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1. YLEISTÄ 
 

Vuosi 2015 oli järjestyksessään Teri-säätiön 66. toimintavuosi. Tarkoi-
tustaan – entisten terijokelaisten ja heidän jälkeläistensä henkisten, sosi-
aalisten ja taloudellisten pyrintöjen tukemista ja edistämistä – on Teri-
säätiö toteuttanut toimintavuonna järjestämällä, julkaisemalla tai tuke-
malla Terijokeen tai siihen liittyviä kokonaisuuksia toimintakertomuk-
sessa jäljempänä kuvatulla tavalla. 

 
2. SÄÄTINÖN HALLINTO 
 
2.1. Hallitus 

 
Säätiön hallituksen kokoonpano toimikautena oli seuraava:  
 

Hallituksen jäsen Toimikausi 
Felt Marja    2015 – 2018 
Kurki Eila 2015 – 2018 
Mäkelä Jaakko 2015 – 2018 
Paju Tuovi 2015 – 2018 
Savolainen Lasse 2015 – 2018 
Seppälä Ullamaija 2015 – 2018 
Sevón Veli-Pekka 2015 – 2018 
Torkkeli Olli 2015 – 2018 
Åberg Ari 2015 – 2018 

 
Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja se vaihtuu hallituksen 
vuosikokouksessa luettelossa merkittynä vuonna. Hallituksen jäsenillä ei 
ole sääntöjen mukaan varajäseniä. 
 
Säätiön hallituksen kunniapuheenjohtaja on Jaakko Mäkelä. Hallituksen 
puheenjohtajana ja sihteerinä on toimikautena ollut Veli-Pekka Sevón ja 
varapuheenjohtajana Lasse Savolainen. Asiamiehenä ja rahastonhoitaja-
na on toimikautena ollut Jaakko Mäkelä. 
 



Hallitus on pitänyt toimikauden aikana neljä kokousta, joista yksi oli 
sähköpostikokous. 
 
Tilintarkastajana on toimikautena ollut Mauri Söderlund HTM ja varati-
lintarkastajana Christian Lybeck HTM. 
 

2.2. Sijoitustoimikunta 
 
Säätiön varallisuutta hoitamaan on hallitus asettanut sijoitustoimikun-
nan. Sen tarkoituksena on valmistella ja esitellä säätiön hallituksen pää-
tettäväksi 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 on pitänyt vuoden aikana kaksi kokousta. 
 

2.3. Terijoki-työryhmä 
 

Terijokelaistoimintaa suunnittelemaan ja toteuttamaan säätiön hallitus on 
asettanut Terijoki-työryhmän. Työryhmän tarkoituksena on yhdessä Te-
rijoki-seura ry:n kanssa suunnitella ja toteuttaa terijokelaistapahtumia 
säätiön ja seuran hallitusten päätösten mukaisesti. 
  
Säätiön hallitus valitsi vuosikokouksessaan työryhmän jäseniksi seuraa-
vat henkilöt: Tuovi Paju, Marja Felt, Ullamaija Seppälä, Veli-Pekka 
Sevón ja Olli Torkkeli. Hallituksen pyynnöstä Terijoki-seura ry asetti 
työryhmän jäseniksi Jukka Marttisen ja Riitta Kivisen. Työryhmä valitsi 
keskuudestaan Veli-Pekka Sevónin puheenjohtajaksi. 
 
Työryhmä on pitänyt vuoden aikana kolme kokousta, joista yksi pidettiin 
yhdessä kivennapalaisten kanssa.   

 
3. SÄÄTIÖN VARSINAINEN TOIMINTA  
 
3.1. Terijoki-juhla 2.8.2015  
 

Teri-Säätiö, Terijoki-seura ry, Kivennapaseura ry ja Entiset Kivennapa-
laiset ry järjestivät yhdessä kahden pitäjän yhteisen pitäjäjuhlan - 76. Te-
rijoki-juhlan ja 68. Kivennavan Kihut - Järvenpäässä 2.8.2015. Juhlapäi-
vän ohjelmassa oli ehtoollisjumalanpalvelus Järvenpään evankelisluteri-
laisessa kirkossa. Se toteutettiin kappalaisen James Cox ́in johdolla ja 
siinä saarnasi piispa emeritus Kalevi Toiviainen. Ehtoollisen jälkeen 
muistettiin edellisen vuoden aikana poisnukkuneita terjokkoisia ja ki-
vennapalaisia Kivennavan kirkonkellojen kumahduksien saattelemana. 
Jumalanpalveluksen lopuksi siunattiin seppelepartiot matkaan Järven-
pään hautausmaalle Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille ja 
Tuusulan Paijalan hautausmaalle Terijoen kirkkopuistoon haudattujen 
sankarivainajien muistomerkille.  



 
Jumalanpalveluksen jälkeen oli mahdollisuus nauttia maksullinen kenttä-
lounas kirkon aukiolla ja seurakuntasalissa. Kenttälounaan jälkeen juh-
laväki siirtyi värikkäänä kulkueena kyläkylttien perässä Järvenpää-
talolle pitäjäjuhlaan reittiä Järvenpään kirkko - Kävelykatu - Järvenpää-
talo. Terjokkoiset kulkivat tilaisuutta varten hankitun Terijoki-
banderollin perässä, jossa oli lueteltu kaikki Terijoen kylät ja koulupiirit.  
 
Pääjuhlassa Järvenpää-talon Sibelius-salissa musiikkia esitti Jarmo Tik-
ka, runonlausuntaa Eija Sipiläinen ja murrepakinan kertoi Pirkko-Mari 
Ahola. Juhlapuheen piti professori Maria Lähteenmäki. Juhlan juonsi 
Tuovi Paju.  
 
Jumalanpalvelukseen osallistui 368 henkeä, kenttälounaalle osallistui 
183 maksanutta ruokailijaa ja itse juhlaan osallistui arviolta 400 henkeä. 

 
3.2. Muu perinnetyö ja tapahtumat 
 

Terijokelaisten Talvitapahtuma pidettiin sunnuntaina 14.3.2015 Järven-
pään seurakuntatalolla. Seminaarin aiheena oli ” Porkkala vieraan vuok-
ramaana 1944 - 56”. Tilaisuuden ohjelmassa Lena Selén kertoi kirjastaan 
”Muukalaisina omassa maassaan!” ja yleensä karjalaisen siirtoväen vai-
heista ruotsinkielisellä Uudellamaalla sodan jälkeen. Lisäksi tilaisuudes-
sa esitettiin Ylen Elävässä arkistossa oleva lyhytelokuva ” Porkkalan 
evakuointi 1944” sekä kuultiin nuorten musiikkiesityksiä. Lisäksi ohjel-
massa oli perinteinen evakkoesineiden esittely. Tilaisuuden päätteeksi 
nautittiin karjalaisen pitopöydän antimista. Tilaisuuteen osallistui noin 
60 henkeä. 
 
Säätiön edustajat osallistuivat Karjalan Liiton Hyvinkään kesäjuhlien 
juhlakulkueeseen sunnuntaina 14.6.2015 kantaen Terijoki-kylttiä. 
 
Heinäkuun lopulle suunniteltu kotiseutumatka Terijoelle peruuntui mat-
kaa kohtaan osoitetun vähäisen kiinnostuksen takia. Lisäksi työryhmän 
jäsenten joulukuulle suunniteltu Terijoen suomalaisaikaisten hautaus-
maiden kunnostustalkoomatka siirtyi yhteensattumien takia tammikuulle 
2016.  

 
3.3. Avustukset ja stipendit 
 

Hallitus on toimikauden aikana myöntänyt seuraavat avustukset ja sti-
pendit: 

• Tommi Paju: Terijoki-aiheisten sävellysten tietokanta 600 euroa 

• Karjala-tietokantasäätiö: Terijoen kirkonkirjojen digitointi 1.000 eu-
roa  

• Kianto-kerho: Terijoki-aiheinen tilaisuus 200 euroa 

• Production House oy Finland/Liisa Akimof: ”Laila Pullinen – karja-
lainen kuvanveistäjä” dokumenttielokuvan tuottaminen 1.500 euroa 



• Terijoki-seura ry: Seuran toiminnan tukeminen 667 euroa. 

 
Vuonna 2012 Ulla Kerviselle Elämä Kuokkalan kujasilla -kirjaa varten 
myönnetty 1.000 euron ja vuonna 2014 Karjalaisseurojen Tampereen 
piiri ry:lle uusia karjalaisia lauluja sisältävän nuottijulkaisuun myönnetty 
200 euron avustus maksettiin vuonna 2015. 
 
Production House oy Finland/Liisa Akimof: ”Laila Pullinen – karjalai-
nen kuvanveistäjä” dokumenttielokuvan tuottamiseen myönnetystä avus-
tuksesta maksettiin vuoden 2015 aikana 500 euroa. Loput 1.000 euroa 
maksetaan elokuvan valmistuttua, arviolta toukokuussa 2016. 
 

3.4. Julkaisutoiminta  
 
Säätiö julkaisi toimintavuoden aikana Tuovi Pajun ja Maijaliisa Kallio-
mäen elämänkertakirjan ”Kolme naista Kannakselta”. Tekijät luovuttivat 
oikeudet kirjan julkaisemiseen säätiölle korvauksetta, josta säätiö lausuu 
parhaat kiitokset. 
 
Lisäksi säätiö on aikaisemmin julkaistusta Heli Kyllösen kirjasta Terijo-
kelaisista järvenpääläisiksi ottanut uusintapainoksia kysynnän mukaan. 
 
Säätiö tuki Karjalaisen Nuorisoliiton uusintapainoksena julkaisemaa 
Matkalla Karjalaan -lautapeliä ostamalla Terijoen pitäjäesittelyn peliin 
liittyvään vihkoseen. 
 
Säätiö tuki myös Terijoki-aiheista julkaisutoimintaa ostamalla Terijoki-
seura ry:n Muistojen Terijoki -kalenteria suhdetoimintalahjoiksi. 
 

3.5. Tiedotustoiminta 

Terijokea ja terijokelaisuutta esittelevää internetsivustoa ylläpidettiin 
vakiintuneen tavan mukaan. Lisäksi sivustolla tiedotettiin Terijokeen 
liittyvistä tapahtumista.  

Terijoki Facebook-sivu avattiin toimintavuoden aikana ja sitä käytettiin 
Terijoen tunnetuksi tekemiseen. Sivustolla tiedotettiin myös Terijokeen 
liittyvistä tapahtumista. Sivulla oli toimintavuoden lopussa 103 seuraajaa 
ja sen avulla tavoitettiin kaikkiaan noin 700 kävijää.  

Lisäksi säätiö osallistui Terijoki-seura ry:n Terjokkoine-jäsenjulkaisun 
painamisesta ja postittamisesta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen 
maksamalla niistä noin puolet. 

4. Yhteistoiminta ja edustukset  

Terijoki-seura ry:n kanssa on harjoitettua tiivistä yhteistoimintaa toimin-
tavuoden aikana ja se on totutettu pääosin edellä mainitun Terijoki-
työryhmän johdolla. 



Kivennapalaisten pitäjäyhteisöjen kanssa on harjoitettu yhteistoimintaa 
edellä kerrotun yhteisen pitäjäjuhlan toteuttamisessa. 

Zelenogorskin inkeriläisen seurakunnan kanssa yhteistoimintaa jatkettiin 
vakiintuneen tavan mukaisesti. Lisäksi seurakunnalle maksettiin suoma-
laisaikaisten hautausmaiden hoitamisesta 300 euroa. 

Zelenogorskin ja Repinon paikallishallinnon edustajien kanssa on käyty 
epävirallisia keskusteluja säätiön hallinnon jäsenten vieraillessa yksityi-
sesti Terijoella. 

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Veli-Pekka Sevón on toiminut karja-
laisten säätiöiden edustajan Karjalan Liiton liittovaltuustossa. Säätiön 
asiamies Jaakko Mäkelä on toiminut Karjalan Liiton Säätiötoimikunnan 
jäsenenä.  

5. SÄÄTIÖN TALOUS 
 

Säätiön tulot muodostuivat perinteisesti omien sijoitusten osingoista ja 
Kannaksen Osuusliike Säätiön avustuksesta. Kannaksen Osuusliike Sää-
tiön korotettua avustuksiaan oli osinkojen ja avustuksen suhde tuotoissa 
50% : 50 %. Osinkotuotto laskettuna sijoitusten markkina-arvosta oli 
noin 5,4 %.  
 
Vuoden 2015 aikana sijoitusten markkina-arvo nousi noin 6 %. Kulu-
neen vuoden aikana tehtiin uusia sijoituksia 10.059,50 euron arvosta, jol-
loin Teri-säätiön sijoitusomaisuus kasvoi vuoden aikana noin 11 %. Uu-
sien osakkeiden oston teki mahdolliseksi Kannaksen Osuusliike Säätiön 
kohonnut avustussumma. Koska on tiedossa, että Osuusliikkeen Säätiön 
avustukset tulevat muutamien vuosien kuluttua loppumaan, osa avustuk-
sesta kiinnitettiin osakkeisiin ja siten myöhemmin käytettäväksi. Tasees-
sa sijoitukset on perinteisesti kirjattu hankinta-arvoonsa. Voitot ja tappi-
ot realisoituvat osakkeita ja osuuksia myytäessä. Liitteessä on markkina-
arvojen tarkempi vertailu.  
 
Talousarviossa varattiin 2015 vuoden kuluihin 19.165 euroa, toteutuma 
oli 17.906,83 euroa. Tilikaudesta muodostui ylijäämäinen 10.838,89 eu-
roa. Suunnitellut tilaisuudet ja tehtävät voitiin toteuttaa. Vuosittainen Te-
rijoki-juhla järjestettiin Järvenpäässä yhteisenä Kivennapaseuran ”kihu-
jen” kanssa.  
 
Vuosi 2016 näyttäisi toteutuvan entisenlaisena. Osinkotuotot lienevät 
samaa suuruusluokkaa kuin kuluneena vuonna. Kannaksen Osuusliike 
Säätiön avustus tulee todennäköisesti nousemaan. Toimintaa voidaan 
suunnitella siten entisen laajuisena. Uutena tavoitteena otetaan suunnitte-
luun Teri-Säätiön 70-vuotishistoriikin aikaan saaminen. 
 
Hallitus esittää vuoden 2105 tilikauden ylijäämän 10.838,89 euroa kir-
jaamista käyttörahastoon. 


