
TERI-SÄÄTIÖ  TOIMINTAKERTOMUS 2014 
Hallitus 
Järvenpää   20.2.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN 
 
Teri-säätiön hallitus valmisteli säätiön alkuperäisen vuodelta 1948 ole-
van säädekirjan uudistamista hallintoneuvostolta saamansa tehtävän mu-
kaisesti. Uusitut säännöt esiteltiin säätiön ensimmäisen kerran hallinto-
neuvostolle sen vuosikokouksessa 23.3.2014 ja säädekirjan edellyttämäl-
lä tavalla toisen kerran hallintoneuvoston ylimääräisessä kokouksessa 
24.4.2014. Molemmissa kokouksissa sääntöjen uudistaminen hyväksyt-
tiin yksimielisesti ja Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi säännöt 
24.6.2014 ilman muutoksia. 
 
Sääntöuudistuksessa säätiön tarkoitus pysyi entisellään, mutta tarkoituk-
sensa toteuttamiseksi kohtaan lisättiin Terijokeen liittyvän perinteen ke-
räys ja tallennus, Terijoella tehtävä kotiseututyö, tiedotustoiminta sekä 
yhteistoiminta karjalaisten pitäjäyhteisöjen kanssa. Säätiön hallintoa ke-
vennettiin lakkauttamalla hallintoneuvosto. Säätiön kotipaikaksi merkit-
tiin Järvenpää Tuusulan sijaan. 

 
3. HALLINTONEUVOSTO 
 

Hallintoneuvoston toimikausi vaihtuu hallintoneuvoston vuosikokouk-
sessa luettelossa merkittynä vuonna. 

 
Varsinainen jäsen Varajäsen Vuodet 
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 

Anneli Ranki  Jenni Hintzell 2014 – 17 

Hanna Toiviainen Sanna-Katri Rautava 2014 – 17 

Pirjo Seppälä  Ulla Kervinen 2014 – 17 
 

Hallintoneuvoston kunniapuheenjohtaja on Erkki Nikkanen. Hallinto-
neuvoston puheenjohtajana on toimikautena ollut Kari Koho ja varapu-
heenjohtajana Olli Torkkeli. 
 
Hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 23.3.2014 Järvenpään seura-
kunnan Kirkonkulmassa. Kokous käsitteli säädekirjan määräämät asiat: 
hyväksyi hallituksen toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen, 
myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille, valitsi hallintoneuvoston ja hal-
lituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä vahvisti kuluvan vuoden toi-
mintasuunnitelman ja talousarvion. Lisäksi hallintoneuvosto käsitteli ja 
hyväksyi yksimielisesti hallituksen valmistelemat säätiön uudet säännöt 
ensimmäisen kerran. 
 
Hallintoneuvoston ylimääräinen kokous pidettiin 24.4.2014 Järvenpää-
talolla. Kokous käsitteli ja hyväksyi toistamiseen säätiön uudet säännöt. 
 
Teri-säätiön sääntömuutoksesta johtuen hallintoneuvoston toiminta päät-
tyi toimintavuonna, kun Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi 24.6.2014 
säätiön uusitut säännöt, joissa ei ollut enää hallintoneuvostoa. 
 
Sääntömuutoksessa lakkautetun säätiön hallintoneuvostolle varsinaisille 
jäsenille ja varajäsenille pidettiin keskiviikkona 12.11.2014 päivällisti-
laisuus, jossa säätiön hallitus kiitti lakkautetun hallintoneuvoston jäseniä 
säätiön hyväksi tehdystä työstä.  
 

4. HALLITUS 
 
Hallituksen toimikausi vaihtuu hallintoneuvoston vuosikokouksessa lu-
ettelossa merkittynä vuonna. 
 
Varsinainen jäsen Varajäsen Vuodet 
Tuovi Paju Eila Kurki 2012 – 15 

Lasse Savolainen Ari Åberg 2012 – 15 

Jaakko Mäkelä Nina Sevón-Vilkman 2013 – 16 

Veli-Pekka Sevón Marja-Liisa Pohjanvirta 2014 – 17 

Marja Felt Ullamarja Seppälä 2014 – 17 
 

Hallituksen kunniapuheenjohtaja on Jaakko Mäkelä. Hallituksen pu-
heenjohtajana on toimikautena ollut Veli-Pekka Sevón ja varapuheen-
johtajana Lasse Savolainen. 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 kaksi kokousta ja yhden säätiön tule-
vaisuuteen keskittyneen vapaamuotoisen seminaarin. 
 

5. 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: Tuovi Pa-
ju, Marja Felt, Ullamaija Seppälä, Veli-Pekka Sevón ja Olli Torkkeli. 
Hallituksen pyynnöstä Terijoki-Seura asetti työryhmän jäseniksi Jukka 
Marttisen ja Riitta Kivisen. Työryhmä valitsi keskuudestaan Veli-Pekka 
Sevónin puheenjohtajaksi. 

 
Työryhmä on pitänyt vuoden aikana viisi kokousta.  

 
6. TERIJOKI-JUHLA 8.9.2013  
 

Terijoki-juhla pidettiin lauantaina 27.9.2014 Järvenpään Seurojentalolla 
teemalla ”Säätiöt toiminnan tuki ja turva - Teri-säätiö juhlistaa 65. 
merkkivuottaan”.  
 
Juhlan tervehdyssanat lausui Teri-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ve-
li-Pekka Sevón. Tervehdyssanojen jälkeen hän puheessaan kertasi Teri-
säätiön perustamiseen johtaneita syitä sekä säätiön toiminnan merkittä-
vimpiä virstainpylväitä. FM Juhani Kolehmainen muisteli juhlassa kou-
lupojan kokemuksia evakoiden tulosta Järvenpäähän. Musiikkia juhlassa 
esitti Naiskvintetti Soliseva. Tilaisuuteen osallistui noin 80 henkeä. 
 
Juhlaa ennen pidettiin lauantaina 27.9.2014 aamulla Järvenpään torilla 
Terijoen-tori, jossa myytiin Terijoki-aiheisia tuotteita. Myyntitapahtuma 
kiinnosti toriyleisöä paljon. 
 
Juhlaa edeltävänä perjantaina 26.9.2013 pidettiin muistohetki terijoke-
laisten sankarivainajien muistomerkillä Tuusulan Paijalan hautausmaal-
la. Tilaisuudessa muistosanat lausui Järvenpään kirkkoherra emeritus 
Jaakko Harjuvaara. Tilaisuuteen osallistui 15 henkeä. 

 
7. MUU PERINNETYÖ JA TAPAHTUMAT 
 

Terijokelaisten talvitapahtuma pidettiin sunnuntaina 23.3.2014 Järven-
pään seurakuntatalolla. Seminaarin aiheena oli ”Siirtoväen sielunpaime-
net – Paavo Kiuru ja Väinö Mutru”.  



 
Ohjelmassa Hyvinkään seurakunnan kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine 
kertoi rovasti Paavo Kiurun Karjalan naisprofeetta Helena Konttinen kä-
sittelevän teoksen dramatisointia kesäteatteriesitykseksi. Rovasti ja kirk-
koherra Väinö Mutrusta kertoi ja häntä muisteli elävästi omakohtaisiin 
muisteluksiin perustuen opetusneuvos Juhani Sipiläinen. Tilaisuudessa 
oli läsnä rovasti Kiurun että rovasti Mutrun jälkeläisiä. Tilaisuudessa oli 
esillä myös Väinö Mutrun henkilökohtaisesti pelastamia Terijoen kirkon 
esineitä, joita tilaisuudessa esitteli Teri-säätiön hallituksen kunniapu-
heenjohtaja Jaakko Mäkelä. Tilaisuuteen osallistui 120 henkeä. 
 
Järvenpään taidemuseo järjesti keskiviikkona 12.11.2014 Terijoki-
aiheiseen luentotilaisuuden. Luennon piti museoamanuenssi Tuomas 
Ravea. Teri-säätiö lainasi tilaisuuteen kuvakavalkadit ”Terijoen muistot 
kirkkaina mielessä” ja ”Höyryveturilla Terijoelta Järvenpäähän”. Luen-
toon liittyi myös museoamanuenssi Tuoms Ravean vetämä pyöräretki, 
jonka aikana tutustuttiin Järvenpäässä oleviin Terijoelta siirrettyihin hu-
viloihin. Molempiin tapahtumiin osallistui runsaasti järvenpääläisiä. 

 
Työryhmän jäseniä teki omakustanteisen talkoomatkan joulumatkan yh-
teydessä Terijoelle 13 – 14.12.2014. Matkan aikana tarkastettiin ja siis-
tittiin suomalaisaikaiset hautausmaat ja huollettiin niillä olevia muisto-
merkkejä. Terijoen matkaan osallistui kaikkiaan kahdeksan henkeä. 
 
Kotiseutumatka Terijoelle ei toteutettu vuonna 2014 matkan vähäisen 
kysynnän takia. 
 
Terijokea ja terijokelaisuutta esittelevää internetsivustoa ylläpidettiin 
vakiintuneen tavan mukaan. Lisäksi sivustoa käytettiin Terijokeen liitty-
vien tapahtumien tiedottamiseen.  

 
8. AVUSTUKSET JA STIPENDIT 
 

Hallintoneuvosto ei tehnyt päätöksiä avustuksista tai stipendeistä, vaan 
siirsi niiden käsittelyn kokonaisuudessaan hallitukselle.  
 
Hallituksen päätöksellä myönnettiin seuraavat avustukset: 

 
• Karjalaisseurojen Tampereen piiri ry uusia karjalaisia lauluja sisäl-

tävään nuottijulkaisuun 200 euroa 

• Terijoki-Seura ry: Terjokkoisen postitus 430 euroa 

Säätiö tuki Terijoki-aiheista julkaisutoimintaa hankkimalla Kohojen 
evakko-kirjoja ja Terijoki-seura ry:n muistojen Terijoki-kalenteria. 
 
Vuonna 2013 Kruusin sukuseuralle Kruusin sukukirjaa varten myönnet-
ty avustus maksettiin vuonna 2014.  
 
 



9. YHTEISTOIMINTA ZELENOGORSKIN JA REPINON PAIKALLISHA LLINNON 
KANSSA 

 
Keskusteluja Zelenogorskin ja Repinon paikallishallintojen kanssa on 
käyty säätiön hallinnon jäsenten vieraillessa yksityisesti Terijoella. 

 
10. TALOUS 
 

Säätiön tulot muodostuivat perinteisesti omien sijoitusten osingoista ja 
Kannaksen Osuusliike Säätiön avustuksesta. Kannaksen Osuusliike Sää-
tiön korotettua avustuksiaan oli osinkojen ja avustuksen suhde tuloista 
56 % : 44 %. Osinkotuotto laskettuna sijoitusten markkina-arvosta oli 
noin 4,5 %.  
 
Vuoden 2014 aikana sijoitusten markkina-arvo nousi vain noin 1 %. Ta-
seessa sijoitukset on perinteisesti kirjattu hankinta-arvoonsa. Voitot ja 
tappiot realisoituvat osakkeita ja osuuksia myytäessä. Liite-tiedoissa on 
markkina-arvojen tarkempi vertailu.  
 
Tilikaudesta 2014 muodostui ylijäämäinen 4.725,45 euroa. Suunnitellut 
tilaisuudet ja tehtävät voitiin toteuttaa. Vuosittainen Terijoki-juhla järjes-
tettiin Järvenpäässä eikä Terijoella, koska Terijoelle lähtijöitä kesällä 
2014 oli juhlia ajatellen liian vähän.  
 
Vuosi 2015 näyttäisi toteutuvan entisenlaisena. Osinkotuotot lienevät 
samaa suuruusluokkaa kuin kuluneena vuonna. Kannaksen Osuusliike 
Säätiön avustus tulee todennäköisesti nousemaan. Toimintaa voidaan 
suunnitella siten entisen laajuisena.  
 
Hallitus esittää tilikauden ylijäämän 4.725,45 euroa kirjaamista käyttö-
rahastoon. 


