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1. YLEISTÄ 
 

Vuosi 2019 oli järjestyksessään Teri-säätiön 70. toimintavuosi. Tarkoitus-
taan – entisten terijokelaisten ja heidän jälkeläistensä henkisten, sosiaalis-
ten ja taloudellisten pyrintöjen tukemista ja edistämistä – on Teri-säätiö 
toteuttanut toimintavuonna järjestämällä, julkaisemalla tai tukemalla Te-
rijokeen tai siihen liittyviä kokonaisuuksia toimintakertomuksessa jäljem-
pänä 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 hallituksen kunniapuheenjohtaja on Jaakko Mäkelä.  
 
Säätiön sääntöuudistuksessa vuonna 2015 lakkautetun hallintoneuvoston 
kunniapuheenjohtaja oli joulukuussa 2019 tapahtuneeseen poismenoonsa 



saakka Erkki Nikkanen. Säätiö muistaa hänen tekemäänsä työtä säätiön 
hyväksi lämmöllä.  
 
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 
9.3.2019 Järvenpäässä. 
 
Tilintarkastajana on toimikautena toiminut Auktorisoitu tilintarkastusyh-
teisö Auditus Tilintarkastus Oy. 
 

1.2. Sijoitustoimikunta 
 
Säätiön varallisuutta hoitamaan on hallitus asettanut sijoitustoimikunnan. 
Sen tarkoituksena on valmistella ja esitellä säätiön hallituksen päätettä-
väksi 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 ai-
kana kokoontunut.  
 
Säätiön sijoitusstrategiana on sijoittaa säätiön varallisuus kotimaisiin 
osinkoa maksaviin yhtiöihin ja vakavaraisiin rahastoihin. Säätiö voi sijoit-
taa varoja tuottamattomiin karjalaistaustaisiin yhtiöihin, joiden toiminnan 
painopiste on siirtokarjalaisen kulttuurin tai yhteisöllisyyden vaaliminen 
tai edistäminen. 
 

1.3. Terijoki-työryhmä 
 

Terijokelaistoimintaa suunnittelemaan ja toteuttamaan säätiön hallitus on 
asettanut Terijoki-työryhmän. Työryhmän tarkoituksena on yhdessä Teri-
joki-seura ry:n kanssa suunnitella ja toteuttaa terijokelaistapahtumia sää-
tiön ja seuran hallitusten päätösten mukaisesti. 
  
Säätiön hallitus valitsi vuosikokouksessaan työryhmän jäseniksi seuraavat 
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 Jaana Mansikan. Työryhmä 
valitsi keskuudestaan Nina Sevón-Vilkmanin puheenjohtajaksi.  
 
Työryhmä on pitänyt vuoden aikana kaksi kokousta.   
 
 
 
 
 



 
2. SÄÄTIÖN VARSINAINEN TOIMINTA  
 
2.1. Terijoki-juhla 

 
Järjestyksessä 80. Terijoki-juhla järjestettiin 14.9.2019 Järvenpään Seu-
rojentalolla. Juhlan teemana oli Talvisodan syttymisen ja evakkoon läh-
dön 80-vuotismuisto. Juhlaesitelmän piti FM Mikko Koho aiheena ”Sota-
sampo - Talvi- ja jatkosota semanttisessa webissä". Juhlassa tuotiin myös 
esiin lasten evakkokokemukset ja ne puki sanoiksi ja säveliksi Pia Canth 
tyttärineen. Esitys rakentui tutun Evakon laulun ympärille. Esityksen oli 
kuvittanut Jaana Mansikka. Tilaisuudessa oli kahvitarjoilu lisukkeineen. 
Juhlaan osallistui arviolta 120 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 9.3.2019 Järven-
pään Seurojentalolla. Tapahtuman teemana oli Terijokelaisten vaikutus 
Järvenpään kehitykseen ja kasvuun. Säätiön hallituksen jäsen Ari Åberg 
kertoi terijokelaisten sijoittumisesta ja sopeutumisesta Järvenpäähän. Toi-
mittaja Kristiina Ijäs haastatteli Hannu Juurista, jolta oli ilmestynyt 
”Kauppa käy ja palvelu pelaa” niminen teos, joka kertoo Järvenpäässä en-
nen vuotta 1967 aloittaneista kaupan- ja palvelualanyrittäjistä. Näistä yri-
tyksistä merkittävällä osalla oli evakkokarjalainen tausta. Tilaisuuden 
päätteeksi tarjottiin kahvit lisukkeineen. Tilaisuuteen osallistui noin 90 
henkeä. 
 
Työryhmän jäsenet tekivät suomalaisaikaisten hautausmaiden kunnostus- 
ja talkoomatkan Terijoelle 10. - 12.5.2019.  
 
Säätiön edustajat osallistuivat Karjalan Liiton Hämeenlinnassa kesäjuh-
lien juhlakulkueeseen sunnuntaina 16.6.2019 kantaen Terijoki-kylttiä. 
 
Perinteinen kotiseutumatka Terijoelle tehtiin 26. – 28.7.2019. Matkan ai-
kana tutustuttiin sekä Terijokeen että sen lähialueilla sijaitseviin kohtei-
siin. Matkaan osallistui yli 40 henkeä.  
 
Terijoelle suuntautuneen joulumatkan yhteydessä 13. - 15.12.2019 lasket-
tiin kynttilät Terijoen hautausmaille sekä Terijoen kirkkopuistossa sijait-
sevalle sankarivainajien muistomerkille. 
 
 
 
 
 



2.3. Avustukset ja stipendit 

Säätiölle osoitetut avustus- ja apurahahakemukset käsitellään kerran vuo-
dessa säätiön hallituksen vuosikokouksessa. Mahdollisuudesta hakea sää-
tiöltä avustuksia ja apurahoja tiedotetaan säätiön internetsivuilla.   

Terijokelaistaustaisille opiskelijoille voidaan myöntää ylempää korkea-
koulututkintoon tähtäävää opiskelua varten apurahaa 300 euroa ja muu-
hun tutkintoon tähtäävää opiskelua varten 200 euroa.  

Säätiö voi väitöskirjatyöhön myöntää apurahaa 500 eurosta 2.000 euroon 
ja mikäli väitöskirjatyö liittyy Terijokeen, voidaan apurahaa myöntää har-
kinnan mukaan enemmänkin.  

Hallitus on myöntänyt seuraavat avustukset ja stipendit: 
 
 Mikko Koho: Väitöskirjatyö aiheena semanttisen Webbin teknolo-

giat ja niiden hyödyntäminen 1.500 euroa. 

Opintoihin liittyviä apurahoja terijokelaistaustaiselle opiskelijalle ei ole 
toimintavuonna maksettu. 

2.4. Julkaisutoiminta 
 
Säätiön historian laatimista on jatkettu toimittaja Kristiina Ijäksen teke-
mänä. Kirjan käsikirjoitus ja taitto valmistuivat toimintavuoden lopulla, 
mutta eräiden aikaa vievien tarkastusten takia kirjan julkaiseminen siirtyi 
vuoden 2020 puolelle. 
 
Terijoki-laulukirjan kokoamista jatkettiin toimintavuonna. Kirjan julkaisu 
tapahtuu arviolta vuoden 2020 aikana.  
 

2.5. Tiedotustoiminta 

Terijokea ja terijokelaisuutta esittelevää internetsivusto siirrettiin osaksi 
Karjalan Liiton internetsivustoa ja pääsy vanhoille sivuille estyi vuoden 
aikana. Teri-säätiölle luotiin Karjalan Liiton internetsivustolle omat sivut. 
Säätiön hallinnassa on internetosoite www.terijoki.fi. 

Terijoki Facebook -sivua ylläpidettiin toimintavuoden aikana tavoitteena 
Terijoen tunnetuksi tekemisen. Sivustolla tiedotettiin myös Terijokeen 
liittyvistä uutisista ja tapahtumista. Sivulla oli toimintavuoden lopussa 
412 tykkäystä ja 423 seuraajaa. 

3. YHTEISTOIMINTA JA EDUSTUKSET  

Terijoki-seura ry:n kanssa on harjoitettu tiivistä yhteistoimintaa toiminta-
vuoden aikana ja se on totutettu pääosin edellä mainitun Terijoki-työryh-
män johdolla. 



Säätiön hallituksen edustajat kävivät tapaamassa Järvenpään uutta kau-
punginjohtajaa Olli Naukkarista. Säätiön edustajat keskustelivat kaupun-
ginjohtajan kanssa mm. säätiön yhteistoiminnasta Zelenogorskin kanssa 
ja Järvenpään ja Zelenogorskin välille solmitun ystäväkaupunkisopimuk-
sen päivittämisestä. Kokous oli hengeltään positiivinen ja kaupunginjoh-
taja osoitti suurta mielenkiintoa Järvenpään ja Zelenogorskin välisen yh-
teistoiminnan elvyttämiseen.    

Inkerin kirkon Zelenogorskin seurakunnan kanssa yhteistoimintaa jatket-
tiin vakiintuneen tavan mukaisesti.  

Zelenogorskin ja Repinon paikallishallinnon edustajien kanssa on käyty 
epävirallisia keskusteluja kesämatkan yhteydessä sekä säätiön hallinnon 
jäsenten vieraillessa yksityisesti Terijoella. Säätiön hallituksen jäsen Ari 
Åberg esitti Järvenpään kaupungin, Teri-säätiön ja Terijoki-seura ry:n 
puolesta tervehdyksen Zelenogorsk-päivän pääjuhlassa 27.7.2019. 

Säätiön asiamies Jaakko Mäkelä on toiminut Karjalan Liiton Säätiötoimi-
kunnan jäsenenä. 

4. RITVA HEIKKILÄN RAHASTO 

Teatterineuvos Ritva Heikkilän omaisten toivomuksesta hänen muistoaan 
oli mahdollista kunnioittaa osoittamalla kukkatervehdyksiin varatut rahat 
säätiön yhteyteen myöhemmin perustettavaan rahastoon. Lähiomaisten 
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 
 

Tilikauden alijäämäksi muodostui 7.172,79 euroa. Säätiön historian val-
mistuminen on siinä vaiheessa, että toimituslaskuja on tullut maksetta-
vaksi. Alijäämä voidaan kattaa käyttörahastosta, johon on kerätty varoja 
Säätiön historian rahoittamiseen. 
 
Sijoitusten osinko- ja osuusmaksut tuottivat 5,8 %. Sijoitusten markkina-
arvot nousivat 12.5 % vuoden takaisesta arvosta. Nordean osakkeen hin-
takehitys kuluneena vuonna oli heikko, josta syystä säätiön sijoitusten 
markkina-arvojen nousu jäi jälkeen pörssiarvojen yleisestä kehityksestä.  
31.12.2019 sijoitusten markkina-arvosta oli pankkiosakkeissa noin 35 %, 
mutta niiden osinkotuotto oli kuitenkin noin 64 % sijoitusten tuotosta.  
 
Edelleen vuonna 2020 kirjahankkeisiin niiden valmistuessa joudutaan 
käyttämään niihin varattuja varoja, josta johtuu, että vuoden 2020 tilin-
päätös muodostuu alijäämäiseksi. 
 
Tilikauden alijäämä 7.172,79 euroa kirjattiin käyttörahastoon. 


