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1. YLEISTÄ 
 

Vuosi 2016 oli järjestyksessään Teri-säätiön 67. 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. 

 
1. SÄÄTIÖN HALLINTO 
 
1.1. 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 – 2016 
Paju Tommi 2016 – 2018 
Savolainen Lasse 2015 – 2018 
Seppälä Ullamaija 2015 – 2018 
Sevón Veli-Pekka 2015 – 2018 
Torkkeli Olli 2015 – 2018 
Åberg Ari 2015 – 2018 

 
Tuovi Paju luopui hallituksen jäsenyydestä toimikauden aikana ja hänen 
tilalleen jäljellä olevaksi kaudeksi valittiin Tommi Paju. 
 
Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja se vaihtuu hallituksen 
vuosikokouksessa luettelossa merkittynä vuonna. Hallituksen jäsenillä ei 
ole sääntöjen mukaan varajäseniä. 
 
 



Säätiön sääntöuudistuksessa vuonna 2015 lakkautetun hallintoneuvoston 
kunniapuheenjohtaja on Erkki Nikkanen. Säätiön hallituksen kunniapu-
heenjohtaja 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 neljä kokousta, joista yksi oli 
sähköpostikokous. 
 
Tilintarkastajana on toimikautena ollut Mauri Söderlund HTM ja varati-
lintarkastajana Christian Lybeck HTM. 
 

1.2. 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 yhden kokouksen. 
 

1.3. 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: Marja Felt, Eila Kurki, Tuovi Paju, Veli-Pekka Sevón ja 
Olli Torkkeli. Hallituksen pyynnöstä Terijoki-seura ry asetti työryhmän 
jäseniksi Jukka Marttisen ja Riitta Kivisen. Työryhmä valitsi keskuudes-
taan Veli-Pekka Sevónin puheenjohtajaksi. 
 
Työryhmä on pitänyt vuoden aikana neljä kokousta.   

 
2. SÄÄTIÖN VARSINAINEN TOIMINTA  
 
2.1. Terijoki-juhla  

 
Järjestyksessä 77. Terijoki-juhla järjestettiin 17.9.2016 Järvenpään Seu-
rojentalolla. Juhlassa Järvenpään taidemuseon amanuenssi Tuomas Ra-
vea kertoi Terijoelta Järvenpäähän siirretyistä huviloista. Lisäksi juhlas-
sa esitettiin Terijoella syntyneestä kuvanveistäjästä Laila Pullisesta ker-
tova elokuva 'Laila Pullinen karjalainen kuvanveistäjä'.  



 
Juhlaan liittyen järjestettiin 16.9.2016 muistohetki Terijoen kirkkopuis-
toon haudattujen sankarivainajien muistomerkillä Tuusulan Paijalan hau-
tausmaalla. Juhlaan osallistui arviolta 100 henkeä. 

 
2.2. Muu perinnetyö ja tapahtumat 
 

Terijokelaisten Talvitapahtuma pidettiin sunnuntaina 12.3.2016 Järven-
pään seurakuntatalolla. Seminaarin aiheena oli luovutetun alueen hauta-
usmaat, niiden tämän päivän tilanne, tulevaisuus ja historia. Ohjelmassa 
Terijoki-seura ry:n kunniapuheenjohtaja Esko Toiviainen kertoi Tuovi 
Pajun haastattelemana Terijoelle pystytetyn Sankarivainajien muisto-
merkin rakentamiseen liittyvistä neuvotteluista. Jaakko Mäkelä kertoi 
Terijoen luterilaisille hautausmaille sodan jälkeen tehdyistä muistomer-
keistä. Lisäksi tilaisuudessa oli ensimmäistä kertaa esillä alkuperäinen 
sodan hävitykseltä säästynyt Terijoen uuden hautausmaan hautakartta. 
Mukana oli myös perinteinen Evakkoesineen esittely. Tilaisuuteen osal-
listui noin 60 henkeä. 
 
Säätiön edustajat osallistuivat Karjalan Liiton Seinäjoen kesäjuhlien juh-
lakulkueeseen sunnuntaina 19.6.2016 kantaen Terijoki-kylttiä. 
 
Perinteinen kotiseutumatka Terijoelle tehtiin 29 – 31.7.2016. Matkan ai-
kana tutustuttiin sekä Terijokeen että sen lähialueilla sijaitseviin kohtei-
siin. Matkaan osallistui yli 40 henkeä.  
 
Työryhmän jäsenet tekivät suomalaisaikaisten hautausmaiden kunnos-
tus- ja talkoomatkat Terijoelle 15 - 17.1.2016 ja 7 – 9.11.2016.  

 
2.3. Avustukset ja stipendit 
 

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

• Ulla Kervinen: Elämää Kuokkalan kujasilla -kirja 1.250 euroa 

• Jaakko Kuusela: Soilin kirja 400 euroa 

• Saunakallion asukasyhdistys: Aikamatka -kirja 200 euroa 

• Elias Ikonen: Korkeakouluopiskeluun 300 euroa 

• Karjala-tietokantasäätiö: Aineiston digitoimiseen 3.000 euroa 

• Terijoki-seura ry: Seuran toiminnan tukemiseen 300 euroa. 

Elias Ikoselle ja Karjala-tietokantasäätiölle myönnettyjen stipendien 
maksatus on siirtynyt teknisistä syistä vuoden 2017 puolelle. 

Vuonna 2015 Production House oy Finland/Liisa Akimof: ”Laila Pulli-
nen – karjalainen kuvanveistäjä” dokumenttielokuvan tuottamiseen 
myönnetystä 1.500 euron avustuksesta maksettiin 1.000 euroa elokuvan 
valmistuttua toukokuussa 2016. 



Hallitus päätti pysyvästä käytännöstä, jonka mukaan jatkossa ylempään 
korkeakoulututkintoon tähtäävää opiskelua varten myönnetään apurahaa 
300 euroa ja muuhun tutkintoon tähtäävää opiskelua varten 200 euroa. 
 

2.4. Julkaisutoiminta  
 
Säätiön aikaisemmin julkaistuista Tuovi Pajun ja Maijaliisa Kalliomäen 
elämänkertakirjasta ”Kolme naista Kannakselta” ja Heli Kyllösen kirjas-
ta Terijokelaisista järvenpääläisiksi on otettu uusintapainoksia kysynnän 
mukaan. 
 
Säätiö tuki myös Terijoki-aiheista julkaisutoimintaa ostamalla Terijoki-
seura ry:n Muistojen Terijoki -kalenteria suhdetoimintalahjoiksi. 
 

2.5. Tiedotustoiminta 

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

Terijoki Facebook -sivua ylläpidettiin toimintavuoden aikana tavoitteena 
Terijoen tunnetuksi tekemisen. Sivustolla tiedotettiin myös Terijokeen 
liittyvistä tapahtumista. Sivulla oli toimintavuoden lopussa 160 tykkäys-
tä ja 158 seuraajaa. Parhaimmillaan yksittäinen julkaisu tavoitti 2.772 
henkilöä. 

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

3. YHTEISTOIMINTA JA EDUSTUKSET  

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

Inkerin kirkon Zelenogorskin seurakunnan kanssa yhteistoimintaa jatket-
tiin vakiintuneen tavan mukaisesti. Lisäksi seurakunnalle maksettiin 
suomalaisaikaisten hautausmaiden hoitamisesta 300 euroa. 

Zelenogorskin ja Repinon paikallishallinnon edustajien kanssa on käyty 
epävirallisia keskusteluja kesämatkan yhteydessä sekä säätiön hallinnon 
jäsenten vieraillessa yksityisesti Terijoella. 

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

 



4.  HUOMIONOSOITUKSET  

Hallitus laati ja hyväksyi säännöt Terijoki-viirin jakamisesta. Viiri 
myönnetään hallituksen päätöksellä säätiön hyväksi tehdystä erityisen 
arvokkaasta työstä tai entisen Terijoen kunnan muiston vaalimisen tai 
tunnetuksi tekemisen eteen tehdystä erityisen arvokkaasta ja ansiokkaas-
ta työstä tai palveluksesta. 
 
Hallitus päätti myöntää Terijoki-viirin numerolla 21 zelenogorskilaiselle 
kotiseutuaktiiville Aleksandr Bravolle hänen ansiokkaasta ja pitkäaikai-
sesta työstään Terijoen muiston vaalimiseksi ja Terijoen historian tunne-
tuksi tekemiseksi Venäjällä. Viiri luovutettiin saajalleen Zelenogorskissa 
29.7.2016. 

5. RITVA HEIKKILÄN RAHASTO 

Teatterineuvos Ritva Heikkilän omaisten toivomuksesta hänen muisto-
aan oli mahdollista kunnioittaa osoittamalla kukkatervehdyksiin varatut 
rahat säätiön yhteyteen perustettavaan rahastoon. Kertyneet varat on tar-
koitus käyttää teatterineuvos Ritva Heikkilän elämäntyön tallentamiseen 
ja esille tuomiseen. Viralliset päätökset rahaston perustamisesta ja varo-
jen käytöstä tehdään vuoden 2017 puolella. Varoja kertyi vuoden lop-
puun mennessä 2.115 euroa. 

6. 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 
40% : 60 %. Osinkotuotto laskettuna sijoitusten markkina-arvosta oli 
noin 5,3 %.  
 
Vuoden 2016 aikana sijoitusten markkina-arvo nousi noin 6 %. Kulu-
neen vuoden aikana myytiin osakkeita 3.622,00 euron arvosta ja kaupas-
ta saatiin 1.170,43 euron myyntivoitto. Uusia sijoituksia tehtiin 
14.256,00 euron arvosta. Uusien osakkeiden hankinnan teki mahdolli-
seksi Kannaksen Osuusliike Säätiön kohonnut avustussumma. Koska on 
tiedossa, että Osuusliikkeen Säätiön avustukset tulevat muutaman vuo-
den kuluttua loppumaan, osa avustuksesta kiinnitettiin osakkeisiin ja si-
ten myöhemmin käytettäväksi. Taseessa sijoitukset on perinteisesti kir-
jattu hankinta-arvoonsa. Voitot ja tappiot realisoituvat osakkeita ja 
osuuksia myytäessä. Liitetiedoissa on markkina-arvojen tarkempi vertai-
lu.  
 
Talousarviossa varattiin vuoden 2016 kuluihin 17.215 euroa, toteutuma 
oli 13.147,15 euroa. Avustuksia ja stipendejä maksettiin 3.449,59 euroa. 
Karjalan Tietokantasäätiölle varattua toiminta-avustusta ei maksettu, 
koska neuvotteluissa Tietokanta Säätiön kanssa todettiin heidän rahoi-
tuksensa järjestyneen toisin. Tilikaudesta muodostui 22.040,56 euroa yli-
jäämäinen. Suunnitellut tilaisuudet ja tehtävät voitiin toteuttaa.  



 
Vuosi 2017 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. Alkaneen vuon-
na on toteutettu perinteinen talvitapahtuma. 
 
Hallitus esittää tilikauden ylijäämän 22.040,56 euron kirjaamista käyttö-
rahastoon. 


