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1. YLEISTÄ 
 

Tarkoitustaan – entisten terijokelaisten ja heidän jälkeläistensä henkis-
ten, sosiaalisten ja taloudellisten pyrintöjen tukemista ja edistämistä – on 
säätiö toteuttanut kuluneena vuonna järjestämällä Terijoki-perinnettä 
esitteleviä tilaisuuksia ja tukemalla sen tallentamista. 

 
2. HALLINTONEUVOSTO 
 

Hallintoneuvoston toimikausi vaihtuu hallintoneuvoston vuosikokouk-
sessa luettelossa merkittynä vuonna. 

 
Varsinainen jäsen Varajäsen Vuodet 

Anneli Ranki Timo Vuorinen 2011 – 14 

Hanna Toiviainen Sanna-Katri Rautava 2011 – 14 

Pirjo Seppälä Ulla Kervinen 2011 – 14 

Mauri Lattunen Toivo Silvennoinen 2012 – 15 

Jukka Marttinen Pekka Laitinen 2012 – 15 

Olli Torkkeli Markku Koho 2012 – 15 

Kari Koho Antero Aarvala 2013 – 16 

Timo Lintula Pekka Hirvi 2013 – 16 

Matti Oksanen Keijo Savolainen 2013 – 16 
 

Hallintoneuvoston kunniapuheenjohtaja on Erkki Nikkanen. Hallinto-
neuvoston puheenjohtajana on toimikautena ollut Kari Koho ja varapu-
heenjohtajana Olli Torkkeli. 
 
Hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 12.3.2013 Järvenpää-talolla. 
Kokous käsitteli säädekirjan määräämät asiat: hyväksyi hallituksen toi-
mintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tili-
velvollisille, valitsi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet erovuorois-
ten tilalle sekä vahvisti kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talous-
arvion. 



 
Hallintoneuvoston ylimääräinen kokous pidettiin 8.9.2013 Järvenpään 
Seurojentalolla. Kokous kumosi osin vuosien 2012 ja 2013 tilin- ja toi-
minnantarkastajia koskevat päätökset ja täydensi niitä siten, että ne ovat 
lain mukaisia. Lisäksi hallintoneuvosto päätti teettää vuotta 2012 koske-
van uuden tilintarkastuksen. 
 
Lisäksi hallintoneuvosto päätti antaa hallitukselle tehtäväksi valmistella 
kevään 2014 hallintoneuvoston kokoukseen säätiön säädekirjan uusimi-
nen vastaamaan paremmin tämän päivän vaatimuksia. 
 

3. HALLITUS 
 
Hallituksen toimikausi vaihtuu hallintoneuvoston vuosikokouksessa lu-
ettelossa merkittynä vuonna. 
 
Varsinainen jäsen Varajäsen Vuodet 

Veli-Pekka Sevón Anneli Packalén 2011 – 14 

Marja Felt Eija Sipiläinen 2011 – 14 

Tuovi Paju Eila Kurki 2012 – 15 

Lasse Savolainen Ari Åberg 2012 – 15 

Jaakko Mäkelä Nina Sevón-Vilkman 2013 – 16 
 

Hallituksen kunniapuheenjohtaja on Jaakko Mäkelä. Hallituksen pu-
heenjohtajana on toimikautena ollut Veli-Pekka Sevón ja varapuheen-
johtajana Marja Felt. Säätiön asiamiehenä ja rahastonhoitajana on ollut 
Jaakko Mäkelä.  
   
Tilintarkastajina ovat toimikautena toimineet Mauri Söderlund HTM 
Christian Lybeck HTM sekä varatilintarkastajat Arto Kivistö HTM ja 
Timo Vilén HTM. 
 
Hallitus on pitänyt vuoden aikana viisi kokousta.  
 

4. TERIJOKI-TYÖRYHMÄ 
 

Terijokelaistoimintaa suunnittelemaan ja toteuttamaan säätiön hallitus on 
asettanut Terijoki-työryhmän. Työryhmän tarkoituksena on yhdessä Te-
rijoki-Seuran kanssa suunnitella ja toteuttaa terijokelaistapahtumia sääti-
ön ja seuran hallitusten päätösten mukaisesti. 
  
Säätiön hallitus valitsi työryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt: Veli-
Pekka Sevón, Olli Torkkeli, Kari Koho, Tuovi Paju ja Marja Felt. Halli-
tuksen pyynnöstä Terijoki-Seura asetti työryhmän jäseniksi Jukka Mart-
tisen ja Riitta Kivisen. Työryhmä valitsi keskuudestaan Veli-Pekka 
Sevónin puheenjohtajaksi. 

 
Työryhmä on pitänyt vuoden aikana kuusi kokousta.  

 



5. TERIJOKI-JUHLA 8.9.2013  
 

Terijoki-juhla pidettiin 8.9.2013 Järvenpään Seurojentalolla teemalla 
”Sukupolvet yhdessä”. Ohjelma oli rakennettu siten, että esiintymisvuo-
ron saivat sekä ennen sotaa että sen jälkeen syntyneet sukupolvet. Juhlan 
tervehdyssanat lausui Terijoella syntynyt Teri-Säätiön hallintoneuvoston 
kunniapuheenjohtaja Erkki Nikkanen. Hänen jälkeensä ohjelman suori-
tusvastuu siirtyi toisen ja kolmannen polven terijokelaisille. Juhlapuheen 
piti Farmasian oppimiskeskuksen toiminnanjohtaja Nina Sevón-Vilk-
man. Muusikko Tommi Paju, niin ikään toisen polven terijokelainen, 
soitti ja laulatti yleisöä. Nuori lausuja Ida Kuisma edusti kolmannen pol-
ven terijokelaisia. Terijokelaisten sijoituskuntaa Järvenpäätä juhlassa 
edusti musiikin monitoimimies Jani Uhlenius. Tilaisuuteen osallistui 
noin 100 ihmistä. 
 
Juhlaa edeltävänä lauantaina 7.9.2013 pidettiin muistohetki terijokelais-
ten sankarivainajien muistomerkillä Tuusulan Paijalan hautausmaalla. 
Tilaisuudessa muistosanat lausui Järvenpään Sotainvalidien puheenjoh-
taja Taisto Vanhapelto. Tilaisuuteen osallistui 23 ihmistä. 

 
6. MUU PERINNETYÖ JA TAPAHTUMAT 
 

Musiikkiseminaari teemalla ”Kaakonkulman soitot ja laulut” järjestettiin 
lauantaina 2.3.2013 yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Uusikirkkolaisten 
kanssa Järvenpäässä Keudan ammattiopiston Paatela-rakennuksessa.. 
Seminaarin aiheina olivat kansainvälisesti palkittu taiteilija ja keksijä 
Juho Ikonen, jota muisteli hänen sukulaisensa Seppo Ikonen. Seppo 
Heimolinnan aiheena oli Edith Södergranin sävelletyt runot, joita hän 
myös esitti säestäen itseään kitaralla. Eeva Jalonen esitelmöi Terijoen 
monipuolisesta musiikkielämästä ja hänen esitelmään liittyvät musiikki-
näytteet esitti taiturimainen Mikko Helenius. Tilaisuuteen osallistui noin 
60 henkeä. 
 
Musiikkiseminaarin jälkeen pidettiin perinnepäivälliset Terijoen Seura-
huoneen tapaan. Ruokalista on laadittu 1930 -luvun tyyliin, ja kolmen 
ruokalajin aterian valmistivat ja tarjoilivat Keudan ammattiopiston eri 
linjojen opiskelijat. Ohjelmasta pianon ääressä ”George de Godzins-
kyna” oli muusikko Jani Uhlenius. Tilaisuuteen osallistui 60 henkeä. 

 
Työryhmä teki omakustanteisen talkoomatkan Terijoelle 9 – 11.5.2013 
ja omakustanteisen matkan Kuokkalaan 9 – 11.8.2013. Talkoomatkan 
aikana siistittiin suomalaisaikaiset hautausmaat ja huollettiin hautaus-
mailla sijainneet muistomerkit. Kuokkalan matkan aikana osallistuttiin 
Kuokkalan kyläjuhlaan. Terijoen matkaan osallistui kahdeksan henkeä ja 
Kuokkalan matkaan viisi henkeä. 
 
Kotiseutumatka tehtiin Terijoelle 26.7. – 28.7. Matkan teemana oli Iki-
Kiannon Terijoki ja oppaana matkalla oli Ilmari Kiannon nuorin tytär 
Raija-Liisa Kianto. Matkalla tutustuttiin myös sekä Terijokeen että sen 
lähialueilla sijaitseviin kohteisiin. Matkaan osallistui noin 75 henkeä. 



 
Terijokea ja terijokelaisuutta esittelevää internetsivustoa ylläpidettiin 
vakiintuneen tavan mukaan. Lisäksi sivustoa käytettiin Terijokeen liitty-
vien tapahtumien tiedottamiseen. Sivuston teknisestä ylläpidosta on vas-
tannut Kari Koho ja sivuston tekstin tuottamisesta on pitkälti vastannut 
Tuovi Paju.  

 
7. AVUSTUKSET JA STIPENDIT 
 

Säätiö on tehnyt päätökset myöntää seuraavat avustukset ja stipendit. 
 
Hallintoneuvosto ei tehnyt päätöksiä avustuksista tai stipendeistä, vaan 
siirsi niiden käsittelyn kokonaisuudessaan hallitukselle.  
 
Hallituksen päätöksellä myönnettiin seuraavat avustukset: 

 
 Karjalan Liitto: Evakkoäiti-patsashanke 500 euroa 

 Terijoki-Seura ry: Terjokkoisen postitus 300 euroa 

 Kruusin sukuseura: Kruusin sukukirja 500 euroa  

 Jussi Miikkulainen: Terijoki DVD:n tekeminen 500 euroa 

Kahta alinta avustusta ei ole kuitenkaan maksettu, koska työt eivät ole 
edenneet suunnitelmien mukaisesti. 
 

8. YHTEISTOIMINTA ZELENOGORSKIN JA REPINON PAIKALLISHALLINNON 
KANSSA 

 
Terijoki-työryhmän jäsenistä koottu ryhmä kävi Kuokkalassa 9 – 
11.8.2013 ja osallistui Repinon kyläjuhlaan 10.8.2013 sekä tapasi tilai-
suudessa Repinon paikallishallinnon edustajia. 
 
Keskusteluja Zelenogorskin paikallishallinnon kanssa on käyty säätiön 
hallinnon jäsenten vieraillessa yksityisesti Terijoella. 

 
9. TALOUS 
 

Säätiön tulot muodostuivat perinteisesti noin 2/3 omien sijoitusten osin-
goista ja 1/3 Kannaksen Osuusliike Säätiön avustuksesta. Osinkotuotto 
laskettuna sijoitusten markkina-arvosta oli noin 4,6 %.  
 
Vuoden 2013 aikana sijoitusten markkina-arvo nousi noin 23 %. Ta-
seessa sijoitukset on kirjattu hankinta-arvoonsa. Voitot ja tappiot reali-
soituvat osakkeita ja osuuksia myytäessä. Liite-tiedoissa on markkina-
arvojen tarkempi vertailu.  
 
Säätiö osallistui Kiinteistö Oy Karjalaisten Heimotalon osakeantiin os-
tamalla 10 uutta osaketta yhteishintaan 1.681,90 euroa. Heimotalo käyt-
tää saadun lisäpääoman kiinteistön kunnostukseen.   
 



Tilikaudesta 2013 muodostui ylijäämäinen 549,01 euroa. Suunnitellut ti-
laisuudet ja tehtävät voitiin toteuttaa. 
 
Vuosi 2014 näyttäisi toteutuvan entisenlaisena. Osinkotuoton osalta vuo-
si 2014 näyttää ehkä hieman paremmalta kuin 2013. Kannaksen Osuus-
liike Säätiön avustus näyttäisi säilyvän ainakin entisen suuruisena.  Toi-
mintaa voidaan suunnitella siten entisen laajuisena.  
 
Hallitus esittää tilikauden ylijäämän 549,01 euroa kirjaamista käyttöra-
hastoon. 


