TERIJOEI!
PITAJA

TArnAnkirjasentarkoifuson a.ntaaylimalkainenkuvausTerijoen pitiijAn kirkonkyliistA,
Terijoesta,jota sen ystAvdtkohteliaisuudesta,,Kannaksen
piidkaupungiksi"kutsuvat. Liencesentiin
tarpeellista,ettAkirjassammeolevienkuvaustenalkulauseeksi
luo.
daan lyhyt katsausTerijoenpit?ijAAnkokonaisuudessaan.
Terijoen pitijn sijaitseeViipurin liilinin ja samalla myiiskin
valtakuntarnmekaakkoisimmassa
kulmassa. Siti rajoittai etelAssASuomenlahti,
idAssARajajoki,lAnness'jUudenkirlionja pohjgiteg" Kivennavanpitajat. Terijoen pit5jA kuuluu Ayiapaan
kihlakuntaan,Terijoen kArAjAkuntaan. Valtiollisiin-vjaleihin nAhden kuuluu Terijoh Viipurin lAAnin itAiseenvaalipiiriin. Kirkollisessasuhteessakuuluu Terijoki Viipurin hiip
pakunnanViipurin rovastikuntaan.Terijoenkreikkalaiskatolinen
seurakuntakuuluu kreikkalaiskatolisen
kirkon toiseEnvalvontapiiriin. Terijoki luetaan n. s. ,,Kannaksen-pitijiin"
ja on niistA
ehkAtyypillisin. (Suomessa
on toinenkinTerijoki-niminenpaikkakunta,nimitthin osaa Kruunupyynjoesta
kutsutaanTerij-oeksi
(my<iskin
Teerijoeksi)ja oli siellAaikanaanTerijoki niminenkappeliseurakunta,
nyt se on liittynyt Kruunupyynseurakuntaan).
UseinkuuleekysyttAvAn,
mistli pit?ijAnnimi, Teriioki,johtuu?
Tah:iln lieneeperin vaikea antaa tyydyttAvAhvastausta. PitajAn alueellaei ldydy varsinaistajokea,ainoastaanyksi suurempi
puro. VoisikyllAajatella,ettAkylAnalueaikaisemmin
olisi ollut
laajempi ja nykyinenVammelsuun
joki olisi kuulunut kylln
alueelle. Siihen viittaa pari kansantarinaa. Kerrotaan ettA
joestaaikoinaanl<iydettiinvanha terhaseja siitA sai seutunimen
Terijoki. Toinentarina kertoo,ettii joen ymp6rillii olevissametsiss5oli aikoinaanpaljon teirejii,siitA nimi, Terijoki,syntyi. lVlitA

jokea tarinat tarkoittavat, on vaikea sanoa- Myiiskin liiytyy erils
iarina,' joka kertoo,etti suornalaisetja venaliiset taistelivat seupbAllikkii oli huutanut: ,,Terrii ievo"
dulla ji venAilAisten
Tarina johtaa Terijoen nimen tlistA.
Terijoen pitbjAn pinta-ala on 96,7 km'' Suurin pituus on
asukaslukuennensotaa l9l5
24 km., teveysb km. Va,kinainen
4,lll, vuonna l92l 4,939 ja 1923 5,546henkeb' Nyky-iiAn
-on
Kreikka'
henkeA'
8,051
Terijokeen
liityttyb
vAkiluku,Kuokkalan
laiskatolilaisiaasuu nykyisin noin 800 henkelivakinaisesti.MyOskin on Terijoella Rooma,nkatolinen seurakuntaja on sen ihsen'
luku noin 120 henkeZi.
Terijoki on maammetiheimminasuttujapitaji:l' noin.80..hentAallli
rniten erilaisia kansallisuuksia
keA kmi. Osoittaaksemme
asuu, voimme mainita, ettA Terijoen nimisrniespiirissA
. asuu:
venaiaisia1,386; ruotsalaisia7; saksalaisia22; virolaisia61;
latvialaisiai9; puolalaisia47; tanskalaisia3; belgialaisial;
2;
italialaisia l; tu;kkilaisia 2; armeenialaisia3; ranskalaisiaon Terijoella:
englantilaisia4 ja norjalaisia2. Heimolaisistamme
sekbvienalaisia10.
inklriliiisiii 177ia aunukselaisia
Terijoen pitliaan kuuluvat seuraavat kylAi: Teriioki,--Kellomhki, Kuokkaia,Haapala,Ollila ja Puhtula. Seurakunnallisess
suhteessakuuluu Terijokeen Tyrisevh. Varsinaisen pitiljAn
alueellaei ole yht66n jZiiveii,mutta noin 4 km. pAAssIiTerijoesta
on kaunis Haukiiarvi, joka, vaikka onkin Kivennavanalueella,
Terijokeen.
kuuluuenemrnAn
MAetkin ovat vahAisia, tbrkeimmiit ovat: Puhtulanmdki
(89,6
m) ja Mikkelinmhki(57,8m.).
'
soita on Puhtulan seuduilla'
i'itaja o,nyleensakangasrnaata,
Kellomienpoirjoispuolelli
-tunnettuja KuokkalanlAheistiillii.Tunnetuin
Pontusde la Cardienrakennuttaman
on Pontuksensuo,
ranta on tunnettukauniista'
sillan jaanniiksist?i.Suornenlahden
hienostLhiekastaan,Kellomien seudut ovat myiis hedelm5ttii
rannassalento'
mia hiekkamaita.Erikoisia olivat Suomenlahden
jotka 1924 myrsky hSvitti. Vuotuinensademiiarii
hiekkasiirkzit,
lumi saapuutavallisestimarraskuussa
on noin 600 rn m. PysyvA
noin 70 cm. Suomenlahtiiaatyy tavalliLumipeitteensyvyys
-loppupuolella.
Kasvistoon rikas.rhyvin lajirikas.
sestijoulukuun
Omenapuut,vaatrieiatja lehtikuusiviihtlviit. Harvinaisemmist
p*sat""u.ista mainitiakoonm. m. puolipysty vatukka' Elaimist6h on metsiss:ivbhin, silli metsiit ovat vAhAisih'
RautatiehalkaiseepitZljAn(RajajoeltaViipuriin johtavarautatie). Tyrisevblti eroia rata Koivistolle. Maanteist?iovat tArkeim,mafTerijoenasemaltaUudenkirkonrajalle kulkevaviertotie

joka on Suomenvaltion rakennuttamaviertotieja Uudenkirkon
Rajalta VenAjiinrajalle johtavamaantie. Laivaliikennettiei ole.
1890 ja l89l kulki Terijoelta laiva Kronstadt'ijn.Ilmana,laon
lauhkeq.meri-ilmanala.Kul,kutauteja
ei ole ihnennyt(veni,lAisen
va,llan aikana tuppautui joskus koleraa ja punatauiia rajan yli.)
Terveysolosuhteista mainittakoon, d6
keuhkotautitipauirsia
15-60 ikiluo,kissaoli 1898-1907 2,6-3% tuhatta kohden.
Kun eri kuvauksissakuvaillaan taloudelliset ja sivistykselliset olot Terijoen kyliissa, huomautammetAssAtoisten kylien tiirkeimmistAilmiriistii ja harrastuksista: Kellomteild oi kansakoulu,perustettu1913. Siellb on rautatieasema,
telefooni-,
s:ihk6lennbtin- ja postilaitos sekh apteek*i. VenilAinen kirkko paloi.
On kesiiteatteri,useitakauppoja,kahviloita, va,lokuvaamo
ja Kellomhen turvepehkutehdas
ja saha. Kuokkatassaon kansakoulu,
ja
n uorisoseura tydviienyhdistys
ja maamiesseura.
N uorisoseuralla
ja tyiivbenyhdistykselliiomat talot. Rautatieasema,telefooni-,
posti- ja sdhkdlennAtinlaitos.Apteeklri. Laakari. Lauluseura.
fJseita kauppoja ja Kuokkalan saha O. Y. Kuokkala on myOs
lruomattu huvilaseutu. Ollilasta voi sanoa samaa kuin Kuokkalastakin, samat seurat ja harastukset. On kansakoulu,ap.
lennitinlaitos.
leekki, rautatieaseina, posti-, sahk6- ja
Suojeluskunta-ja urheiluharrastuksetovat vilkkaita. Ollila on
magnvilje_tysharrastuksissaan
pitiijiinme parhain ja edistynein
paikka. Haapalassaon kansakoulu(1909). puhtulastaja Tyn.
sev?istAei ole erityist?l sanomista.
Terijoen pitiiji on nuori (perustettulg09). Alussa siihen kuului vaan Terijoki ja KellomAki,muut kylEit ovat myohemminliittyneitA. Toivokaamme,
ettAse edelleenkin
menestyisl
muodostuenlujaksi rajavartioksi idAn uhkatuulia vas,taan.

Viertot ie y li ktiyItiviin kohdaIla.

