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TERIJOEN
SIVISTYSOLOT
Kun katselee
elamaaympArillAAn,
tuntuuiloinenlainelAikAhtAvAnrinnassa. NAin pitkAllesiis ollaantiiAllAkinpAAsty! NAin
suulessamAArdssA
on el5mAmuuttunut
! Suomalaisen
sivistyksen
siemen ei ole kivikkoonlangennut,on kuin nAkisisuomalaisen
ja itsekyll6isivistyksen
toivorikkaana
orastavan. Itserakkautta
syyttA se ei voi herAttdb paljonhanon puutteita,saamatto- muttaiuniuujo olevanpohjaa,
muuttaja henkistlisairauttakin
tuntuujo olevanaseitaja apukeinoja
kasvaa,,tAysi-ikhisiksi
suomalaisihmisiksi.
KuinkanuortatAmAon. - Kun muistelee
elimih noin kaksikymmentA,
kaksikymmenthviisi
vuottatakaperin- silloin reho,tti
ja tiedonkammo.
vielAtaikausko
siikAhtyrnisi?\
,,Jokoran mummo" paranteli harnmastauteja,
karkoittelitauieja lehmistA- kaikki tapahtuisalaperdisin
tempuin,loitsujalukemalla. Moni muistaavieldeldvAstituonpienen
kAppyrAisen,
laihan, kotkannenAllA
varustetunmummon. Moni
muistaavielA hyvin ristikuusenKivennavantien varrella. Kun
vainajaavietiin,siihenristi piirrettiin,etteivainajanhenkitakaisin tulisi. Monia muitataikauskon
merkkejivoisimain.ita.
Ei ollut kirjoja talossa- monessa
tosinei liiaksinykyAAnkidn
- raamattu,virsikirja,katkismus,
almanakka(almanakkana
Pietarissa painettu,,lnkerikko")- nekin varakkaimmissa.Kellokin
kuului ,,maallisiin"turhuuksiin,almanakanja auringonmukaan
ntiiSriittiin monessatalossa aika. 1880 levisi 4 sanomalehted.

Kun niiti sittemminalettiin tilata, titattiin mieluumminsellaisia
lehtiii, jotka paremminkelpasivat,BAtkA"-paperiksi.
Valtiollisistaasioistaei viilitetty. Juorut ja kulkupuheetriitti'
sodasta,ei
viit. Kun lehdet kirjoittivat venhlAis-japanilaisesta
BelovakererAbpohattaukko uskonut,vaansanoi:,,Liirptitteleviit,
toi toistaja hAntietAh".(Belovaoli kapakoitsijaValkeasaaressa.)
Hyvin harvat kAvivhtjotain korkeampaaoppikoulua,esimerkiksi Viipurissa. Perin omituistaon sekin,etth Uudenkirkonkanon saanutvhhAnoppilaitatiiAltZi.
sa,nopisto
Ylioppilasoli harvinaisuus. Jos sellainenilmestyitd'nnevalon tullut uusi kontkoisinelakkineen,
sanottiin:,,Oluttehtaaseen
toristi."
ollut epdilemiittA
on sanornalehdisttillil
SeudunherAAmiseen
vlihitellenmuuttuivatluetsuuri merkitys,kun ne ,,sAtkApaperista"
taviksi. Etenkin ,,Viipurin Sanomilla"on suuri ansio seudun
noususta. Myiiskinkiristyneetvaltiollisetolot tekivhttehtAvbnsA.
tarvittiin
Pohjalla oli suomalainenihminen kansan sydAmess5,
vaan sen herAttZimistb.Kuvaavaatlille on se, etth thtA seutuaja
sen kansaapinnallistenilmi<jidenjohdostapidettiinvenlilAisrnieli'
syyteen luisuneena,mutta kaikissavaaleissaon perustuslaillinen
katsantokanta
saanuttAAllAehdottomanenemmisttin.
otamme
EnnenkuinkuvailemmetAkAlAisilivalistustyiintekijiiitA'
thhhn muutamia numeroitaTerijoenkunnan valistusmenoista
Nekin osaltaanosoittavatetiA nousuon ollut toivorikasta.
valtiolta saatuia
Terijoenkunta on kbyttAnytvalistusmenoihin
Smk. 9,941:-; 1917 Smk. 32,260:-; 1922
varoja lgll
-.
Smk.292,731:
Omia varojaan on kunta kaytthnyt seuraavasti: l9l I
-.
Smk.1,700:-; 1917Smk.86,579:-; 1922Smk.310,981:
Kun ottaa huomioonsen ahdinkotilanmissAtiAlli on eletty
viime aikoina, voi ilomielin merkitAtimin kunnan oso'ittaman
valistusrakkauden.
Terlioen kansakoulut.
Pietariintoi n6ille seuduillepaljon
Jos rautatienrakentaminen
merkiherlitthvZikin
niin oli sillb sivistyksellisesti
kArsimyksiAhn,
muustamaailmastaja uusistahar'
$s. Setoi tinne tuulahduksen
hen'
rastuksista.Tuli uusiamiehih,jotka ryhtyivAtpaikkakunnan
huomiotakansakouluihin'
kAAniAen
kistA tasoakohottamaan.
Kannaksen pitAjien kansakouluteivAt ole erittiiin vanhoja.
Uudenkirkonensimhinerrkansakouluperustettiin1872, Muolan
1874,Heinjoen1874,ValkjArven1878,Raudun1876ja Kivenna'

van 1874.Terijoenkansakoulun
perustamisvuosi
on 1882.Vuotta
aikaisemminoli Terijoellasijainnut'yksityinenkansakoulu,rrnutta
siith ei ole tarkempiatietoja. Kansakoulunperustavakokousoli
kesAkuun18 p:nA 1882. Koulu pAbtettiinperustaayksityisillA
varoilla ja hakea sille valtioapua. Kouluhuoneustoksi
luovutti
kunta entisen kapakkatalon,
josta on yllb vatokuva. Kuvassa
niikyymitenlapsetolivat venAlAiseen
tapaanpuetut. Tukat pitkiA,
tasaiseksi
alhaaltaleikatut,paidathousujenpAiillA. TytiiillA venAliiismallisetpuvut. Ensi vuodEntoimi koulussavAliaikainenopettajatar. Seuraavanavuonna valittiin koululle ensimAinenvakinainenopettajatar. TlnA vuonnaperustettiinkoulullekirjasto ja
on se nykyisenkunnankirjaston
pohjana. Kirjastonperusta,miseen
kAytettiinsis6bnkirjoitusmaksut
ja osa erAAstA
kevAtlukukaudelta
joka
lahjoituksesta(250 rupl.),
oli tehty urkuharmooniavarten.
1885marraskuunl5 p:ni valitiiin kouluunensimiinenmiesopettaja. 1886 oli koulun hyvAksiarpajaiset,jotka olivat ensimbiset
arpajaisetTerijoella. Tuloista meni.osa kirjastolle (100 rupl.).
Seuraavanavuonnakinlisdttiin taas kirjastoa. 1889 perustettiin
kouluunpuutarha. 1890 otettiin kouluuntoinenopettaja. lBg2
erosi Raivolan kylA Terijoen kansakoulupiiristA.1895 pantiin
alulle uudenkoulutalonrakentaminen,
ta,lo,jmsa koulu nykyisin
toimii. l90l otettiinkouluunkolmasopettaja. 1904otettiinkouluun neljhs opettaja.lg08 pantiin vireille KAkiisenpiinja OllinpiAn ka'nsakoulurakennukset,
jotka valrnistuivat1909. Koulujen
opettajalukulisa:intyiyhdellb. Nailla kouluilla tultiin sitten toimeenvuoteen1920,Kikiisenpihn ja OllinpZiankouluihinoli otettu kumpaankinlisAi yksi opetta,ja.1920avattiin Koivikonkansakoulu, jossaon 2 opettajaa
Terlioen yhteiskoulu.
jAlkeenon YhteiskoulunperustamiOma,nseurakuntahomman
nen Terijoelle luettava seudunkulttuurihistoriantbrkeimrnAksi
tapaukseksi.Epailijdita ja vastustajiaoli paljon, erAskinsanoi
etti ,,perustakaa
tuo ko,uluvaikkaPuhtulaan,siellAkinse menestyy
paremminkuin tiillb". Mutta koulu on menesgnytja epailij:it
muuttaneetvAriAAn.
Ensi kerran keskusteltiinkoulustaUudenkirkonlaulujuhlissa
rajaseudulleoli
]_q95. TAmintapaisenoppilaitoksensaarnisesta
Kivennavan kunta jo lausunuttoivomuksen
erb5n lausuntonsa
yhteydessii1884 Myds Kuokkalannuorisoseuraoli 1903 erAin
lahjoituksensa
yhteydessiviitannutkouluntarpeellisuuieen.
Suurlakon lopettajaistilaisuudessa
asioistamyib keskusteltiin. lg00

marrask.8 p:nA oli viipurilaisissasuomalaisissa
sanomalehdissd
Terijoen
kirjoitus,jossakoulunharrastajiakehoitettiin
saapumaan
marraskuunl8 p:nA klo 2 pAivhlli koulunperustakansakoululle
misestapAittbmiiAn. Asia joutui harkinnanalaiseksija kokoukseensaapuirunsaastivAkeA. Hankettakannatettiinja valitttin
toimikuntaasiaaajamaan. Seuraavan
vuodenhuhtikuunI p:ni
perustettavalle
oli taasyleinenkokousja toimikuntaesittisbAnncit
osakeyhti<ille.
Yhti0ssA
h 30 mk. Toimikunta
olisi 1,500osaketta
rakenilmoitti etti Kivennavankuntaantoi tontin ja siinAolevan
ja
yhteiskoulun
kZiytettAvAksiavustihanketta
nuksenperustettavan
koulun
ompe'luseuran
3,000markalla. Naisetolivat perustaneet
hyvAksitoimimaa,n.Toimikuntaehdotti,ettAkoulualkaisitoiminEhdotukset
tansa tulevan syyskuun2 p:nA kaksiluokkaisena.
ja
hyvAksyttiin
hanketta edelleenajamaanvalittiin 5 henkinen
johtokuntai
johtokuntahaki vahvistukvAliaikainen
Vliliaikainen
jotka oli tiiytynytmuovaillaosakeyhtitilain
mukaisensAAnn<iille,
siksi. SiiAnndt vahvistettiin I I p:nA heinAkuuta.Perustava
ei ollut
kokouskutsuttiinheinAkuun
22 p:ksi. Kun asakepdioma
tAydelleen
merkitty,siirrettiinkokousviikoksieteenpAin:Hein6muutamathenkiltitpuuttuva,n
kuun29 p:n kokouksessa
merkitsivat
johtokunta
ja ensimAinen
ja osakeyhtid
oli perustettu
osakemAArAn
valittiin. Johtokuntaryhtyi kiireellisiintoimiinja koulu avattiin
syyskuun2 p:nA. Oppilaitailmottautuiilahdutiavanrunsaasti.
pA6tettiin
ryhtyAhankkiMarraskuun3 p:n yleisessA
kokouksessa
maan koululleomaatonttiaja valittiin toimikuntaasianhyv6ksi
pAhtettiinostaa
tyciskentelemid,n.
JoulukuunI p:n kokouksessa
koulullenuorisoseuran
tontti 6000markanhinnasta. Summatuli
toimeenpanemist
maksetuksi
rahoilla,jotka saatiinomp€luseuran
pAAtettiin
anoa kouarpajaisista.
Joulukuunl5 p:n kokouksessa
vuonnaoli johtoSeuraavana
lulle 90,000mkn rakennuslainaa.
ensimhiselle
luokallerinnakkaiskuntajo pakoitettuperustamaan
ja
vakivaltioapua.1909haki johtokunta
luokan haki vAliaikaista
koulunuuttataloavarten
naistavaltioapua.Rakennustoimikunta
rinnakkaisvalittiin 30 p. huhtikuuta.TAni vuonnaperustettiin
p:nA
2l
1909mydnsi
luokkakouluntoiselleluokalle. Toukokuun
senaattikoululle80,000mkn suuruisenrakennuslainan.VZiliai'
tehty
kaistavaltioapuaei saatu ja turhaan raukesieduskunnassa
p:nA
uuden
elokuuta1909alkoivat
anomuskoulunhyvAksi. 2l
johon
piirustukeetoli laatinut arkkitehtiY. Sadeniemi,
talon,
rakennustyOt.
Peruskivi laskettiinmarraskuun23 p:nh klo l0
aamulla. Vaillinainenvaltioapumyiinnettiinkoululletammik.20
p:nA 1910. Juhannuksena
1910vietettiinkoulunhyvliksilaulu-,
soitto-ja urheilujuhla,sekAarpajaiset.Uusi, upeatalo vihittiin

ta 1910. Ensimiiset ylioppilaat
lkeenon koulu sAAnnrillisesti
kuli6llA oli vaikeapitdi kouluapysValtio otti haltuunsakoulun5
alinta luokkaa,muodostaen
ne valtion keskikouluksil9lg. Osa.
pitiili
keyhtiti
pystyssikoulunkolmeajatkoluokkaa,ioidenvaltion
huostaanjoutumisestaon hpiA toiveita. Vuonna igZg oti koulussa310 oppilastaja t925 nousioppilasmiArd362.
Teri i oen rai tt i usseura.
Terijoenedistysseuroista
on vanhinTerijoenraittiusseura.Sen
perustamisvuosi
ei ole tunnettu,mutta pirteimrninse toimi tuossa
1888-1890. Se toimi iltamia- muutensen toiminnasta
ei ole
paljon sanottavaa. Sanotaansen kuolleen,,iloisellatuulella',,
sillii aate ei voinut jliseniA pidattaa irti ,,vAkevistA".TimAn
seuranjAlkelliisetolivat nuorisoseuran
ja tyiivAenyhdistyksen
raittusosastot.Ne toimivataikanaanvilkkaasti.mutta ikhi oli niillekin vAhin suotu. Nykyinenraittiusseuraperustettiin1906 ja on
silli ollut useitavilkkaita toiminnanvuosia,mutta viirnevubsina
on sen toiminta herpaantunut. IlahduttaviaherAAmisen
enteiti
on aivan viime aikoinailrnennvt.
T er i ioen nuor i soseura.
Terijoennurrrisoseura
perustettiin1896. Seurantoiminia on
ollut hryin vilkastaaikanaan,se oli kaikkienpaikkakunnan
sivistysth harrastavienhenkiliiidenyhdysside. Lukuisat ova,tne juhlaja esitelmltilaisuudet,
joita se on jirjestAnyt, levittAnytki;jallisuttta5 antanut stipendejhkansanopis.toon.
SillA on ollut oma
laulu-, soitto-,urheilu-ja raittiusosasto.Se jirjesti kaksi lauluja soittojuhlaa. Se teki valistusretkihnaapuiitytiin, perusti kirjaston. Kunnalliseenrai.ttiustaisteluun
se o[ti innotta'osaasamoin
venhlAisyryden
vastustamiseen.Sillli oli oma juhlakenttZi,
sille
ja
laulundyttAm0lavan.
JuhlakentAnse 1907 myi
1e .1aken9_i
TerijoenYhtciskoululle,
joka rakensisiihentalon. Viime vuosina
on seuraainoastaannimellisestiollut olemassa.
Ter I j oen t y iiv iieny hdi sty s.
Terijoenty0vAenyhdistys
perustettiin1897. Se on epAilemAtti
ollut paikkakunnan
ja toimeliain. Silla on
seuroistaelinvoirnaisin
oma tilava talo, oivallinenjuhlasali ja nAyttArnd.Toiminnassa

on useampiaosastoja,oma teatterija kirjasto. Kun sortoaikoina
tahdottiin Terijoelleperustaa useitakapakoita,taisteli yhdistys
ponnellaniitA vastaan. Se on ottanutosaaponnellakunnalliseen
eliimiiAn ja eduskuntavaaleissa
se on .saanut ehdokkaitaan
valituksi.
Vapaaehtolnen palokunta.
palokuntaperustettiin1898. Se on toiminut
Vapaaehtoinen
vaihtelevallaonnella ja menestyksellii.Se ei ole saanut yleisiin
puoleltaniin suurtakannafusta,kuin olisi ollut toivottavaa.Siita
huolimatta se on puutteellisilla voimillaan ja kalustoillaan
koettanuttliyttAii tehtAvAnsii.Kun Terijoen,,loistoaikoina"syk.
syisintulipaloja oli miltei joka ilta, oli sen tyiitaakkasuuri. Iltamia se on myiis jArjestiinytja oli sillii aikoinaanoma huoneusto,
ja torviscittokunta.
nAytelmAseura
'Terlioen

sekakuoro

Terijoensekakuoroperustettiintalvella 1917. Kuoron musikaalinentasoon ollut verrattainkorkeaja on se saanutesiintymikiitoksi4 m. m. TerijoenlaulusistAlintunnettujenmusiikkimiesten
juhlissa I:n palkinnon. Se on antanutlukuisiayleisii ja kirktokonserttejaja esittAnytlaulunsekaisia
nFiytelmiA.JlsenmiErAon
vaihdellut35-45.,,Terijoen taiteenystdvien"
tultua perustetuksi,
on kuorosulautunutsiihen.
Terljoen ndyttdmii.
perustettiin1922. Se toimi menestykselliTerijoenniiyttZiunii
sesti,esittien huomattavianiytelmiA,mutta on sekin sulautunut
,,Tedj oen taiteenystiviin".
Terlioen talteenystiivit.
Terijoen taiteenystdvbtperustettiin 1923 taideharrastusten
ja vireillA pitdmiseksi.Se harrastaaniin musikaaelvyttiimiseksi
lisia kuin draamallisiakinesityksiAja voidaansitii tiiydellZisyyllli
pitiA tiikiiliiistenkulttuuriharrastusten
etevAmpinA
edustajana.
Nuorten kristlllinen ynhistys.
Nuorten kristillinenyhdis$s perustettiinsyksyllii 1924. Sen
saamasuuri kannatuspaikkakunnallailmeneesiini, etti se toi-

m'inta,nsa
ensipbivinAsaavutti jAsenmAirAn200, tullen paikkakunnan suurimmaksiseuraksi. Seuralla on oma sekakuoro.
Ter i ioen j ouhlor kester i.
Terijoenjouhiorkesteriperustettiin1923. EsiintymisillAAn
se
on saavuttanutansaittuasuosiota.
Ter I! oen kansalalsseura.
Terijoenkansalaisseura,
perustettiin29 p:nA marraskuutal9lZ.
Seura perustettiin luomaan koti, johon kansalaisetvoisivat kokoontua keskustelemaan
kunnallisistaja valtiollisista asioista.
Seuralla on oma huoneusto,se on mytis viettAnytjuhlia. Seuran huoneustossa
on sen jAsenillAollut tilaisuusbiljardinpeluuseen. Rahavaroillaanon seura avustanutpaikkakunnanhyviA
harrastuksia.
Qai aseudun hevosyst iv i I n seur a.
Seura,qjoka perustettiin1909,tarkoiiuksena
on ollut olla heja on se talvisin jlirjestZinytSuomenlahden
vosmiestelyhdyssiteenA
jnnllA kilpa-ajotja pari hevosnAyttelyii
kesillii.
Terlioen voimlstelu- ia urheiluseura.
Seuraperustettiinv. 1919. Seuraon paikkakunnan
huomattaja tyiiteliZis. Vaikka kun,nollisenharjoitusvimpia, elinvoi,mainen
huoneenpuute tekeesille ha'ittaa,ovat s€n nais., mies-ja poikaosas,toahkerastitoimineet. Sen juhlat ovat olleet arvokkaitaja
monipuolisia. Se on rakennuttanuttyydyttiiv:in urheiluradan ia
jiirjes,tlinytuseitiasuuria urheilukilpailuja. Niin voimistelunkuin
urheilunkinalalla on sen riveissamontahuomattavaakvkvA.
Teriioen kalasta!ien avustusseura.
Seuraperustettiinl9ll. Se rakennuttiTerijoenrannalle pejossa oli kaksi pelastusvenettA
lastusasernan,
ja muuta pelastuskalustoa. Pelastusaseman
h?ivitti1924syksyllAvallinnut hirmumyrsky. EttA seura on tarpeellinen,sen ovat monet tapaukset
osoittaneet. Kesiiisin jZirjestAiiseura soutukilpailuja ja juhlia.
Seuranpelastusmaja
rakemettiinuudelleenI925.

Tetlioen am?umaseuta.
edistzimiselGi.
Seuraon perustettu1924armpumaharrastuksen
Sentoimintam vastaalussa.
TerIioen sot1IaskotlYhd lstYs.
EnsimhinenTerijoensotilaskotiyhdis$sperustettiin1918 ja
toimi se eritthin pontevastiniin kauan kuin sotavhkeholi Teri'
kasarmitja sotavili siirtyi
joella. Kun Terijoellera,lrennettiin
herhtt6hsotilaskotiuudelleentoiiiinne, katsottiinthrpeelliseksi
siiait1924. Senhuoneusto
sesyyskuussa
mimaanja perustettiin
seekauppiasR. Kaasisentalossa.
Kenraall M annerhelmln lastensuotelulllton
Terljoen osasfo.
Osasto perustettiin 1924 ia on se alkanut tiirkelin toimin'
tansa.
Klr!astot.
tyiivhenyhdistykTerijoellaon nelji kirjastoa: kunnankirjasto,
hrjasto.
sen kirjasto ja nuorisoseuran
Kunnankirjastoonkuuluuyli 2,000nidettb.
Toisetkirjastot ovat seurojensajiiseniii varten.
Klriakaupat.
Terijoen ensimbinenkirjakauppaoli 4rmas Jantusenhrja'
kauppai joka toimi 1902. Siti seurasi Erkki A. Ellvengrenin
joh'
kiljiftauppa, joka v. l9l4 siir$i Juho A. Sepphselle,
.jonka
suurimmaksikirjakaupaksi'
doila se-on-muodostunutKanna'ksen
Terijoelleperusti myds kauppiasSuuronenkirjakaupaq harjoih
taen sit6 muutaman vuoden. Nykybiin sen omistaakauppias
R. Kaasinen. Asemallaon rautatienkirjakauppa.
Sanomalehdet.
Terijoella ilmestyi 1909 oma, kaksikertaaviikossa ilmestyvh,
sanomaiehti,,Terijoh". Lehti oli puolueetonia kuoli kalrnatuksen puutteeseen.

V. 1880 lwisi Terijoelle 4 kap,palettasanoma,lehtii. Nykysin on Terijoki sanomalehtienpartrilta levenemispaikkoja.
Terltokea koskeva klrtall Isuus.
Terijokea kAsittelevi kirjarllisuus on perin niu.kkar paitsi Tietosanakirjaa, Suonen,maa-teoksen
Viipurin la;inia kirsittel€vAlosaa
ja Karjalarn kirjaa; joissa on selostusTerijoesta"ei ole monta
teosta,joissa olisi kuvauksiaTeriioesta. Seuraavat,Mikko Uotisen kirjoittamat, kirjat liiytyvZit: ,,Kan,naksen
koteihin I',, ,,Uhayhteiskoulu,,
pt!:ij1f',,,Terijoen
(juhlajulkaisu;;,,terijoen
lut
t-arulujuhlan
opas1910"ja,,TerijoenLaulujuhlanopis'iOta;' ja
Laulujuhlan opas 1923" ja ,,punaisenpdruan pa6tti"lerijogg
minenTerijoella".
KannaksenOsuusliiker.l:n vaiheita kuvaa J. A. pirniii kirjassa: ,,Piirhitii Kivennavan Osuuskaupanvaiheista" ja Terijoen vapaaehtoisen
palokunnanvai,heitaW. Savolainenlihtisessa
,rTerijoenV. P. K."
Myiiskin joutuvat Terijoen olot osittain esille Viipurin lAinin
mastalouskomissioonin
mietinniissi (1909) ja Karjaian Kannaksen komiteanmietinniissh:,,Karjalan klrmaksenkysymys"
-oloja (lgl9).
Sanomauseasti
ia aikakauslehdissi on Terijoen
kuva,iltu.
Terllokl tllmlssii.
Pari kertaaon Terijokeafilmattu. Se tapahtui kun venAliinen
huvila-asutusoli loistavimnillaan ToisessrafilmissA oli kuvathr
rantaelbmii kaikessarehevyydessA6n,
toisessajunantulo asernalle
p.
e
Toinen
fikni
esitti Herzenstein-jutunt:iettetya Terijoella
!.
Nbitii fiknejh esitettiinaikanaan Terijoella.
Teriioki musilftlssa.
- Harva tietAnee,ettir Terijoki olisi antanut aiJrettasAvettiijiille
johonkinteokseen.Niin on kumminkintapahtunut. TinllA asui
erdspuolalainensbveltiji, joka sbvelsi,,Terijoenvalssin". Valssi
painettiin Pietarissa.
Teriioki kuvissa.
Ken haluaasaadayleiskuvanTerijoesta;saa sen helposti,kun
meneeMerikylpyliin lukusaliin,sielld on seinille koottu runsas
kokoelma
Terijokeaedustaviakuvia.

T et I i okl maal austaI teessa.
Ilyvin useatvenAlFrisettaiteilijat ovat maalanneetTerijoen
maisemia,etenkin merta. Suomalaisistataiteilijoistaon hyvin
harva nAiti maisemiaikuistanut.

