Teri,;oen sankaripatsas.

SUOMALAINEN
TERIJOKI
OlemmetAmAnosa,ston
nimeksiottaneet,,suomalainen
Terijoki". EmmetAllAsuinkaantarkoitasitA, ettA tAm6seutupohjaltaan koskaan olisi ollut muuta kuin suomalainen.Mutta
vaikka jo edellisessA
osassaolemmeosoittaneet,etth alla suurienkin vaikeuksienon tim?i seutu sdilyttd,nytsuomalaisen
sydAmen, puutteellisrllavoimillaa,ntaistellut kansallisuutensapuolesta,olemmekatsoneet
tarpeelliseksi
erikoisemmin
tAssAosastossa
kAsitellAniitl laitoksia ja harrastuksia,joita on ollut vaikea
sijoittaatoistenosastojen
yhteyteen.
_ TArkein nAisth epiilemdttii on seurakunnanperustaminenja
kirkon rakentaminen.Terijoki kuului ennenKivennavanseuri-

kuntaan - seurakunta lieneeperustettu jonkun verran ennen
vuotta 1445. Ajatus perustaaoma seurakuntaTerijoelle,virisi
vuonna 1895-96. Ensimmhinentoimikunta ei saanurtasiaa
eteenpAin. Terijoella alettiin asiaan kbydb tarmokkaamminkZimissA kysyt'
siksi 1902. Erlis kirioitus oli .,Karja,la"-lehdess6,
tiin, miksi ei toimita mitAhn. Ukot pitivlit t6rnin kirjoituksen
johdosta ,,pikkuneuvotteluja"m. m. Holttisella, Hinzellillii ja
Paavolaisella. Seurausoli tZist6,ettii yleinen kokouskutsuttiin
kansakoululle.SiitZilAksi asia alulle. Mainitsemmevaan, ettb
ensi aluksi tuli Terijoellevirliaikainenpastori, jumalanpalveluksia pidettiin kansakoulullaja asiaa vbhitellenkypsytettiin. Oli
alkulaan ajateltu muodostaaseurakuntayhdess?iKuokkalan ja
Raivolankanssa. Siiti luovuttiin. Hautausmaasaatiin valtiolta
Ruostesuonlbhelle, noin 6 km' Terijoelta'' Kirkon piirusfukset
tilattiin J. Stenblickiltii. Hd'n rakensi my6s kirkon ia vihi'ttiin
olevista
kirkko joulukuussa1908. Muutamistakirkon yhteydessii
ja sairashoitotoimion ollut
asiasta on mainittava Diakonissa5
puolestaja on se tyti, ollut hyjirjestettynli kirkkotoimikunnan
vin siunauksellista.Ompeluseuratoimi urkujen hyvAksi. I-au'
lun harrastustaon herhtthnytkirkkokuoro.Sitbpaitsion kirkonpalKun
velijoidentaholta saatuarvokastaapuaedistysharrastuksille'
jumalanpalveluksissa
on muistutettuseurakunnallehyvAn kAysekAsiveellisyydenmerkiiystii, voi'
tdksenja kansalaissivistyksen
daa,nsanoa,ettb valistuksenasiaa on suurestiedistetty. Raittiusharrastusta on papisto uskollisestiedist6nyt,kansallisenja valtiollisen itsetu,nnonherhttitninen on ollut yksi sen kalleimpia
sydhmenasioita. VenAlAisensorron aika'nasa'i iumalanpalve'
jAlvapaudensaavuttamisen
luksista lohtua ja toivoasyd6meensh,
keen on niiden avulla usealleselvennytuttdenasemanvelvoitus.
TAnA vuonna on hankittu oma pappila ia on seurakunta$ii
yhAsyvhllistynytja voirnistunut.
TiirkeA tyii on myiiskin Terijoen suomalaisuudenvahvistarni'
sen hyvhksitehty Terijoenkunnantaholta. Terijoen kunta pZi6'
tettiin perustaa1904 ia aloitti se toimintansaI p:nA toukokuuta
mutta vlhi1909. Alussa sen toiminta oli hyvin vaatirnatonta,
tellen se voimistui, ollen nykybZinhyvin ajanmukaista ja suurpiirteistii. Sen monista alotteista mainitsemrnetAss?imuu,tamia
piirteitii. Kaunis n. s. Palokunna'npuisto, jossa venAliiisetisiinhanniiitsivbt,hankittiin kunnalle. Kulkukaupanjnrjestiimiseksi
pantiin vireille
kittiin kunnalle kaksi toritonttia. YhtesimetsAhanke
jo 1912, mutta se raukesi. Kunnan kantakirjastoperustettiin.
laadittiin. Kunta joutui
Terveydenhoito-ja rakennusj6rjestelmZi
yhdenvartaisuuslakiretteliiihin,
mutta' ei siti saatu ntiyrtymhfut'

Terijoen kirkko.

Viime vuoeientoimenpiteistivoimrnemainita kunnan sairaa_
lan perustamisen,
kunna,nlii?ikarinja sairaanhoitajattaren
"tt".iostamisen. Aivan erikoisen
seuhnyt, ottamallaalotteenTerijoen
itA lempilastaanon kunta hel_

tus-ja urhenuharrastuk*t
ou"li3#:fi"ltili:t'd":lj:'

lf;

avustusta. Kunnan kanslia on nyt ajanmukaisestisisustettuna
"Yfi
ja jlirjestettynA.
voimmetodeta.etta rerijoen kunta on aina toiminutsuomalaisuudenja terveenedistyksenmerkeissh.
SuomalaisenTerijoen vaiheet eivht olisi tiysin kerrofut,
ios
emrnemainitsisisen osuuttl vapaustaisteluun.
Suurlakonpuh_
g 1905 annettiin terijokelaisillehyvinkin tArkeit tehtavat:
joen vililti.
Asia jirjestettiin,
tta erdAn helsinkiliisen ylioppiia raukesi. Innostuneita
kokoukpidettiin,
sia
asemaltavedettiin Veniijin viiri alas, siita revittiin
pi; nun"inen 9sq ja sinivalkoisenaviirin5 se efattitintruutolen
karkuessa
lipputankoonkohotettiin.

MitA viimeiseen
tuli, joutui Terijokipaljon kirvapaussotaan
miehittiKaljusen
sirnAan. Jo heti alussa,24 p:na tammikuuta,
Terijoenasemanja,,vallankumous"
suuri punakaartilaisjoukko
alkoi. Se oli kauheinaika. Useita henkikiiti raahattii:rasemalle ja ammuttiin. Toisiltakiristettiinsuuria lunnaita. Ryds'
tojA tapahtui. Punaisetolivat toivorikkaita.,,Suur-kenraali
Mutta 23 p:nl
ominehovineitosineen.
KaljunenviettihovieliimAA
ja
huhtikuutatAmAloru loppui tapahtuiTerijoenvaltaus. Punaiset pakenivatamatsooneineen
,,uudenyhteiskunnan"palkan jentusta Pietarissajatkamaan. LAhtiessdbnhe aikoivat rAjAyttAli
Tep'ijoen aseman,mutta se raukesi.- Kapinan aikana oli
terijokelaisiapAAssytkulkemaanvalkoisellerin'tamalle,osa pakeni
Pietariinja Inkerinmaalle.
perustettiinheti Terijoenvaltauksenjiilkeen.
Suojeluskunta
oli ajateltu jo 1917,mutta ei siin6 onnistuttu.
Suojeluskuntaa
paljastettiin3 p:nA syyskuuta1922.
Terijoensankaripatsas
on
voimistumiseen
Suuri merkitys Terijoen suomalaisuuden
joita tAhllii
my<isniillA viidellAlaulu-,soitto-ja urheilujuhla,lla,
on vietetty. EtenkinniillA, jotka vietettiinvuosinal9l0 ja 1913,
olihan venAlAinen
sorto silloin mitA raskain. l9l0 juhlastakir-

neenpu!stossa.
Laululava SeurahL:o

joitti ,,NovojeVremja" m.m.: ,,Terijoenjuhlat ovat liitto VenA_
jiin jakamattomuuttavastaan: Suomalaisetovat laulavinaan.
mutta todellisuudessa
he lataavatpyssyjAAn',.Maan omat lehdei
antoivattasta,niinkuin muistakinjuhlista, mytitatuntoisia
lausuntoja-ja ,,St.Petersburgs
Zeitung,,kirjoitti lgi0 juhlasta,ettAse:
Suornenka,nsansielun syvyyteen,
,,salli.tehdAsilmAyksen
kansan, ioka vaikeissaoloissa elAen omin voiminsa on tetrittanvt
omintakeisen
itseniisensivistyksen,ionka ainoastaanvoi havit-

utkoapAin
tulevahyrikle." L"*e" oqq tu!g, muttaei koskaan

!Ay.". Ja,,Rjetsch" kirjoittaa innostuneesti:,,Matkustaka
Suomeen30 virstan piiiihhn pietarista,ia te tulettevakuutetuksi,
ettAse ei ole kuvernementti,
vaankansa".

