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Olen syntynyt Tervun hovilla vuonna 1933. Isäni toimi hovin tilanhoitajana 1920-luvun
loppupuolelta kunnan maatilatoiminnan lopettamiseen saakka.
Tervussa talvi- ja jatkosodan aikana eläneitä ja evakkoon lähteneitä, nykyisin 60–80-vuotiaita,
on varsin vähän. Oli meitä silloin jatkosodan aikana kuitenkin sen verran, että Aatu Sikiö piti
yläkoulua ja vaimonsa alakoulua syksystä 1942 kevääseen 1944. Osa tästä joukosta, 15
Immosta tai Immosen sukuista, kaksi Karsilaa ja yksi Karsilan sukuinen, sisareni Anja Vesanen,
oli Tervussa retkellä juhannuksen alla 1998. Tämä retkikokemus provosoi kirjoittamaan.

Tervun hovi ennen talvisotaa
Matrikkelissa "Suomen maatilat" vuodelta 1932 on lääneittäin koottu tiedot melkein kaikista
Suomen 25 viljelyhehtaaria suuremmista maatiloista. Suora lainaus kirjan IV osasta:
”Tervu, 30 km Elisenvaaran asemalta ja 60 km Käkisalmesta. Omistaja vuodesta 1919 Kurkijoen
kunta. Tila on ent. lahjoitusmaita, jotka 1860-luvulla omisti kreivi Kushelev-Besborodko. 1862 Suomen
valtio lunasti lampuotitilat, ja päätilan osti Gripenberg-suku. Lukuisten omistajavaihdosten jälkeen
Kurkijoen kunta osti sen Osakeyhtiö Tervun rälssitilalta ja perusti tilalle kunnalliskodin ja lastenkodin. Tilasta on erotettu 6 entistä torppaa ja 5 mäkitupa-aluetta. Pinta-alaa on 1500 ha; siitä
puutarhaa 0,5 ha, peltoa 100 ha, luonnonniittyä 10 ha, metsämaata 1387 ha, joutomaata 3 ha. Pellot
osaksi viettäviä ja osaksi savimultamaita. Vapaa viljelys.
V. 1930 10 ha ruista, 1 vehnää, 20 kauraa, 1 ohraa, 1 hernettä, 2 perunaa, 2 juurikasveja, 53,5 heinää,
9,5 ha muussa käytössä. Talouskeskus viljelysten reunassa, kylätien varrella. Päärakennus (14 huonetta) uusittu 1915. Karjasuoja rakennettu kivestä n. 1895; siinä 60 lehmän navetta, 12 hevosen talli ja
iso sikala; kaikki uusittu 1930. Kaikkiin rakennuksiin on johdettu painovesi (tarkoittaa, että lähde on
käyttöpistettä korkeammalla, verkossa ei ole pumppua), navetassa on myös automaattiset juomakupit.

Kunnalliskotia ja lastenkotia varten tarpeelliset rakennukset. Kotieläimiä: 12 hevosta, 50 lehmää, 2
sonnia, 14 sikaa ja 10 lammasta. Karja ISK-rotua. Tuotteet kulutetaan etupäässä kunnalliskodissa.
Sekametsä, metsäalaan kuuluivat myös mm. seuraavat Laatokan saaret: Lauvatsaari, Rahmansaari,
Kukrinsaari, Heinäsenmaa, Munatsu ja Verkkosaari. Sähkövalo saatiin Lasosen myllyltä. Käyttövoimana
oli höyrykone, joka pyöritti halkaisu- ja katkaisusirkkelejä, pärehöylää ja 2 kiviparin kotitarvemyllyä.”

Tiloja koskevat tiedot on lyhennetty hakuteostiedostojen tapaan sisältämään vain silloisen, 30luvulla oleellisena pidetyn tiedon ko. tilasta. Kurkijoellakin tällaisia peltopinta-alaltaan 25 ha tai
suurempia maatiloja oli 58 kpl vuonna 1930. Kurkijoen kokonaispeltopinta-alaksi mainitaan
10707 ha, 19,9 % kokonaispinta-alasta.
Niukkasanaisesta kuvauksesta voi kuitenkin päätellä mm., että kunnalliskoti, jota kunta oli
lakisääteisesti velvoitettu pitämään, eli lähes täydellisesti omavaraistaloudessa. Asunto, lämpö
ja jokapäiväiseen ravintoon tarvittavat elintarvikkeet tulivat tilalta. Täyshoidossa olevien
määrä oli 80–90 henkilöä. Jopa sokeria saatiin 30-luvun lopulla juurikkaanviljelyn palautuksena
Itä-Suomen raakasokeritehtaalta Antreasta. Tilan karjan tuottama ja oman kulutuksen
ylittävä maito kuorittiin, ja kerma vietiin Tervun-Ihojärven meijeriin, mikä mitä ilmeisimmin
tuotti voin ja piimän laitosten käyttöön.
Viljanviljelypinta-aloista voi päätellä, että ruisleipää ja perunaa oli kunnalliskodin ja lastenkodin
ruokapöydässä joka päivä. Kunnalliskodilla oli oma leipomo. Pullaa oli tarjolla ehkä vain juhlapäivinä. Ohran nykyistä monipuolista käyttökelpoisuutta ei vielä 1930-luvulla ollut tiedostettu.
Kaura käytettiin luonnollisesti rehuksi. Rukiit ja kaurat jauhettiin tilan omassa myllyssä. Lihan
tuotti hoitolaitoksille suuri sikala ja tilan oma teurastamo.
Maanviljelystyöt tehtiin 30-luvulla mies- ja hevosvoimin. Tallissa oli 12 hevosta. Viljelyskoneet
olivat pääosin parihevosvetoisia. Sai siinä pollet ottaa monta askelta kesän mittaan ennen kuin

100 ha:n pellot oli kynnetty, kylvetty, niitetty, viljat leikattu ja puitu, jyvät laarissa heinät
ladossa ja perunat kuopassa.
Traktori hankittiin Tervun hoviin vuonna 1938. Rautapiikkipyöräinen Oliver, joka sittemmin
palveli Suomen armeijaa, särkyi talvisodan pakkasissa, palautettiin, korjattiin, joutui kokemaan
häkäpönttötekniikan liikahtamattakaan; saatuaan jälleen bensaa selvisi evakkoon Ilmajoelle,
jossa myytiin kunnan irtaimiston huutokaupassa.
Kun lähes täydellisessä omavaraistaloudessa elettiin, tilan työvoimaan kuului myös eri ammattialojen taitajia: seppä, joka samalla oli konemestari ja hoiti mm. höyrykoneen, puuseppä, hevostenhoitaja, mylläri ja puutarhuri. Maataloustöitä tilalla tekivät 4 muonamiestä ja 3 päiväläistä.
Muonamiehillä oli talon puolesta asunto ja polttopuut, he saivat halutessaan pitää lehmää, sikaa
ja pienkarjaa, joille oli pieni navetta, kesäksi laidun ja talveksi oikeus tehdä heinät.
Karjanhoidosta vastasi koulutettu karjakko, 4 karjaharjoittelijaa ja 2 päiväläistä, jotka
auttoivat pesuissa, rehujen ja lannan siirroissa. Lypsäminen suoritettiin käsin. Tilan karjanhoito oli Itä-Suomen tietopuolisen karjanhoitokoulun (Elisenvaaran) harjoittelupaikka.
Käytännössä tämä merkitsi sitä, että karja oli erityisen tarkassa valvonnassa oleva ns.
tarkastusyhdistyksen tarkastuskarja. Kiinteä yhteys karjanhoitokouluun merkitsi myös sitä,
että koulu tarjosi tuoreimman tiedon karjanhoidossa ja jalostuksessa karjan tuotoksen
parantamiseksi. AIV-rehun käyttö ruokinnassa aloitettiin Tervussa 1930-luvun puolivälissä.
Käsittääkseni Kurkijoen koulutilojen ja suurtilojen kesken oli 1930-luvulla jatkuva kisa siitä,
minkä tilan eläinten vuotuinen maidontuotanto ja rasvan tuotanto keskimäärin eläintä kohden
oli suurin ja minkä tilan karjassa oli tuottoisin yksilö. Tarkastusyhdistykset toimivat
puolueettomina erotuomareina.

Tervun hovin alueen kartta
1. Päärakennus
2. Sairaala
3. Tilanhoitajan asunto
4. Viljavarasto
5. Meijeri
6. Navetta
7. Vanha navetta
8. Kalustovaja
9. Mielisairaala

Suurennos topografikartasta

Hovin päärakennuksen Laatokan puoleinen veranta. Vasemmalla Ida Immonen ja oikealla oletettavasti
Aune Tuomenvirta, jotka olivat sairaanhoitajina kunnalliskodin sairaalassa 1930-luvulla. Kuvan on
ottanut sisarestaan Toivo Immonen, tervulaisten ja kaikkien kurkijokelaisten hovivalokuvaaja 30luvulla. Veljenpoika Pentti Immonen tunnisti kuvasta tätinsä.

Harjoittelijatyttöjä päärakennuksen
edessä ennen sotia

Samasta paikasta 1998.
Hävinneen, mahdollisesti
palaneen päärakennuksen
tilalle on rakennettu
pienempi asuintalo. Entinen
puisto rannan ja
rakennuksen välissä on
menettänyt puistopuunsa ja
pensaansa, ja muuttunut
karjapihaksi ja kasvimaaksi
pienine navettoineen,
vajoineen ja kasvilavoineen

Sama maisema vuonna
2004.
Vanhan päärakennuksen
paikka on merkitty
nuolella. Kuva TN

Tervun hovin paikka
kuvattuna toiselta puolen
Tervun jokea vuonna
2004.
Kuva TN

Tervun hovin pihanäkymä 1930-luvun alussa. Taustalla kunnalliskodin päärakennus, vasemmalla
sairaala, oikealla tilanhoitajan asuin- ja konttorirakennus. Tässä rakennuksessa oli myös
karjakon ja harjoittelijoiden asuintilat. Kuva on luultavasti Toivo Immosen ottama. Etualalla
olevan auton omistajasta ei ole varmaa tietoa. Toivo Immonen hankki opiskeluaikanaan vuonna
1929 käytetyn kanttihopan (Fordin) ajaakseen sillä kesälomalle Helsingistä Tervuun.

Vanhempani Nestor ja Sylvi Karsila vuonna 1934. Itse olen äitini sylissä. Oikealla karjakko
Alma Mylén. Muut ovat harjoittelijoita Itä-Karjalan tietopuolisesta karjanhoitokoulusta.

Kunnalliskodin pääsisäänkäynti Pekka Kyytisen kuvaamana. Rakennusten muodoista ,
mittasuhteista ja sijoittelusta näkee, että suunnittelijana on ollut taitava arkkitehti,
tiettävästi C. L .Engel.

Kesän 1998 näkymä entisestä tilanhoitajan talosta. Pihalla osa seurueestamme.

Kuva SK

Kunnalliskodin sairaala vuonna 1998. On ehkä ollut muussakin kuin sairaalakäytössä.

Kuva SK

Entinen tilanhoitajan asuintalo vuonna 1998. Rakennukseen oli sijoitettu viisi perhettä, yksi
huone perhettä kohti. Meidän aikainen vesijohto ja viemäri oli poistettu luultavasti tasaarvosyistä. Pihalla oli kaikille yhteinen vesiposti. Kuva SK

Hovin piha vuonna 2004. Vas. sairaala, keskellä “päärakennus”, oik. tilanoitajan asunto.

Kuva TN

Kunnalliskodin alue Tervun joen takaa vuonna 2004. Sillan vasemmanpuoleinen kiviarkku näyttää
korvatun puisella. Kuva TN

Kunnalliskodin alue Tervun joen takaa 2004. Edessä entinen sairaalarakennus, takana entinen
tilanhoitajan asuinrakennus. Kuva TN

Kotiseutumatkallamme vuonna 1998 Hovin alue oli ainut koko Tervun kylässä, jossa oli jäljellä
puurakennuksia. Kivi- ja tiilirakennuksista oli olemassa Tervun koulu, hovin kivinavetat, saunapesutupa ja kunnalliskodin mielisairaala. Mikään niistä ei ollut aktiivikäytössä. Hovin navetta oli
erittäin rähjäisessä kunnossa.

Tervun hovin historiaa
Turun rauhan 1743 jälkeen, jolloin Suomen itäraja siirtyi Haminan itäpuolelta Kymijoen
läntisimpään haaraan, keisarinna Elisabet lahjoitti koko Kurkijoen suosikilleen kamariherra
Mihail Vorontsoville perinnölliseksi omaisuudeksi. Näiden lahjoitusmaiden kantatilana oli
Kurkijoen hovi, myöhemmin Kurkijoen maamiesopiston koulutila.
Vuonna 1797 kenraali Semen Vorontsov sai koko Kurkijoen pitäjän lahjoitustilakseen. Tämän
tytär myi sen kreivi Kusheleff-Besborodkolle 1846, joka jakoi sen kahteen osaan, myyden
suuremman osan hovineuvos Aleksander von Etterille. Tämän konkurssipesältä Suomen valtio
osti sen 1871. Valtio pidätti itselleen Kurkijoen hovin luovuttaen muun osan lampuodeille, jolloin
Kurkijoen talonpojilla oli mahdollisuus lunastaa valtiolta alunperin omistamansa tilat uudelleen
itselleen kohtuulliseen hintaan pitkällä 28 vuoden maksuajalla. Tilalle perustettiin 1873 alempi
maanviljelyskoulu, joka muutettiin 1897 ylemmäksi maaviljelykouluksi ja 1910 maamiesopistoksi.
Pienemmän osan, noin 1/3 pitäjästä, Kusheleff-Besborodko myi kapteeni Kotsubeille, joka
puolestaan halusi myydä vapaalla kaupalla kaikki tilansa. Ostajana oli tälläkin kertaa valtio,
lunastaen lampuotitilat. Tervun hovin osti sen silloinen vuokraaja intendentti, vapaaherra
Sebastian Gripenberg. Hän oli vuokrannut tilaa vuodesta 1857.

Gripenberg perusti juustomeijerin
Vapaaherra Sebastian Gripenberg oli liikemies. Senaattorin virassaan hän näki ja oivalsi, että
Pietariin oli kasvamassa valtavat elintarvikemarkkinat. Kaupungin nopea kasvu loi edellytykset
kalataloustuotteiden kysynnän kasvulle. Pietariin ruvettiin viemään Kannakselta kasvavissa
määrin elävää karjaa, voita ja nahkoja sekä läheltä Pietaria maitoa ja kermaa. Vietävillä
tuotteilla oli toki jonkinlaiset laatuvaatimukset, mikä tahansa ei käynyt kaupaksi. Koska
osaamista ei omasta takaa ollut, se täytyi hankkia.
Gripenberg perusti Tervuun 1857 ns. holsteinilaisen meijerin aloittaakseen "imelän voin"
(suolaamaton voi, kermaa ei myöskään hapatettu ennen kirnuamista) ja rasvaisen juuston
valmistuksen. Juusto oli luultavimmin cheddarjuustoa. On oletettavaa, että kyseistä tekniikkaa
ei silloisessa Suomessa ollut, jolloin Gripenberg on pestannut ulkomailta tämän maidonjalostusteniikan osaajan Tervuun käynnistämään ja ylläpitämään ko. tuotantoa. Samanlaisella
konsultointimetelmällä on Suomessa aloitettu myös emmentaljuuston valmistus Sippolan
kartanossa.
Valmistukseen tarvittavan kerman erottaminen tapahtui matalissa puupytyissä. Niissä oli
tapillinen reikä pohjassa. Kun kerma oli noussut pintaan, laskettiin alle jäänyt maito pois.
Separaattoria ei vielä siihen maailmanaikaan ollut keksitty.
Tervun meijerin juustomuotti on nähtävissä Kurkijoen museossa Loimaan Kojonperällä. Kuvaus
muotista ja meijeristä on myös V. H. Vainion toimittamassa "Kurkijoen historia, myöhäisin osa
1860-luvulta seurakunnan ja pitäjän hallintoelimien lakkauttamiseen” vuodelta 1982.
Tervun hovin meijerissä valmistettiin juustoja vielä 1900-luvun alussa, silloin juustomestarina
toimi sveitsiläinen Christian Oesch.

Toivo Immosen 1930-luvulla ottama kuva Tervun meijeristä. Ulkopuolelta luonnonkivistä
kalkkilaastilla muurattu paksuseinäinen, sisäpuolelta poltetulla tiilellä holvattu rakennus.
Meijerissä ei kunnan omistuksen aikana enää kirnuttu voita eikä valmistettu juustoa, vaan se
toimi ns. karjakeittiönä sekä maidon separointi- ja maidon ja kerman jäähdytystilana. Karjan
tuottama, sisäisen kulutustarpeen ylittämä maitomäärä separoitiin ja kerma vietiin TervunIhojärven meijeriin, jossa kirnuttiin voita. Lähdettäessä elokuussa 1944 meijeri oli
käyttökunnossa.
Meijerin katon harjan yläpuolella näkyy viljavaraston tuuletustorni.

Juustomeijerin pääty. Kuva Toivo Immonen

Meijeri talvella. Vasemmalla navettaa. Kuva Toivo Immonen

Sisäkuva meijeristä.

Kuva Toivo Immonen

Juustomeijerin jäännökset 1998.
Kuva SK

Kuva on otettu samasta suunnasta
kuin oikealla oleva 1930-luvun
kuva.

Viljavarasto oli rakennettu varmuusvarastoksi luultavasti jo 1800-luvun puolella meijerin ja
Tervun joen väliselle jokitörmälle. Kumpaakaan rakennusta ei ollut olemassa 1998. Kuva T. Immonen

Kunnalliskodin pihalta Lopottiin vievän tien suuntaan. Takana oikealla vanha navetta. Kuva TN

Tervun hovin navetassa ennen sotia.

Kuva Toivo Immonen

Hovin kuudenkymmenen lehmän ja 12 hevosen karjarakennus jo täysinpalvelleen näköisenä. Se
on ollut karjasuojana jonkin aikaa, koska entinen "meidän aikainen" pärekatto on korjattu costnormin mukaisella asbesti-sementti katteella, josta helpoimmin otettava osa on jo siirretty
uusiokäyttöön. Arvelisin, että navetan käyttö on loppunut niihin aikoihin, kun Anttilan ryhmään
keskelle Tervun kylää on rakennettu uusi suurempi kolhoosinavetta.
Etualalla oleva tiili-kalkkilaasti-kivikasa on kaikki mitä Tervun hovin juustomeijeristä oli jäljellä
kesällä 1998. Kuva SK

Kaikkien rakennusten tuhoutuminen etenee varsin nopeasti, jos katto vuotaa, olipa rakennus
tehty mistä materiaalista tahansa. Tervussa lähes kaikki katot olivat pärekattoja, joita pitää
jatkuvasti tarkkailla ja hoitaa. Jos rakennuksilla ei ole käyttötarvetta ei niitä sikäläisessä
kulttuurissa huolletakaan.
Meijerirakennuksen entistä juustokellaria käytettiin ennen sotia viileänä elintarvikekellarina,
silloinhan ei ollut jääkaappeja, koneellisia kylmävarastoja eikä pakastimia. Maidot ja kermat
jäähdytettiin teräksisissä maitotonkissa, joita pidettiin jäillä jäähdytetyissä kylmävesialtaissa.
Jäät nostettiin talvella Laatokasta ja jääkasa peitettiin sahanpuruilla lämpimän kauden käyttöä
varten.

Tervu talvi- ja jatkosodassa
Pommisuojanakin meijerirakennusta käytettiin. Talvisodan alettua vihollisen pommikoneet
lensivät Laatokan länsirannan tuntumassa Konevitsan ja Käkisalmen maamerkkien opastamina
Laatokan pohjoisrannalle Tervun kohdalla, josta oli jo helppo suunnistaa Elisenvaaraan ja
kauemmaksikin sisämaan muihin kohteisiin lähes vaaratta, koska meillä suomalaisilla ei silloin
ollut juuri lainkaan ilmatorjuntaa.
Ensimmäisen kerran viholliskoneiden jylinän alkaessa kuulua Laatokalta isä komensi meidät
pommisuojaan, joksi hän kelpuutti meijerin entisen juustokellarin. Meneteltiin suojeluskunnan
antamien ohjeiden mukaisesti. Tämä jäikin kohdaltani ainutkertaiseksi, sillä kummankaan sodan
aikana en joutunut turvautumaan toistamiseen pommisuojaan. Toisaalta Tervua ei varsinaisesti
pommitettu kuin kerran kummassakin sodassa. Talvisodan aikana vihollinen ilmeisesti joutui
keventämään kuormaansa paetessaan takaa-ajajiaan. Pommit putosivat metsään Tervun
kaupanryhmän läheisyydessä.

Jatkosodan aikana pimeänä elokuun yönä vihollinen yritti jäljittää laivasto-osastoa Tervun
kansakoulun ympäristöstä. Koulun naapurissa oli kätilö lapsenpäästöpuuhissa. Tarvittiin valoa
mutta pimennysverhot oli kai touhukassa unohtuneet. Vihollinen havaitsi valon, luuli löytäneensä
kohteensa ja purki pommilastinsa ympäristön peloille ja koulun kallioihin. Koulun särkyneiden
ikkunoiden lisäksi muut vahingot jäivät vähäisiksi. Laivasto-osasto oli muutaman kilometrin
päässä Laatokalla, yöllä havaitsemattomassa paikassa Lauvatsaaren ja mantereen välisessä
salmessa.
Jatkosodan aikana ilmapuolustuksen tehostamiseksi Tervuun pystytettiin kaksikin
ilmavalvonta-asemaa. Ensin tuli lottien hoitama ilmavalvontaryhmä ja hiukan myöhemmin
armeijan ilmavalvontaryhmä. Nämä ylläpitivät jatkuvaa Luoteis-Laatokan ilmavalvontaa hovin
alueella sijaitsevalle "Kyöpelinvuorelle" rakennetusta vartiotornista, raportoiden siitä
asianosaisille tahoille.Torniin päässeenä muistan, että näkyvyysalue varsinkin kaukoputkella oli
laaja. Idässä esimerkiksi Valamon puurajan yläpuolella olevat tornit erottuivat. Sinne on
Tervusta linnuntietä noin 45 km.
Vihollisen lentotoiminnasta voitiin näin antaa ennakkotieto puolustusyksiköille. Tämän
valvontayksikön lisäksi useat Pohjois-Laatokan saaret olivat linnoitetut ja miehitetyt ja
suorittivat samanlaista valvontaa. Kaikesta huolimatta vihollinen pääsi useita kertoja tekemään
tuhojaan Elisenvaarassa.

Oikealle Lopottia kohti vievä tie vuonna 1998. Mäen päällä on entinen mielisairaala, joka lienee
toiminut kouluna. Edessä oleva talo on nykyasukkaiden rakentamana; paikalla oli ennen
kalustovaja. Kuva SK

