Terijoen venikjinen kirkko.

TERIJOKIVENALAISTEN
AIKANA
Edellisesshkuvauksessa
olemmeosoittaneet,
miten rajaseutuolot olivat vaikuttaneetseutuumme. Tassa dhdomme ftuvailla
siti venaliista loistoaikaa,ioka alkoi pdliasiassasiini lg90 luvulla.
Yksin huokaillenrajatuulissakansaheikkoni.Sentaloudellista
ei- kohotettu,sen henkisisth tarpeista ei pidetty huolta.
3.s.em?a
Kdyhand,henkisestiheikkonase joutui suurienhusauksieneteen.
MahtavaVenhjin pAAkaupunki
huomasiSuomenlahden
rantamat
edullisiksija sen kultavirtasuuntautuitAnne. Se alkoi ostaayh6
enemmdnmaita. Ta'lonpoikatarvitsi rahoja. - Myy
maata _
-Valtioltako?
sanoiidSn raha,rnies.Misti sai talonpoikaohjeita?
SehAnmyi jo minkAenndttihalvalla maita vend,lhisille.Tosiasiahan on, ettA valtio varasi itselleenisossajaossa
Terijoella kolme
emitilaa,n:rot 13, 14 ja 15. Valtio asetti komiteantekemiAn
ehdotustaematiloihinkuuluvienmaiden jakamiseksihuvilapalstoihin. Komitealoi Terijoelle112 uutta huvilapalstaa.Ne tarjottiin myytiviiksi. ostajiksi ilmoittautui niin .suonarersiakuin
venh,liisiA. Komitea asctii veniilAisetetusijalle ja
- myi heille,
vaikka suomalainenyritti usein samaa palstaa. Selliinen oli
henki silloin. LieneesyytA viell huomauttaa,ettA venAlAinen
jonka a'lle lahjoitusmaa-aikana
tykistQhallitus,
metsirnaatkuuluivat, myi ja vuokrasimaita venAl5isille. Kun Suomenvaltio sai
haltuunsalahjoitusmaat,oli Terijoellajo 60 huvilapalstaa. Kun

olot olivart ndin, mitA apua voi toivoa ta'lonpoikahallitu\:li"?
virkamiehitaani<o han toivoi, jotka useinminr olivat tbnne
rnru"tt" saapuneet? Ne itse vAlittivit maiden myyntigl perustiostivat
vat valityskonttorejakin.,,lsinmaalliset"
_miehetmuualta
ven6'
loutuneeltahalvalla tilan ja palottain myivAtsen
"ttaittt*h
liiisille. ri ilrme jos talonpaikakinmyi. Maanlaatu oli myiis
etti oli paljon sellaistamaata,j-otaei voinut viljellA.
ettii maita
".fian.n,
fi of. tryvatsyttaviA, mutta on hyvin ymmArrettAvAh,
runsaastisiirtyi ven?iliisille.
Ja ettA ka,nsaei useasti huomannut venhlsista asujarnistoa
vaaiattfitsi, ei ole ihme. Ne joiden olisi tullut huolehtiakanv_enalaisiin.Valtio auliisti
sasta,sitoivat liiheisili ystavyyssuhteita
myitntyt heidan anornuksiinsa.Kansallistuntooli heikko kan'
ja oliko se luja hallisdssa,"muttaheikkomytr'skinsivistyneissA
tuksessakaan?
iaytyy myiintiA, ettA arveluttavan voimakas oli venAlhinen
paineiddtta.- Venilbinen kansakoulutoimi, mutta perin.harvat
!uo1n"r^i""t lapset siellir kiviv5t. Seka-avioliittojavenAl1isten
kanssasyntyi vahan. Pukuihin loi venalainenvaikutusleimansa
alkueikoina,,,luraska" ja,,lakeerisaappaat"olivat vanhoilla,
niillbhn harvassa,nuorilla ei. Naistenpukuihinvenalhisetmuo'
ait lontunu.rran vaikuttivat. viimeaikaisinvenalhinenleima ku'
u"*tui ajurien kirjavaperhisissSre'issa. _Rakennustyyliinse.ei
juuri vaiftuttanut,iinoistaan venil5isetrakennuttivatomatyyliset
huvilat. Paljon on Puhuttuven
on totta, mutta sYYei ole Yksin
suurliikkeetTurusta,HelsingistA
sivuliikkeet,oli ilrnoituskilvetyl
asettivat myiiskin muutamille teille venAlAisiAnimih' Kau'ppa,
etenknkesiiisinja etenkinruoka
tvi huomattavastivenhlAisiinkh
hyvin menestYivAt.KulkukauP
oli kokonaanvenblhistenk:isiss:
tyiiviikeAeivbt
ja ,,juomarahan"otto oli aivan yleistA' VenAlhistA
suomataisetharvojapoikkeuksialukuunottamattakhytthne
Mihin venllainen vaikutus huomattavastitunkeutui,oli se
:t kuin:,,saiju", Puol'Pielavat

,rva.naritt,6apiskat',rritskatt,

niekkatt,,,pereulkka",,,strastuit'
pellit, tulitikut, kottikdrryt'lyhtl

miestenesiliina,kylSnosa,hyvApAivAii,terve,niin niin) Vendjdh
quhgttiin hyvin yleisesti,mutta useastisellaista,,kopekkaven5
jdA',
EmA,ntivoi sa,noakeiasukkaan rouvalle: ,,Annuskalyypit paartnaa,mutt' paarinaei ennAAhotsit Annuskaa". (Anni rakastaa
rouvaa,mutta rouva ei tahdoenAAnnAhdAkkAAn
Annia). Toisellesuomalaiselle
voitiinsanoasukaistaseuraavaa,,siansaksaa"
,,!igo maanantain,lipo tiistain,mosnapuitkekviiklionmie tuon
siul'-liuhhi" (Lipo, mosnapuit-eli, tahi). Mutta syvAlleeivit
venA'lAiset
voineettAillA kylvAii. Omapaikkakuntalaisia
ilmiantajia ei juuri monta ilmestynytja ,,pekosmaisia"
virkaolioitakin
syntyi paikkakunnaltavAhAn. Muualta n itA tAvtyi t5nne levereerata. Ja levereerattiinhan
niitA. Muistaaseuiu-hyvin,,nimismies" Allaksen,ionka aikana sartarmit olivat itsevaitiaiti isAn_
lia. Kolttostentakia joutui kohtapois ja erAsirvileukasanoikin:
at ajettiinpois". Muualtaolivat
olvillaanasemallakun Bobrikofotka nAyttivAtirvistely-ja tanssijiisenet palasivat
hovioikeuden
KrestystA.
EttA kansa tunsi Suo,meen
kuuluvansaoli selvA. Kaikissa
vaaleissa
ainaselva,perustuslaillinen
kantavoitti. Kun Teriioelle
tahdottiinasettaataloihinvenalaismalliset
ja talonkirydvartijat
jat. (1902) noustiinyksimielisesti
vastaan. Kun iulkinen kokous
hajoitettiin,pidettiinsalakokouksia
ja asia saatiin raukenemaan.
Niin useinmoititutTerijoenajurit osoittivatrnydskinmiehekkyyttii. Kun heille tahdottiinv. 1909 pakoiilaapaairantaman
mallinen,,vormulakki",
niin he yksimielisesii
vastasivat,
ettA he

eivht tahdo ,,luraskaa'piithAnsA. He lakkasivattydst5. Senaa'
tissaa-ti kAytiinja ajurit voittivat.
Kauneim,minilmeni kansan mielipidesiin6 adressissa,joka
laadittiin silloinkun Kivennavanja UudenkirkonpitbjiA (Terijoh
kuu,lui silloin KivennavanpitAjZi?rn)aiottiin erottaa Suomesta'
on sidottunaSuorneen
SiinA lausuttiin m.m.: ,,Koko elAmArnme
tuhansillasiteillA. Suomenkieli ilmaiseetunteemmeja ajatuksemmeniin kodissakuin koulussa,niin kunnassakuin kirkossa.
meiti hallitaan ja oikeuttajaetaan. PeritSrtsuoSuomenkelellii
tutut suoelbmhssZirnme,
malaisettavat vallitsevatjokapAiviisessb
selvht
malaisetasetuksetjArjestAv5tkunnallisenitsehallintomme,
ja
suomalaiset lait mAArAAvhtvelvollisuutemme oikeutemme.
tahi sivistykSuomeenpanemme toivomme,kun viljelyksemme
semmeon parannustentarpeessa.Eika tAtAmik6in voi muuttaa:
ja suomalaisinatulemmeaina olemaan."
suomalaisiame o,lemme
tuon erotushankkeen
Ja pitimAssAd,nvastalausekokouksessa
jyrkemmin
johdosta,iausuivat terijo,kelaiset
kuin ehki missiAn
vastaan
aijottua toimenpidettii
muuallaseuraavasti:,,tahdomrne
Hallitsijan,
panna vakava.nvastalauseemme,
saattaa VenAjAn
ja
ettA tulemmeaijottua toimen'
hallituksen kansantietoisuuteen,
ja
emmekb
pidettAtaikilla lain
oikeudenkeinoillavastustamaan,
vaan tulemrnesen
tule sitA koskaanmeiti sitovaksitunnustamaan'
aina
vAlivallan yri$ksenh tuomitsemaan;tulemmeitsessAmme
sAilytthmA6nja tulevaanpolveenistuttamaankaikissavaiheissa
eivht tule meitA
kest6vAnelAmAnuskon,ettA mitkirAnk6rsi'rnykset
vieroittamaanja toiseenliittimAbn' vaan
kansallisuudestamme
luottaenne vhkivallan
tulemmekesthmAbn
oikeudenmajesteettiin
joita meihin kohdistetaan." NAitJrlauselmiasopisi
toimenpiteet,
nAiden
niidenmuistaa,jotka niin mielellddnuseinovat tuominneet
seutujenasukkaatvenAlAismielisiksi.
vallan aikana
MitAtin erityisiA,,jymy" tapauksiaei venAl5isten
pitivht usein
tapahtunut. SilloisetVenhjAnvallankumoukselliset
kokouksiaantaalla ja heitA tuontuostakinvangittiin. Kadettimurhasivat
professoriHerensteininvenAlAisetrnustasotnialaiset
ja syntyi siitA laaja oikeusjuttu. EriSseenoikeudenistuntoon
saadenpalkaksaapuimuutamasata mustasotnialaista'Pietarista,
seenruplan rahaa, yhden kurkun ja pullon viinaa. Suomalaiset
viranomaisetolivat varuillaan,joten tulos matkastaoli * - 0.
esirnies
tapahtui kunbakokouksen
Yhdenvertaisuuslakirettekiiti
ja
sai istua 6 kk. Krestyssi,varapuheenjohtaja kunnallislautakunmuitakinkarkoituksiatapahnan csimieskarkoitcttiin. lVluutamia
tui. Kuntaa yrittivZitveniliiset vallata klisiins?i,mutta lopulta
epionnistuivat. Henkikirjoihinmerki$ttivit nimihin, suibuttivat

Seynille ylistystii adresseissa,tekivAt joitakin ilmiantoja (niiitA
sankareitaasuneevielA,kinTerijoella?) KoettivatkyllA nilkuttaa
valtakunna,llisessa
hengessh,,
mutta jos oli jumala tahtoa antanut,
oli se unohtanuta,ntaaheille kyvyn. Si,ksitulos oli nolla.
KiellettAvAei ole mydskAi,nsitA; ett6 venAlAistenjoukossaoli
paljon todellisiaSuomi-ystbvii. Yksi esimerkkisiitli. Kun nAitA
seutujaaijottiin Venijli?inyhdistAb,ltiytyi paljon veniliisiA, jotka
olivat vastaan. He hornmasivat
m.m. adressiandidenseutujeu
puolestahallibijalle, mutta kun hanke raukesi,luopuivat hekin
hommastaan
Milla tavalla tAmb venela,inen
joukko
kymmenientuhansien
vaikutti taloudellisesti
Terijokeen,siitA jokunensana.
Kesbisinoli Terijoellano n 100 kauppaa. LisAksikulkukauppiaat;niitA oli v. l9l0 hevosella
kulkeviall, jalan liikkuvia136.
Kun siinA v. l9l0 muutamat liikkeet ilmoittivat liikevaihtonsa
200,000-500,000mk., jopa erAbsivuuttaneensa
500,000mk., oli
siis liike verrattain vilkasta. ErAs liike ilmoitti parhaan kesAkuukautensa50,000 mk. TiiLstilei suin,kaankiiy ilmi se, mitA
kesAasukasjoukko
kulutti. Ympiiri Kivennavanpitajaa ja muualtakin kuljetettiintAnnemaitoa,lihaa, perunoita,kaloja Sakkolasta
ja Pyhaj:irveltAy.m. Myiiskinrautatietulotansaitsevatmainitsemista. l9l0 matkustajalippujamyytiin 130,366. MatkustajaliikenteestA
oli tuloja 306,921mk.45 p. Tavaraasaapui14,825,500
kg. l9ll olivat elokuussa'
matkustajaliikenteesti
tulot 65,054mk,
46 p. PostimerkkiA
myytiinyli 40,000mk. Tullitulotolivat l9l0
Terijoella328,182:83. Rautatiellholi virkamiehia7, palvelusviikeA 18, postissa6 virkailijaa, 18 kantajaa (posti kannettiin
kaksi kertaapiivAssA). SanotaanettA kaniinit sikiAviitnopeasti,
mutta vieli nopeamrninja helpomminsiitti timA aika ajureita.
l9l0 oli Terijoellaajureita232. lgll oli 244. Ajureitaoli todellisuudessa.paljon runsaammin,sillA kaikki eivAt ajurinlippua
lunastaneet.Ajurit ansaitsivart
silloin keskirnAArin
noin 10-25
mk. pdivdssA.
KutentAstikin ndkyy,raha liikkui. Helpostise tuli ja helpommin vielAse meni.
Antakaamme
lyhyt kuvaustAsti niin kuuluisaksitulleestakeshelAmislS,sen tavoistaja muodoista:
Jo kevAttalvellaalkoi ,,herroja" liikkua tiillA huviloita vuokraamassa. Ajurit kuljettelivatniitii, ndytellenhuviloita Ainoastaan niiden huviloitani,yteltiin,jotka maksoivatajureille ,,natsaijua". Huviloista maksettiintavallisesti200-1,500 mk. Kurr
,rhexra"iiiysi sopivanhuvilaq antoi hA'nkhsirahan,,sadatkun"ja
mAArhsimith korjauksiatahtoi. Keslikuussa
saapuivat,,herrat".

Siihenaikaan kuhisi Terijoen€6emanedustaajureista,jotka seisten rattaillaan,kAsiAviittoenpiippu hampa'issa
huusivat: ,,Pojaa
saltta paarina,
vesuu".(Olkaa hyv5 herra, minA vien). Kun
tulokkaatolivat pAdsseet
hAlinAstA,
oli heilli uusi kiusausedessd.
IJeid6,nkArryjensAperAstAjuoksi miehiirniin ettii va'lkea,,peretniekka" (esiliina)liehui. Ne olivat venhlAisten
pi5kauppojen,
asiassa lihakaup,pojen,palvelijoita, jotka tarjoien vastakirjaa
koettivatsaada tulokkaanostajakseen.NArmhkeshvieraiden
palvelijat ansaitsivat kes6isin suuria surnmia. Kau,pp,iao
maksoi
useallektiksAllel0% kaikestamitA osti. Ja jos hAn osti l0
mk. merkittiintavaraakirjaan 20 mk. Syksyllli,sai palvelijavielA
erityisenlahjan,'jos kauppiassai oikeinhyvin kirjaan lisbillA.
UseimmanperheenpAAkiwi joka p6ivl Pietarissa,aamulla meni,
illalla tuli. TAtenmuodostui
ajureille,joita parhainaaikoinaoli
noin 400, hyvAt an,siomahdollisuudet.
Thrnb kesAvierasjoukko
parhaimpanavuonnalieneeollut noin 60,000- se kokositAnne
ja komeljanttarit. Kivennavalla
kaikenmaailmankulkukau,ppiaat
joka kes5,isi:n
oli erA'sisAntdmies,
huonopukuisena
tidltA kerjbsi
itselleenheinAntekorahat.
Mustalaisetposetiivaritonnenlehtineen
ja aaseineen,
jat, katuvoimistelijat,
nukketeatterit,
apinarn'tanssitta
kuljeksivat torvisoittokunnat,
hanurinvinguttajaty.m. kaikki ne
tAnnetiensliliiysivAt. Oli erityinenkesAhuvittelu'paikka,,Kasino"
jossakonsertteja,
ja erilaisiajuhla,llisuuksia
nAyt<iksib
tanssiaisia,
joka
oli
ilta. Torviso,ittokunta
soitti joka ilta, sa'rnppan,jan
korkit
ja
pamahtelivat haavesilmAiset
venarko,t
autuainahengittivhtlep
poisaaSuomenla,hdcn
ilmaa. Oli usearnpiahotelleja,purjehdusjoka
pani loistaviakilpapurjehduksiatoimeen. Rullaluisseura"
jalorotuisiaratsuhevosia
tinrata, tenniskent5t,
saatavana. TeillA
vilisi lehtienmyyjib, kukkakau,ppiaita,,,ma,roo6inakauppiaat"
(jaate!<ikaup,piaat)
huutaen tarjosivat tavarataa,n.TA'-si hulina ja
hAlinAsellainenettii hirvitti. Etenhn laua'ntai-iltaisin
alr,toiviertotie komeannAyn. Sadottainajureita, parivaljakoitaja autoja
virtasi asemaltakun iltajunat saapuivatPietarisia.
Mutta eloisin oli kutenkineliimd Suomenlahden
rannalla.
Rantamuistuttisuurtasardiniastiaa.Kylki kyljessiiihmisetlojuivat. ErAs kapteeni viime kesAinikylpylii-kirjeessAAn
innostuu
val:hoistamuistoistaja kirjoi,ttaa:,,OlipaTerijoenrantahietikko
silloin pAivAnsydAnaikaantiiynnA5n kaikenlaistaalasto,muutta.
Oli vanhojaja nuoria,lapsiaja jo haudan,kaivajalta
karanneita,
oli veikeitAvenakoita,jotka taisivattaidolla aeettaaesiinpist6vimja oli jo aikansariemunmAt osansakarikenkansankatseltaviksi,
joilla riemuistaanei enitin muuta ollut jiilellA
neita maatuskoita,
kuin ruumiinsavaltava ulottuvaisuusjoka suuntaan." Sellaista

lAhtivAt,muualtatulse todellaoli. - Syksin tullen kesAvieraat
ja
vetAykatosivat terijokelainen
leetkauppiaatpulleinepusseineen
tyi kuoreensa.
Poissaon nyt tAmAaika ja saakinolla. Kultaasai paikkakunta,
sai valtio.sai muukinSuomi,muttahautaase elAm5Kannakselle
oli ankara- kansajbi raunioillekArkaivaatahtoi. Romahdus
arpien paranevan,uusienelamAnsimAAn. Mutta toivokaamme
kuin
ilmenevAn.Iloita voimme,ettAselvemmin
mahdollisuuksien
on kahdenvaltakuunan
ettARajajoessa
koskaanennentiedetAAn,
j3 tr'nAjiin.
raja, Suomen

Osa uintarantao.

