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1. YLEISTÄ 
 

Vuosi 2020 oli järjestyksessään Teri-säätiön 71. toimintavuosi. Tarkoitus-
taan – entisten terijokelaisten ja heidän jälkeläistensä henkisten, sosiaalis-
ten ja taloudellisten pyrintöjen tukemista ja edistämistä – on Teri-säätiö 
toteuttanut toimintavuonna järjestämällä, julkaisemalla tai tukemalla Te-
rijokeen tai siihen liittyviä kokonaisuuksia toimintakertomuksessa jäljem-
pänä kuvatulla tavalla. 

 
2. SÄÄTIÖN HALLINTO 
 
1.1. Hallitus 

 
Säätiön hallituksen kokoonpano toimikautena oli seuraava:  
 

Hallituksen jäsen Toimikausi 
Marja Felt 2018 - 2020 
Silvennoinen Petro 2020 - 2021 

Kurki Eila 2018 - 2021 
Mäkelä Jaakko 2018 - 2021 
Paju Tommi 2018 - 2021 

Savolainen Lasse 2018 - 2021 
Seppälä Ullamaija 2018 - 2021 
Sevón Veli-Pekka 2018 - 2021 

Torkkeli Olli 2018 - 2021 
Åberg Ari 2018 - 2021 

 
Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja se vaihtuu hallituksen 
vuosikokouksessa luettelossa merkittynä vuonna. Hallituksen jäsenillä ei 
ole sääntöjen mukaan varajäseniä. 
 
Hallituksesta eronneen Marja Feltin tilalle valittiin hänen jäljellä olevaksi 
kaudekseen Petro Silvennoinen. 
 
Säätiön hallituksen kunniapuheenjohtaja on Jaakko Mäkelä.  
 
Hallituksen puheenjohtajana ja sihteerinä on toimikautena ollut Veli-
Pekka Sevón ja varapuheenjohtajana Lasse Savolainen. Asiamiehenä ja 
rahastonhoitajana on toimikautena ollut Jaakko Mäkelä. 



 
Hallitus on pitänyt toimikauden aikana kaksi sähköpostikokousta. Halli-
tuksen vuosikokous pidettiin 21.3.2020 sähköpostikokouksena. 
 
Tilintarkastajana on toimikautena toiminut Auktorisoitu tilintarkastusyh-
teisö Auditus Tilintarkastus Oy. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii 
KHT Pirjo Saarelainen. 
 

1.2. Sijoitustoimikunta 
 
Säätiön varallisuutta hoitamaan on hallitus asettanut sijoitustoimikunnan. 
Sen tarkoituksena on valmistella ja esitellä säätiön hallituksen päätettä-
väksi sijoituksia koskevat asiat.  
 
Sijoitustoimikuntaan ovat toimikautena kuuluneet Jaakko Mäkelä, Veli-
Pekka Sevón ja Ari Åberg. Toimikunnan puheenjohtajana ja sihteerinä on 
toimikautena ollut Veli-Pekka Sevón. Sijoitustoimikunta ei ole vuoden ai-
kana kokoontunut. Epävirallisia keskusteluja säätiön varallisuuden hoita-
misesta on käyty toimintavuoden aikana lukusia. 
 
Säätiön sijoitusstrategiana on sijoittaa säätiön varallisuus kotimaisiin 
osinkoa maksaviin yhtiöihin ja vakavaraisiin rahastoihin. Säätiö voi sijoit-
taa varoja tuottamattomiin karjalaistaustaisiin yhtiöihin, joiden toiminnan 
painopiste on siirtokarjalaisen kulttuurin tai yhteisöllisyyden vaaliminen 
tai edistäminen. 
 

1.3. Terijoki-työryhmä 
 

Terijokelaistoimintaa suunnittelemaan ja toteuttamaan säätiön hallitus on 
asettanut Terijoki-työryhmän. Työryhmän tarkoituksena on yhdessä Teri-
joki-seura ry:n kanssa suunnitella ja toteuttaa terijokelaistapahtumia sää-
tiön ja seuran hallitusten päätösten mukaisesti. 
  
Säätiön hallitus valitsi vuosikokouksessaan työryhmän jäseniksi seuraavat 
henkilöt: Eila Kurki, Veli-Pekka Sevón, Nina Sevón-Vilkman ja Olli 
Torkkeli. Terijoki-seura ry hallitus asetti työryhmän jäseniksi Riitta Kivi-
sen, Jukka Marttisen ja Jaana Mansikan. Työryhmä valitsi keskuudestaan 
Nina Sevón-Vilkmanin puheenjohtajaksi.  
 
Työryhmä on pitänyt vuoden aikana yhden kokouksen.   

 
2. SÄÄTIÖN VARSINAINEN TOIMINTA  
 
2.1. Terijoki-juhla 

 
Järjestyksessä 81 Terijoki-juhla järjestettiin 26.9.2020 Järvenpään Seuro-
jentalolla ilman yleisöä. Juhlan aiheena oli Teri-säätiön historiakirjan jul-
kaisu. Tilaisuudesta tehtiin videotallenne, joka julkaistiin YouTube-vi-
deopalvelussa. Tieto tallenteesta ilmoitettiin Terijoki-internetsivuilla ja 



Facebookin Terijoki-ryhmässä sekä Karjala-lehdessä. YouTube-video-
palvelussa tallennetta on katsottu 532 kertaa.  
 

2.2. Muu perinnetyö ja tapahtumat 
 

Terijokelaisten Talvitapahtuma oli suunniteltu pidettäväksi 14.3.2020 Jär-
venpään Seurojentalolla. Tapahtuman teemaksi oli valittu ”80 vuotta teri-
jokelaistoimintaa”. Tapahtuma peruttiin viikko ennen ajankohtaa ko-
ronavirusepidemian takia. 
 
Työryhmän jäsenten suomalaisaikaisten hautausmaiden kunnostus- ja tal-
koomatkaa Terijoelle ei tehty koronavirusepidemian takia.  
 
Perinteistä kotiseutumatkaa Terijoelle ei heinäkuun lopulla tehty ko-
ronavirusepidemian takia.  
 
Zelenogorskin inkeriläisen luterilaisen seurakunnan aktiivit laskivat 
6.12.2020 havuseppeleen ja kynttilät Terijoen kirkkopuistossa sijaitse-
valle sankarivainajien muistomerkille. 

  
2.3. Avustukset ja stipendit 

Säätiölle osoitetut avustus- ja apurahahakemukset käsitellään kerran vuo-
dessa säätiön hallituksen vuosikokouksessa. Mahdollisuudesta hakea sää-
tiöltä avustuksia ja apurahoja tiedotetaan säätiön internetsivuilla.   

Terijokelaistaustaisille opiskelijoille voidaan myöntää ylempää korkea-
koulututkintoon tähtäävää opiskelua varten apurahaa 300 euroa ja muu-
hun tutkintoon tähtäävää opiskelua varten 200 euroa.  

Säätiö voi väitöskirjatyöhön myöntää apurahaa 500 eurosta 2.000 euroon 
ja mikäli väitöskirjatyö liittyy Terijokeen, voidaan apurahaa myöntää har-
kinnan mukaan enemmänkin.  

Hallitus on myöntänyt vuonna 2020 seuraavat avustukset ja stipendit: 

 Karjala-tietokantahanke: Terijoen ortodoksisen seurakunnan rip-
pikirjojen ja Kivennavan luterilaisen seurakunnan lastenkirjojen 
digitointi 3.000 euroa. 

Lisäksi maksettiin Jussi Miikkulaiselle aikaisemmin myönnetty 500 euron 
stipendi Terijoki DVD:n tekemisestä.  

Opintoihin liittyviä apurahoja terijokelaistaustaiselle opiskelijalle ei ole 
toimintavuonna maksettu. 

2.4. Julkaisutoiminta 
 
Toimittaja Kristiina Ijäksen kirjoittama Teri-säätiön historia ” Muistojen 
Terijoki elää Teri-säätiössä -Teri-säätiö 70 vuotta” valmistui vuoden 



alussa, mutta koronavirusepidemian takia se julkaistiin virallisesti vasta 
Terijoki-juhlassa 26.9.2020.  
 
Kirjan kokonaiskustannukset olivat noin 27.000 euroa ja ne jakautuvat 
vuosille 2017–2020. Kirjasta otettiin 700 kappaleen painos ja kirjan kap-
palehinnaksi tuli noin 38 euroa.  
 
Säätiön ja seuran hallituksille sekä muille sidosryhmille on kirjaa luovu-
tettu korvauksetta yhteensä noin 50 kirjaa. Lisäksi kirjoja on jaettu eri si-
dosryhmille eri tapaamisten yhteydessä. Kirja on myynnissä Terijoki-seu-
ralla. 

 
2.5. Tiedotustoiminta 

Terijokea ja terijokelaisuutta esittelevää internetsivusto on siirretty osaksi 
Karjalan Liiton internetsivustoa. Teri-säätiölle luotiin Karjalan Liiton in-
ternetsivustolle omat sivut. Säätiön hallinnassa on internetosoite www.te-
rijoki.fi. 

Terijoki Facebook -sivua ylläpidettiin toimintavuoden aikana tavoitteena 
Terijoen tunnetuksi tekemisen. Sivustolla tiedotettiin myös Terijokeen 
liittyvistä uutisista ja tapahtumista. Sivulla oli toimintavuoden lopussa 
489 tykkäystä ja 520 seuraajaa. 

3. YHTEISTOIMINTA JA EDUSTUKSET  

Terijoki-seura ry:n kanssa on harjoitettu yhteistoimintaa toimintavuoden 
aikana ja se on totutettu pääosin edellä mainitun Terijoki-työryhmän joh-
dolla. 

Koronavirusepidemia on rajoittanut yhteistoimintaa eri sidosryhmien 
kanssa sekä estänyt henkilökohtaiset tapaamiset Zelenogorskin aluehal-
linnon ja seurakunnan edustajien kanssa. 

4. RITVA HEIKKILÄN RAHASTO 

Teatterineuvos Ritva Heikkilän omaisten toivomuksesta hänen muistoaan 
oli mahdollista kunnioittaa osoittamalla hautajaisten kukkatervehdyksiin 
varatut rahat säätiön yhteyteen perustettavaan rahastoon. Lähiomaisten 
kanssa on päätetty, että kertyneet varat käytetään teatterineuvos Ritva 
Heikkilän elämäntyön tallentamiseen ja esille tuomiseen.  
 
Toimintavuotensa aikana rahaston varoja käytettiin 999,76 euroa teatteri-
neuvos Ritva Heikkilän syntymän 100-vuotismuistojuhlaan, joka pidettiin 
20.1.2020 Temppeliaukion kirkossa. Tilaisuudessa puhui historioitsija 
Teemu Keskisarja sekä esiintyivät diplomilaulaja Raita Karpo ja Helsin-
gin Seniorilaulajat. Tilaisuudessa kerätty kolehti 371,29 euroa tuloutettiin 
rahastoon. 
 
Toimintavuoden lopussa varoja rahastossa oli 1.384,03 euroa.   



5. SÄÄTIÖN TALOUS 

 
Tilipäätös muodostui alijäämäiseksi; tilikauden alijäämä oli 21.355,48 eu-
roa ja myyntitappio 15.701,38 euroa. Koronapandemian takia Nordea ei 
maksanut lainkaan osinkoa. Sijoitustuottoja saatiin vain noin neljäsosa 
verrattuna edellisen vuoden tuottoihin.  
 
Historiateos oli valmistumassa ja sen laskujen maksamiseksi myytiin SEB 
Euro Optimum A 1- rahasto-osuudet. Koska kirjanpidossa on kirjattu si-
joitukset hankintahinnasta, realisoitui rahaston tappio osuuksia myytä-
essä. Edellä mainitulla järjestelyllä saatiin vuodelle 2020 suunniteltu oh-
jelma toteutetuksi. 
 
Sijoitusten markkina-arvo aleni 12 %. Jos SEB Euro Optimum- rahasto-
osuuksia ei olisi tarvinnut myydä, olisi sijoitusten markkina-arvo sama 
kuin edellisenä vuonna. Osinkojen tuotto oli 1,22 %. Jos jätetään Nordea 
huomioimatta, on osinkojen tuotto 6,6 %. 
 
Vuoden 2021 osinkotuottoja on vaikea arvioida. Lähtökohtana suunnitte-
lussa on kuitenkin pidetty, että osinkotuotot palaisivat koronapandemiaa 
edeltävälle tasolle. Kertynyttä ylijäämää tukena käyttäen toiminta voita-
neen säilyttää totutulla tasolla.  
 
Tilikauden tappio 21.355,48 euroa ja myyntitappio 15.701,38 euroa kate-
taan käyttörahastosta. 


