
KUURINSAARI
Luotsien saari
Raili Paasosen muistelmia

Kuurinsaari on yksi monista Viipurinlahden kauniista saarista. Saari sijaitsee noin 12 km Viipurista etelään. Lähempi
sijainti on Ravansaaren ja Esisaaren välissä. Kapeat salmet erottavat saaren näistä saarista. Kuurinsaari on noin 1 1/2
hehtaarin suuruinen, osin hyvin kallioinen. Saaren itäpuoli on kuitenkin alavaa, mihin saaren suurin osa asutusta sijoittui.

Luotsit saivat saaren Kruunulta asuinalueeksi. Ravansaarelta siirtyi luotsiperheitä Kuurinsaareen asumaan. Ravansaari
kävi ahtaaksi asua, puutavaraliikenteen kasvaessa kohti kukoistustaan. Kruunulta saatu Kuurinsaari muuttui luotsien
saareksi jo 1800-luvun alkupuolella. Saarella tiedettiin asuneen viisi luotsiperhettä aina vuoteen 1939 asti. Saari oli
kaunis ja sinne rakennetut talot olivat hyvin hoidettuja.

Elinkeinoelämääkin saarella oli. Luotsit saivat harrastaa kalastusta myyntiin. Eräällä perheellä oli lehmä, josta moni
saarelainen sai maitonsa. Veneentekijäkin saarelta löytyi. Hän oli Taavi Tvilling. Hän rakensi saarelaisille veneitä ja
hänen erikoisveneensä oli “kuiri”. Kuiri soveltui erinomaisesti saaristoveneeksi, varsinkin rospuuton aikaan.

Kauppaa saarella ei ollut. Ostokset tehtiin Ravansaarella ja Uuraassa olevista hyvinvarustetuista kaupoista. Suuremmat
ostokset haettiin Viipurista. Mutta kaupantekoa harrastettiin kesäisin. Saarella oli “paattikauppias”. Hän oli Hilma Tvilling.

Paattikauppa tarkoittaa kesällä harrastettavaa toimintaa. Kauppias kävi myymässä tuotteitaan Uuraan Satamassa ja
Ravansaarella olevilla laivoilla ja lotjilla. Hän keitti kahvia, teki kotikaljaa, leipoi leipiä, joista teki maukkaita voileipiä. Ja
mikä parasta, hän leipoi myös sokerimunkkeja. Hilma Tvilling tuli kuuluisaksi paattikauppiaaksi: ensin häntä kutsuttiin
miehensä etunimen mukaan: Konstan Hilmaksi. Sitten lapset alkoivat kutsua häntä Hilma-Tädiksi. Lopulta häntä
kutsuttiin vain Tädiksi ja kaikki tiesivät keneltä saa herkullisemmat munkit.

Saarella ei ollut kouluja. Lapset kävivät kansakoulunsa Ravansaarella. Kansakoulun jälkeen siirryttiin jatko-opintoihin
Uuraan Yhteiskouluun, joka oli 5-luokkainen keskikoulu. Keskikoulun jälkeen jatkettiin opintoja Viipurissa olevissa 8-
luokkaisissa yhteiskouluissa.

Kuurinsaari eli kukoistustaan aina vuoteen 1939 asti. Ihme kyllä, talvisodan aikana saarella tuhoutui vain yksi rakennus,
Tyyne ja Antti Tvillingin talo.

Saarelle palattiin jatkosodan aikana 1942, kunnes vuonna 1944 sieltä lähdettiin viimeisen kerran. Jatkosodan aikana
tuhoutui kaikki saaren asumukset. Saaresta tuli autio. Kotiseutumatkat ovat tehneet mahdolliseksi käydä saarella
muistelemassa menetettyä elämää.



Vilho ja Anna-Maria Tvillingin kotitalo Kuurinsaaressa 18.6.1944. Rappusilla istuvat Maikki ja Vilho ja heidän edessään
Martta Tvilling.

Vilhelm ja Flora Tiirakarin kotitalo ja valkoinen paatti. Vieressä ihan rannalla oli Kuurinsaaren tunnetuin ja paljon
ihastusta osakseen saanut riippakoivu.


