
Hapenensaari
Noin kilometrin päässä Ravansaarelta suoraan pohjoiseen, Hannustiensaaren jatkeena alkaa Hapenen saari. Saari antoi
nimensä yhdelle Viipurin maalaiskunnan 63:sta kylästä, johon kuului pääsaaren lisäksi Hietasaari, sekä asumattomat
Hannustiensaari, Lihkari, Haapluoto, Leppäluoto, Mitikka, Varissaari sekä pääosa Karppilan ja Kiiskilän väliin jäävästä
alueesta mantereella. Hapenen kylän väestö oli vuonna 1937 yhteensä 57 henkeä. Kylään kuului 235 hehtaaria metsää,
42 hehtaaria peltoa ja 19 hehtaaria niittyä. Pellot sijaitsivat pääosin Hapenen saaressa ja Vatterissa mantereen puolella.
Hapenen kartanoon kuului kuitenkin maita myös Piispansaaren kylästä, jossa peltoja oli myös.

Hapenen saaren muistoja ovat ovat tallentaneet erityisesti saaren kesäasukkaat, saaren omistaneen Emil Zilliacuksen
(1878-1961) pojat Henrik (1908-1992) ja Benedict (1921-2013). Viime vuosisadan alussa saarella asui ympärivuotisesti
vain pari perhettä, mutta Zilliacuksen otettua tilan hoitoonsa Antti Hyytiäisen tultua Virojoen maamieskoulusta
valmistuttuaan tilanhoitajaksi, tila alkoi työllistää enemmän ja väkimääräkin kasvoi. Saari tuotti maataloustarvikkeita
merkittävässä määrin Ravansaarelaisten käyttöön. Hedelmäpuutarhaviljelyksen aloittaminen Antti Hyytiäisen
nuorikkonsa kanssa Pietarista noutamien omenapuuntaimien ympärille laajensi tuotantoa peltoviljelystä ja
karjanhoidosta. Vuosikymmenten varrella nousivat kasvihuoneet ja tila toimi lukemattomien puutarhaharjoittelijoiden
kesätyöpaikkana. Ravansaareen linkittyy tämäkin tarina, sillä sieltä nuori Antti löysi elämänkumppaninsa Josefiinan, joka
Hartolasta maailmalle lähdettyään oli edennyt herra Larstamin hotelliravintolan pääkeittäjäksi. Kauko Tiilen kirjassa
"Ravansaaren poika" on Hotel Trångsundin valokuva sivulla  16.

Hapenen pehtoorintupaan saatiin puhelin jo 1920-luvulla, mutta vasta toinen maailmansota toi mukanaan sähköt.
Vesijohto saarella oli kuitenkin jo paljon aiemmin, sillä Antti Hyytiäisen rakentamalla tuulivoimalla pumpattiin raikas
kaivovesi navetan ylisillä olleeseen betoniseen säiliöön, josta sitä riitti niin taloihin kuin puutarhaankin.

Perheessämme tarinoita Hapenen saaren paratiisista on kertonut Antin tytär Toini Hyytiäinen, joka syntyi saarelle
vuonna 1919. Meren yli kulki 1920-luvulla pienen Toinitytön koulutie Ravansaaren suureen maailmaan. Kertomuksissa
elävät niin luotsiperhen koulukortteeri ja koulutoverit kuin koulutien seikkailutkin maitoveneineen, myrskyineen,
rospuuttovaiheineen ja kevätjäihin putoamisineen.
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