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1. YLEISTÄ

Vuosi 2018 oli järjestyksessään Teri-säätiön 69. toimintavuosi. Tarkoi-
tustaan – entisten terijokelaisten ja heidän jälkeläistensä henkisten, so-
siaalisten 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. SÄÄTIÖN HALLINTO

1.1. Hallitus

Säätiön hallituksen kokoonpano toimikautena oli seuraava: 

Hallituksen jäsen Toimikausi

Felt Marja 2018 – 2020
Kurki Eila 2018 – 2020
Mäkelä Jaakko 2018 – 2020

Paju Tommi 2018 – 2020
Savolainen Lasse 2018 – 2020
Seppälä Ullamaija 2018 – 2020

Sevón Veli-Pekka 2018 – 2020
Torkkeli Olli 2018 – 2020
Åberg Ari 2018 – 2020

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 kaksi kokousta sekä yhden semi-
naarityyppisen  hallitustapaamisen.  Hallituksen  vuosikokous  pidettiin
3.3.2018 Järvenpäässä.

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 ei ole vuoden aikana kokoontunut. Säätiön sijoitustoi-
mintaa on hoidettu aikaisempien vuosien päätösten ja linjausten mukai-
sesti.

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,  Veli-Pekka Sevón,  Nina Sevón-
Vilkman ja Olli Torkkeli. Hallituksen pyynnöstä Terijoki-seura ry asetti
työryhmän jäseniksi Riitta Kivisen, Jukka Marttisen ja Marja-Liisa Poh-
janvirran.  Työryhmä valitsi  keskuudestaan Nina Sevón-Vilkmanin pu-
heenjohtajaksi. 

Työryhmä on pitänyt vuoden aikana kaksi kokousta.  

2. SÄÄTIÖN VARSINAINEN TOIMINTA 

2.1. Terijoki-juhla

Järjestyksessä 78. Terijoki-juhla järjestettiin 22.9.2018 Järvenpään Seu-
rakuntatalolla. Terijoki-juhlan aiheena oli  matkailu Terijoelle ennen ja
nyt. Lappeenrannan museon amanuenssi Reija Eeva kertoi matkailusta
Terijoelle ennen toista maailmansotaa ja toimittaja Kristiina Ijäs vetä-
mässä paneelikeskustelussa käsiteltiin matkailua Terijoelle toisen maail-



mansodan jälkeen. Paneelikeskustelussa olivat Olli Torkkeli, Marja Felt
ja Jaana Mansikka. Osallistujat ovat  toimineet  matkanjärjestäjinä sekä
olleet mukana matkoilla kotiseutumatkustajina 1960-luvulta lähtien. Te-
rijoen matkailun ajallinen kaari on pitkä, koska Terijoelle päästiin sodan
jälkeen ensimmäisen kerran käymään Leningradiin suuntautuneen juna-
matkalla vuonna 1956. Tilaisuudessa kuultiin myös tuolla matkalla mu-
kana olleen muistoja! Tilaisuudessa oli kahvitarjoilu lisukkeineen. Juh-
laan osallistui arviolta 80 henkeä.

Terijoki-juhlan yhteydessä laskettiin kukkalaitteet Terijoen kirkkopuis-
toon haudattujen sankarivainajien muistomerkille Tuusulan Paijalan hau-
tausmaalle ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille Järvenpään
hautausmaalle. 

2.2. Muu perinnetyö ja tapahtumat

Terijokelaisten Talvitapahtuma pidettiin sunnuntaina 10.3.2018 Järven-
pään seurakuntatalolla. Tapahtuman teemana oli "Eilispäivän sankarit -
tositarinoita Terijoelta". Tilaisuudessa esitetyt tarinat rakentuivat kerto-
jien valitsemien valokuviin,  jotka heijastettiin valkokankaalle  kuulijoi-
den nähtäväksi.  Tarinoiden kertojina on paljasjalkaisia terijokelaisia ja
heidän jälkeläisiään toisessa ja kolmannessa polvessa. Tilaisuuden päät-
teeksi tarjottiin kahvit lisukkeineen. Tilaisuuteen osallistui noin 75 hen-
keä.

Työryhmän jäsenet  tekivät  suomalaisaikaisten  hautausmaiden  kunnos-
tus- ja talkoomatkan Terijoelle 28. - 30.4.2018. 

Säätiön  edustajat  osallistuivat  Karjalan  Liiton  Kouvolassa  kesäjuhlien
juhlakulkueeseen sunnuntaina 17.6.2018 kantaen Terijoki-kylttiä.

Perinteinen kotiseutumatka Terijoelle tehtiin 27. – 29.7.2018. Matkan ai-
kana tutustuttiin sekä Terijokeen että sen lähialueilla sijaitseviin kohtei-
siin. Matkaan osallistui yli 40 henkeä. 

Terijoen  luterilaisen  kirkon  110-vuotisjuhlamatkan  yhteydessä  7.  -
9.12.2018 laskettiin kynttilät Terijoen uudelle ja vanhalle hautausmaalle
sekä Terijoen kirkkopuistossa sijaitsevalle sankarivainajien muistomer-
kille. Hautakynttilät saatiin lahjoituksena Järvenpään Tokmannilta.

2.3. Avustukset ja stipendit

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

 Kervinen  Ulla:  Urho  Kähönen  Karjalan  poikii  –kirjahanke  990
euroa

 Kähönen Ilari: Urho Kähönen Karjalan poikii –kirjahankkeen edi-
tointi 990 euroa



 Karjalainen eräperinne esihistoriasta 2000-luvulle -hanke 500 eu-
roa

 Zelenogorskin  luterilainen  seurakunta:  Terijoen  hautausmaiden
hoito 300 euroa.

Hallituksen kokouksessaan 2/2016 tekemän periaatepäätöksen perusteel-
la maksettiin opintoihin liittyvä apuraha seuraavalle  terijokelaistaustai-
selle opiskelijalle:

 Charlotta Torkkeli Lahden ammattikorkeakoulu 200 euroa.

2.4. Julkaisutoiminta

Säätiön aikaisemmin julkaistuista Tuovi Pajun ja Maijaliisa Kalliomäen
elämänkertakirjasta ”Kolme naista Kannakselta” ja Heli Kyllösen kirjas-
ta Terijokelaisista järvenpääläisiksi ei ole toimintavuonna otettu uusinta-
painoksia.

Terijoki-laulukirjan kokoamista jatkettiin toimintavuonna. Kirjan julkai-
su tapahtuu arviolta vuoden 2019 aikana. 

Säätiön  historian  materiaalin  kerääminen  aloitettiin  arkistoissa  olevan
materiaalin inventoinnilla ja haastattelemalla säätiön toiminnassa muka-
na olleita tai heidän lähiomaisiaan. Lisäksi säätiö teetätti arkistoaineiston
inventointia mm. Hämeenlinnan ja Mikkelin maakunta-arkistoissa. 

2.5. Tiedotustoiminta

Terijokea ja terijokelaisuutta esittelevää internetsivustoa ylläpidettiin va-
kiintuneen tavan mukaan. Lisäksi sivustolla tiedotettiin Terijokeen liitty-
vistä tapahtumista. 

Terijoki Facebook -sivua ylläpidettiin toimintavuoden aikana tavoitteena
Terijoen tunnetuksi  tekemisen.  Sivustolla  tiedotettiin myös Terijokeen
liittyvistä uutisista  ja tapahtumista.  Sivulla oli  toimintavuoden lopussa
301 tykkäystä ja 314 seuraajaa.

3. YHTEISTOIMINTA JA EDUSTUKSET 

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

Inkerin kirkon Zelenogorskin seurakunnan kanssa yhteistoimintaa jatket-
tiin vakiintuneen tavan mukaisesti. Lisäksi seurakunnalle maksettiin suo-
malaisaikaisten hautausmaiden hoidosta  300 euroa.

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



johtaja esitti säätiön ja Terijoki-seura ry:n puolesta tervehdyksen Zeleno-
gorsk-päivän pääjuhlassa 28.7.2018.

Säätiön asiamies Jaakko Mäkelä on toiminut Karjalan Liiton Säätiötoi-
mikunnan jäsenenä.

4. RITVA HEIKKILÄN RAHASTO

Teatterineuvos  Ritva  Heikkilän  omaisten  toivomuksesta  hänen  muis-
toaan oli mahdollista kunnioittaa osoittamalla kukkatervehdyksiin vara-
tut rahat säätiön yhteyteen myöhemmin perustettavaan rahastoon. Lähi-
omaisten kanssa on päätetty, että kertyneet varat käytetään teatterineuvos
Ritva Heikkilän elämäntyön tallentamiseen ja esille tuomiseen. 

Toimintavuoden aikana varoja ei ole käytetty ja vuoden lopussa varoja
oli 2.012,50 euroa.  

3. SÄÄTIÖN TALOUS

Säätiön tulot muodostuivat sijoitusten osingoista.  Kannaksen Osuusliike
Säätiön päätettyä lopettaa toimintansa  ei  Osuusliike Säätiön avustusta
tälle vuodelle eikä tulevillekaan ole saatavissa. Osinkotuotto laskettuna
sijoitusten markkina-arvosta oli noin 5 %. 

Vuoden 2018 aikana sijoitusten markkina-arvo laski noin 20 %. Tasees-
sa sijoitukset on perinteisesti kirjattu hankinta-arvoonsa. Voitot ja tap-
piot  realisoituvat  osakkeita  ja  osuuksia  myytäessä.  Liite-tiedoissa  on
markkina-arvojen tarkempi vertailu. 

Talousarviossa varattiin 2018 vuoden kuluihin 17.400 euroa, toteutuma
oli 10.662,32 euroa. Avustuksia ja stipendejä maksettiin 2.680,00 euroa.
Koska Säätiön projektit (Teri-Säätiön historia ja Terijoki-aiheisten laulu-
jen kokoelma) eivät valmistuneet laskutusvaiheeseen, ja näin ollen kulut
jäivät  suunniteltua  pienemmiksi,  tilikaudesta  muodostui  ylijäämäinen
2.983,10 euroa. Suunnitellut tilaisuudet ja tehtävät voitiin toteuttaa. 

Vuosi 2019 näyttäisi toteutuvan entisenlaisena. Osinkotuotot lienevät sa-
maa suuruusluokkaa kuin kuluneena vuonna.  Toimintaa voidaan suun-
nitella siten entisen laajuisena. ”Teri-Säätiön 70-vuotis historian - terijo-
kelaistoimintaa 1939 jälkeen” -kirjan toimittamista jatketaan.  Terijoki-
aiheinen laulukirja saadaan tulevan vuoden aikana valmiiksi. Alkaneena
vuonna toteutetaan perinteinen talvipäivätapahtuma. 

Hallitus esittää tilikauden ylijäämän 2.983,10 euroa kirjaamista käyttöra-
hastoon.


