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 Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr    

 

 

VUOSIKERTOMUS   2017 

 

 

SÄÄTIÖN TARKOITUS JA SÄÄNNÖT 

 

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö perustettiin 18.5.1948. Päättynyt vuosi oli säätiön 70. toimintavuosi. Säätiön sääntöjä 

muutettiin vuonna 2017. Sääntöjen muuttaminen tuli ajankohtaiseksi, koska ne eivät olleet kaikilta osin 

yhteensopivat joulukuussa 2015 voimaan tulleen uuden säätiölain kanssa. Sen lisäksi, että säännöt muutettiin 

vastaamaan uuden säätiölain määräyksiä, haluttiin tässä yhteydessä myös muuttaa sääntöjä niin, että ne 

sopivat yhteen vuosikymmenien aikana muuttuneiden olosuhteiden ja nykytilanteen kanssa. Lisäksi joitakin 

menettelyjä yksinkertaistettiin, joitakin kohtia jätettiin pois, koska niistä määrätään suoraan laissa ja 

kieliasua muokattiin sujuvammaksi. Sääntöjen muuttamista käsiteltiin hallintoneuvoston kokouksissa 

elokuussa 2016 ja muutokset hyväksyttiin hallintoneuvoston kokouksessa maaliskuussa 2017. Uudistetut 

säännöt rekisteröitiin säätiörekisteriin 16.6.2017. 

 

Säätiön tarkoituskohtaan lisättiin sanat ”Viipurin läänin” sekä ”heidän jälkeläistensä”. Pyhäjärvellä 

syntyneiden ja siellä asuneiden määrä pienenee koko ajan ns. luonnollisen poistuman kautta. Säätiön 

toiminnan luontevaa jatkuvuutta ajatellen sääntöihin lisättiin pyhäjärveläisten lisäksi heidän jälkeläisensä. 

Lisäksi tarkennettiin, että Pyhäjärvellä tarkoitetaan tässä yhteydessä Viipurin läänissä sijainnutta Pyhäjärveä.  

Muuten säätiön tarkoitus pysyi ennallaan ja säätiön tarkoituksena on karjalaisten ja ensisijaisesti entisen 

Viipurin läänin pyhäjärveläisten ja heidän jälkeläistensä taloudellisen ja henkisen toiminnan tukeminen ja 

kehittäminen. 

 

Myös sääntöjen tarkoituksen toteuttamiskohtaa muokattiin vastaamaan nykyolosuhteita ja -tilannetta. Ennen 

muutosta sääntöjen tarkoituksen toteuttamisessa korostui taloudellinen tuki pyhäjärveläisten taloudellisen ja 

henkisen toiminnan menestymisen edistämiseksi. Nykyisin säätiön toiminta suuntautuu entistä enemmän 

pyhäjärveläisten perinteen ja kulttuurin vaalimiseen ja ylläpitämiseen sekä pyhäjärveläisten jälkeläisten 

yhdyssiteenä toimimiseen. Myös Pyhäjärven entisen kirkko- ja hautausmaa-alueen ja muistomerkkien 

kunnossapitäminen nähdään tärkeänä, samoin yhteydenpito entisen kotiseudun nykyisiin asukkaisiin ja 

hallintoon, jotta vierailut ja kanssakäyminen voivat jatkua entiseen tapaan. Rahastoista annettavat apurahat ja 

avustukset ovat edelleenkin tärkeä osa toimintaa. Uudistettujen sääntöjen mukaan säätiö voi tarkoituksensa 

toteuttamiseksi myöntää stipendejä, apurahoja ja avustuksia, harjoittaa ja tukea julkaisutoimintaa, kunnostaa 

ja ylläpitää muistomerkkejä, järjestää tilaisuuksia, edistää karjalaisen perinteen säilyttämistä, edistää Karjala-

aiheista tutkimusta ja ylläpitää vuorovaikutusta entisen kotiseudun nykyiseen väestöön ja hallintoon. 
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Sääntöjen muuttamisen yhteydessä hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä vähennettiin viidestä 

neljään. Vähennys toteutettiin niin, että säätiön asiamies ei enää asemansa perusteella kuulu hallitukseen eikä 

vara-asiamies ole enää hänen varajäsenenään hallituksen varajäsen. Samoin vähennettiin tilintarkastajien ja 

varatilintarkastajien lukumäärä kahdesta yhteen ja selkiytettiin sääntöjen muuttamisprosessia. 

 

TOIMINTA VUONNA 2017 

 

Vpl. Pyhäjärvi-lehti 

Säätiön vuodesta 1955 lähtien julkaisema Vpl. Pyhäjärvi-lehti ilmestyi entiseen tapaan kerran kuukaudessa 

12-sivuisena. Lehden näytenumero esiteltiin vuoden 1955 Pyhäjärvi-juhlien yhteydessä, ja vuoden 1956 

kevättalvella lehti alkoi ilmestyä säännöllisesti kerran kuukaudessa tilattavana pitäjälehtenä. Lehti toimii 

pyhäjärveläisten yhdyssiteenä ja tiedotuskanavana. Siinä kerrotaan monipuolisesti pyhäjärveläisyyteen ja 

karjalaisuuteen liittyvistä asioista. 

Lehden vuosikerran hinta vuonna 2017 oli 35 euroa, hintaan sisältyy arvonlisäveroa 10 %. Lehden 

toimitusneuvoston muodostaa säätiön hallitus, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja vuodesta 2007 alkaen 

päätoimittajana toiminut Marjo Ristilä-Toikka. Lehden sivunvalmistuksen, taiton ja osoitteiston hoitaa 

päätoimittaja. Lehti painetaan Botnia-Print Oy:ssä Kokkolassa. Tilauslaskutuksen on hoitanut Tampereen 

Laserma Oy ja jakelun Posti Oy. Lehden tilausmäärä vuoden 2017 lopussa 1227 tilausta kotimaahan ja 10 

ulkomaille.  

 

Vpl. Pyhäjärvi-juhla 

Vuosittain järjestettävä Vpl. Pyhäjärvi-juhla pidettiin tänä vuonna Plodovojessa, entisellä Pyhäjärvellä 

16.7.2017. Yleensä juhlat järjestetään yhteistyössä juhlapaikkakunnan Karjala-seuran kanssa, mutta tällä 

kertaa säätiön yhteistyökumppanina juhlien järjestelyssä olivat paikalliset hallintoviranomaiset Plodovojessa 

sekä Käkisalmen linnan museo.  Juhlatoimikunnan muodostivat säätiön hallitus, hallintoneuvoston 

puheenjohtaja, asiamies ja vara-asiamies.  Edellisen kerran juhlat pidettiin Pyhäjärvellä vuonna 1998. Monet 

olivat toivoneet, että juhlat pidetään jälleen siellä, ja monelle nuoremman polven ”pyhäjärveläiselle” ne 

tarjosivat hyvän mahdollisuuden lähteä käymään suvun entisellä kotiseudulla. Juhlaan osallistujia oli 

Suomesta noin 200. Lisäksi mukana oli paikallisia hallintohenkilöitä ja myös jonkin verran paikallisia 

asukkaita. Juhlat olivat sisällöltään ja tunnelmaltaan onnistuneet. 

 

 

              
      Pyhäjärveläistaustaiset  papit odottamassa  juhlamessun alkua                 Seppelpartiot lähdössä kunniakäyneille. Vas. Kirsti Naskali, 

      Kirkkoaholla, vas. Juhani Forsberg, Silja Forsberg, Mirja Alarotu           Esko Pulakka, Eino Kyykkä, Markku Pärssinen, Pertti Hakanen 

      Heikki Paukkunen ja Tarja Kopalainen.                         ja Taina Hurme. 
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         Liput lähdössä kunniakäynneille. Vas. Anna Pulakka, Venäjän                     Seppeleenlasku sankarihautausmaan muistomerkillä.  

         lippua kantamassa Yrjö Inkinen, Seija Hakanen ,Suomen lippua                  Vas. Taina Hurme, Pertti Hakanen ja Kirsti Naskali. 

         kantamassa Lari Hakanen, Satu Holma, Merja Inkinen, 

         Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön lippua kantamassa Kari Äikäs ja  

         Plodovojen lippua  kantamassa Tuomo Hinkkanen. 
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Juhla järjestettiin ns. kirkkoaholla ja se muodostui messusta, päiväjuhlasta sekä kunniakäynneistä ja 

seppeleenlaskuista lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkillä, Pyhäjärven kirkon muistomerkillä, Pyhäjärven 

sankarihautausmaan muistomerkillä ja Plodovojen keskustassa sijaitsevalla venäläisten sotavainajien 

muistomerkillä. Juhlamessussa liturgina oli Juhani Forsberg, saarnan piti Heikki Paukkunen ja messun 

musiikista vastasivat Riitta ja Anssi Hirvonen. Säätiön kunniapuheenjohtaja Antero Pärssinen piti puheen 

sankarivainajien muistomerkillä. Messun jälkeen vihittiin Kukkojen sukuseuran lippu. Ennen päiväjuhlaa 

säätiö tarjosi juhlaväelle kahvit. Kahvitarjoilun käytännön järjestelyt hoiti Ikaalisten Karjalaseura ry 

vastuuhenkilöinä Lea Jokinen ja Marja-Terttu Hämäläinen. 

 

Apurahat ja avustukset 

Säätiön hallinnoimat rahastot jakoivat vuonna 2017 apurahoja 11 opiskelijalle yhteensä 5 800 euroa. 

Apurahahakemuksia tuli 30. Muita avustuksia annettiin 1000 euroa. Vpl. Pyhäkylä-Seuran julkaiseman 

Taubilan kartano, lahjoitusmaakaudesta Fazerin aikaan  –kirjan kustannuksiin osallistuttiin 1500 eurolla ja  

Vpl. Pyhäjärvi-seura ry:n 60-vuotishistoriikkikirjan kustannuksiin osallistuttiin 1000 eurolla. Näiden tukien 

vastineeksi säätiö sai kirjojen ns. vapaakappaleita, joista kertyy myyntituloa lähivuosina ja joita voidaan 

käyttää lahjaesineinä. Lisäksi rahastojen kautta tuettiin 300 eurolla Karjalan Liiton kokoamaa Karjalan 

merkitys Suomen historiassa  –näyttelyä. 

            

Yhteistyö muiden karjalaisjärjestöjen kanssa 

Yhteistyötä muiden karjalaisjärjestöjen kanssa tehtiin Suvannon seudun pitäjäyhteisön, Suvannon seudun 

sukututkimuspiirin ja Karjalan Liiton kautta. Säätiö on jäsenenä Karjalan Liitto ry:ssä ja Karjalainen 

Nuorisoliitto ry:ssä.  

 

Suvannon seudun pitäjäyhteisö, johon Pyhäjärven lisäksi kuuluvat Käkisalmi, Metsäpirtti, Rautu, Räisälä, 

Sakkola ja Vuoksela, piti yhden kokouksen. Kokous oli 30.9.2017 Kalvolassa ja isännöintivuorossa oli 

Vuoksela.Vpl. Pyhäjärvi-Säätiötä edustivat Esko Pulakka ja Pirjo Kiiala. Pitäjäyhteisöjen vuosittaista matkaa 

ei järjestetty vuonna 2017.  

 

Suvannon Seudun sukututkimuspiiri piti vuonna 2017 neljä kokousta. Vpl. Pyhäjärven yhteyshenkilöinä 

olivat Eija Savolainen ja Esko Simonen. Sukututkimuspiirin marraskuun kokouksen vetovastuussa oli Vpl. 

Pyhäjärvi. Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Simonen. Säätiö kustansi kokouskahvit.  

 

Karjalan Liiton järjestämään toimintaan osallistuttiin seuraavasti: 

 Lehtiseminaarissa 27.1.2017 oli mukana Kirsti Naskali 

 Karjalan Liiton säätiölainsäädäntöä koskevaan seminaariin 3.2.3017 osallistui Kirsti Naskali  

 Luovutetun Karjalan vanhoja hautausmaita koskevassa seminaarissa 4.3.2017 oli mukana Juhani 

Forsberg 

 Karjalaiset kesäjuhlat olivat 16. - 18.6.2016 Jyväskylässä. Säätiön hallinnosta olivat mukana Pertti 

Hakanen, Markku Pärssinen, Yrjö Inkinen, Pirjo Kiiala ja Kirsti Naskali. Kulkueessa säätiön lippua 

kantoi Yrjö Inkinen, pitäjän nimikylttiä kantoi Pirjo Kiiala ja lippuairuiena toimivat Merja Inkinen 

ja Kirsti Naskali. 

 Karjala-talolla pidetyssä itsenäisyyspäivän juhlassa olivat mukana Juhani ja Silja Forsberg. 

 

Suomi 100-juhlavuoden merkeissä järjestettiin 26.8.2017 evakkojunatapahtuma, jossa kuljettiin höyryjunalla 

Tampereelta Haapamäelle. Tapahtuman järjestelyistä vastasivat mm. Sanomalehti Karjala, Karjalaisseurojen 
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Tampereen piiri, Juupajoen kunta ja Haapamäen Höyryveturipuisto. Tapahtumaan osallistui lähes 800 

henkeä ja mukana junamatkalla ja Haapamäellä oli myös lukuisia pyhäjärveläistaustaisia. Säätiön hallinnosta 

olivat mukana ainakin Pertti Hakanen, Kirsti Naskali ja Lea Jokinen.  

 

Suomi 100-juhlavuoden merkeissä toimitettiin itsenäisyyspäivänä 6.12.2017 Vpl. Pyhäjärven 

sankarivainajien muistomerkille ja kirkon muistomerkille kynttilät ja sankarivainajien muistomerkille 

laskettiin havuseppele. Kynttilöiden ja seppeleen vieminen tapahtui yhteistyössä Suvannon seudun 

pitäjäyhteisöjen kanssa. 

 

Muu toiminta 

Säätiöllä oli Sastamalassa kesä-heinäkuun vaihteessa pidetyillä Vanhan kirjallisuuden päivillä yhteinen 

osasto, ns. Karjala-huone muiden karjalaisjärjestöjen ja –toimijoiden, mm. Karjala Lehden, Karjalaisseurojen 

Tampereen piiri ry:n ja Vammalan Karjalaseura ry:n kanssa. Myyntipöytää hoiti molempina päivinä Pirjo 

Kiiala. Osastolla kävi paljon väkeä. Heille kerrottiin säätiöstä, siirtokarjalaisista ja myytiin säätiön tuotteita.  

 

Säätiö järjesti sukututkimusseminaarin 30.9.2017 Sastamalan Kiikassa Kinnalan Koukulla. Usein 

sukuseminaari on ollut Pyhäjärvi-juhlien yhteydessä, mutta koska juhlat eivät tänä vuonna olleet Suomessa, 

pidettiin erillinen sukuseminaari. Parikymmentä asiasta kiinnostunutta oli kuulemassa tietoa erityisesti DNA-

sukututkimuksesta, josta Karjala DNA-ryhmän Co-Administraattori Paavo Salonen piti esitelmän. 

Tilaisuuden järjestelyistä huolehti Antero Pärssinen.   

 

Vpl. Pyhäjärvellä sijaitsevia muistomerkkejä ei tänä vuonna ollut kunnostuslistalla, mutta kirkkoaho ja 

muistomerkkien ympäristöt siistittiin kesällä ennen juhlaa. Alavuden kirkon vieressä oleva vuonna 1991 

pystytetty evakkoaikana Alavudelle haudattujen 141 pyhäjärveläisen vainajan muistokivi puhdistettiin 

säätiön hallituksen jäsenen Markku Pärssisen toimesta.  

 

        
Säätiön hallinto tapaamassa Plodovojen hallintoa kesäkuussa 2017.   

Vas. Tulkkina  toiminut Antti Musakka, Markku Pärssinen, Plodovojen Ihastuttava lapsiryhmä Plodovojesta esiintymässä juhlilla. 

kunnanjohtaja Olga Viktornova Kustova, Pertti Hakanen, Mauri 

Hauhia ja Plodovojen sovhoosin johtaja Aleksei Valerovits Pavlov. 

  

Yhteydenpito entisen kotiseudun nykyisiin viranhaltijoihin on jatkunut. Säätiön hallintohenkilöiden neljän 

hengen ryhmä kävi hallituksen puheenjohtaja Pertti Hakasen johdolla Plodovojessa kesäkuussa, jolloin 

sovittiin juhlajärjestelyistä ja –ohjelmasta paikallisten hallintoviranomaisten kanssa. Tällöin tavattiin 

ensimmäisen kerran Plodovojen kunnanjohtaja Olga Viktornova Kustova. Paikalliset hallintohenkilöt 

käyttivät Vpl. Pyhäjärvi-juhlassa 16.7.2017  useita puheenvuoroja ja myös Konevitsan luostarin johtaja tuli 

esittämään tervehdyksen. Paikallinen lapsi- ja nuorisoryhmä esiintyi juhlassa. Kunniakäynti venäläisten 
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sotavainajien muistomerkillä tehtiin yhdessä Plodovojen kunnanjohtajan kanssa. Yhteistyö on sujunut 

erinomaisesti ja säätiölle esitettiin toivomus, että juhlia pidettäisiin siellä entistä useammin. Säätiön 

edustajien oli tarkoitus käydä Plodovojessa vielä loppuvuoden aikana, mutta matka siirtyi vuoden 2018 

puolelle. 

 

Säätiön ohella pyhäjärveläisyyttä vaalivat ja pyhäjärveläisten yhdyssiteenä toimivat pääkaupunkiseudulla 

toimiva Vpl. Pyhäjärvi-seura ry, joka vuonna 2017 vietti 60-vuotisjuhlaansa, Vpl. Pyhäkylä-Seura sekä 

Tampereella ja Lahdessa toimivat Vpl. Pyhäjärvi-kerhot. 

 

HALLINTO   

 

Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto ja hallintoneuvoston valitsema hallitus.  Säätiön asiamiehenä 

toimii Kirsti Naskali ja vara-asiamiehenä Pirjo Kiiala. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Hakanen 

valittiin huhtikuussa Karjalan Liiton hallituksen puheenjohtajaksi.  

 

               
Säätiön hallintoneuvoston kokouksen osanottajat 18.3.2017.      Säätiön hallituksen puheenjohtaja kiittää säätiön   

Eturivissä vasemmalla hallintoneuvoston puheenjohtaja Esko Pulakka     hallinosta pois jäänyttä Juhani Forsbergiä pitkä-  

ja hallituksen puheenjohtaja Pertti Hakanen.      aikaisesta työstä säätiön hyväksi. 

 

Hallintoneuvosto 

Hallintoneuvostoon kuuluu 12 jäsentä ja 6 varajäsentä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme 

vuotta. Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2017 kerran, 18.3.2017 Sastamalassa. Kokouksiin on kutsuttu 

myös hallintoneuvoston varajäsenet. Kokouksessa käsiteltiin tilinpäätösasiat, myönnettiin hallitukselle 

vastuuvapaus, valittiin tarvittavat jäsenet hallitukseen ja hallintoneuvostoon, valittiin  tilintarkastajat, 

keskusteltiin ja tehtiin päätökset säätiön ja lehden tulevan kauden toiminnasta sekä hyväksyttiin säätiön 

sääntöjen muutokset ja säätiön hallinnassa olevien rahastojen sääntöjen muutokset.. Hallintoneuvoston 

puheenjohtajana toimi koko vuoden Esko Pulakka ja varapuheenjohtajana Tuomo Hinkkanen.  

 

Hallintoneuvoston jäsenet   Toimikaudet  Kotipaikka 

Esko Pulakka  2015-2017  Nokia    

Tuomo Hinkkanen    2016-2018  Kokemäki 

Teuvo Henttonen 2017-2019  Hollola 

Riitta Hirvonen 18.3.2017-2019 Vantaa 

Raija Holma   2015-2017  Ikaalinen 

Yrjö Inkinen  2015-2017  Tampere   

Antti Kaikkonen            2015-2017   Tuusula  
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Jari Kukko  2017-2019  Lempäälä   

Merja Luukkanen 2016-2018  Sastamala  

Juhani Paajanen 2014-18.3.2017 Vantaa 

Kalle Pakarinen 2016-2018  Imatra 

Jukka Pehkonen 2017-2019  Pälkäne  

Martti Pärssinen 2016-2018  Helsinki    

Hallintoneuvoston varajäsenet  

Sari Harjunmaa 2016-18.3.2017 Huittinen 

Lea Jokinen  2015-2017  Ikaalinen 

Silvo Kaasalainen 2016-2018    Vantaa  

Kaisa-Liisa Korhonen 18.3.2017-2019 Helsinki    

Kari Kyander  2014-18.3.2017 Sipoo 

Jorma Pakarinen 2017—2019  Sastamala 

Mika Puranen  18.3.2017-2019 Vantaa 

Risto Toiviainen 2015-2017  Hämeenkyrö  

 

Hallitus 

Säätiön hallituksessa on neljä jäsentä ja neljä henkilökohtaista varajäsentä. Säätiön asiamies oli 

sääntömuutoksen rekisteröintiin asti hallituksen viides jäsen ja vara-asiamies hänen varajäsenensä. 

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Pertti 

Hakanen ja varapuheenjohtajana alkuvuoden Juhani Forsberg ja hänen erottua omasta pyynnöstään 

hallituksen jäsenyydestä loppuvuoden Mauri Hauhia. 

Säätiön hallituksella oli yhdeksän kokousta, joista kahdeksan yhteydessä pidettiin Vpl. Pyhäjärvi –lehden 

kokous. Hallituksen varajäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, asiamies, vara-

asiamies ja lehden päätoimittaja ovat myös olleet kutsuttuina kokouksiin. 

Hallituksen kokoukset pidettiin: 

 8.2.2017      Helsingissä 

 5.3.2017      puhelin- ja sähköpostikokous 

 18.3.2017.   Sastamalassa (ennen hallintoneuvoston kokousta) 

 18.3.2017    Sastamalassa (hallintoneuvoston kokouksen jälkeen) 

 22.5.2017    Sastamalassa 

 13.6.2017    Tampereella 

 4.7.2017       Sastamalassa 

 17.8.2017     Sastamalassa 

 27.11.2017   Sastamalassa 

 

Hallitus                         Toimikaudet  Kotipaikka 

Pertti Hakanen 2017-2018  Sastamala  

Mauri Hauhia  2016-2017  Turku 

Juhani Forsberg 2015-18.3.2017 Helsinki     

Tarja Kopalainen 18.3.2017-2018 Sastamala  

Kirsti Naskali  2016-18.3.2017 (asiamies) Nokia 

Markku Pärssinen 2016-2017  Sastamala  

Pirjo Kiiala  asiamies 27.2.2016 asti Tampere  



8 

 

 

Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet  

Sari Harjunmaa (Kopalaisen varajäsen)  Huittinen 

Pirjo Kiiala   (Naskalin varajäsen 18.3.2017 asti ) Tampere  

Tarja Kopalainen  (Forsbergin varajäsen 18.3.2017 asti) Sastamala 

Yrjö Inkinen  (Hauhian varajäsen)   Huittinen 

Jukka Pusa  (Hakasen varajäsen)  Sastamala 

Kari Äikäs   (Pärssisen varajäsen)  Sastamala 

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet 

Säätiön kunniapuheenjohtaja on Antero Pärssinen Hollolasta (kutsuttu 19.2.2011). 

 

Säätiön kunniajäseniä ovat: 
Yrjö S. Kaasalainen Harjavalta (kutsuttu 27.2.2016) 

Esko Pohjolainen Sastamala (kutsuttu 21.2.2009) 

Salme Rintala   Nokia  (kutsuttu 16.2.2008)  

Reino Äikiä   Huittinen  (kutsuttu 16.2.2008).  

 

Tilintarkastajat 

Hallintoneuvoston kokouksessa 18.3.2017 valittiin tilintarkastajiksi KHT Jari Paloniemi ja KHT Veikko 

Terho, varalle Moore Stephens Rewinet Oy Ab ja KHT Jukka Lahdenpää.  

 

                                    
  Säätiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Hakanen valittiin                   Tammikuun Vpl. Pyhäjärvi-lehdessä      Taubilan kartanosta kertova kirja          

  huhtikuussa 2017 uudeksi heimopäälliköksi eli Karjalan Liiton             esiteltiin värikkäät Kiimajärven               on arvokas lisä Vpl. Pyhäjärvestä           

  hallituksen puheenjohtajaksi.  Kuvassa hän on liiton varapuheen-         kintaat.                     kertovien teosten joukkoon.                    

  johtajien ja liittovaltuuston varapuheenjohtajan keskellä. 

 

 

TALOUS 

 

Säätiön taloutta ja kirjanpitoa on hoitanut säätiön asiamies ja tuotemyyntiä säätiön vara-asiamies. 

 

Tilikauden 2017 ylijäämä oli 4918,53 euroa. Maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä. Säätiöllä on 

29.12.2016 hyväksytty varainkäyttöohje ja uuden säätiölain lähipiirisäännöksiin liittyen lähipiiriohje. 
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Kokonaistulot ja –kulut (euroa)          2017     2016  Muutos 

Tulot    63 023,48       51 928,00     + 11 095,48    

Kulut  - 66 539,54    - 65 839,06       +      700,48 

Tilikauden tulos -   3 516,06    - 13 911,06     + 10 395,00 

 

Siirto rahastoista  + 8 434,59     +  8 536,40   -       101,81 

Tilikauden yli-/alijäämä  + 4 918,53  -   5 374,66   + 10 293,19 

 

 

Säätiön myyntituotteet 
Säätiön myyntituotteita ovat säätiön kustantamat kirjat (Pyhäjärvi-kirja, Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö 60 vuotta 

1948 - 2008 ja Kaiku, joka kiiri kauas…), muisto- ja onnitteluadressit (viisi eri aihetta) isännänviiri, 

pöytästandaari sekä Suvannon seudun paikallishistorian työtyhmän julkaisema kirja Suvannon seutu 1917 - 

1921 ja Ikaalisten Karjalaseura ry:n julkaisema Wernitsan viljelyksiltä Sortanlahden kauppapaikkaan -kirja, 

Vpl. Pyhäkylä-Seuran julkaisema Taubilan kartano – lahjoitusmaakaudesta Fazerin aikaan –kirja, Vpl. 

Pyhäjärvi-seura ry:n julkaisema Kuudes vuosikymmen karjalaista järjestötoimintaa pääkaupunkiseudulla 

2007-2017 –kirja sekä säätiön kustantama DVD kesän 2017 Vpl. Pyhäjärvi-juhlista. 

 

Rahastot 

Säätiöllä oli vuonna 2017 hallinnassaan kuusi lahjoitus- ja testamenttivaroista muodostettua rahastoa. 

Vuonna 2017 rahastojen sääntöjä ja käyttösuunnitelmia uudistettiin ja täydennettiin. Tarve uudistamiseen ja 

täydentämiseen syntyi mm. sijoitusmarkkinoiden muuttumisen ja uusien opintoalojen syntymisen 

seurauksena.   

 

Rahastot ja niiden pääasialliset käyttötarkoitukset ovat seuraavat: 

Arvo Kukon rahasto, on perustettu vuonna 1990 Reino O. Kukon lahjoittamista varoista. Rahastosta 

voidaan myöntää stipendejä ja apurahoja humanistisia aineita tai musiikkia opiskeleville sekä musiikin ja 

humanististen aineiden tutkimuksiin sekä erityistä harkintaa käyttäen myös muihin säätiön sääntöjen 

mukaisiin apurahoihin.  

 

Helmi Pärssisen rahasto on perustettu Helmi Pärssisen säätiölle testamenttaamista varoista vuonna 2000. 

Rahastosta voidaan myöntää stipendejä ja apurahoja maa-, metsä-, puutarha- ja kotieläinaloja, luonnonvara-

alaa tai biotaloutta opiskeleville tai ko. alojen tutkimuksiin. 

 

Perinnerahasto I perustuu lahjakirjalla v.2002 saatuihin varoihin. Lahjoittaja ei halunnut nimeään 

julkaistavaksi.  Sääntöjen mukaan rahastosta voidaan myöntää stipendejä ja apurahaoja äidinkieltä tai 

musiikkia, taide-aineita ja media-alaa opiskeleville tai ko. alojen tutkimuksiin tai tukemiseen, lausunta- tai 

musiikkitilaisuuksien, joissa pyhäjärveläisyys erityisesti korostuu, kustannuksiin ja kirjallisten julkaisujen ja 

teosten tukemiseen.  

 

 Aune ja Vilho Kähösen rahasto perustuu vuonna 2011 saatuun testamenttiin. Rahaston varoja voidaan 

käyttää opiskelijoiden apurahoihin, pyhäjärveläisyyttä tukeviin tutkimuksiin, muistomerkkien 

kunnostukseen, kotiseutukirjojen kustantamisen tukemiseen ja Vpl. Pyhäjärvi-lehden kustannuksiin.  
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Vappu Nikkasen rahasto perustui vuonna 2013 testamentilla saatuihin varoihin. Varat korkoineen voitiin 

käyttää säätiön hallituksen päättämällä tavalla ja ne tuli käyttää loppuun 22.1.2019 mennessä. Säätiön varat 

käytettiin loppuun vuonna 2017. Niillä maksettiin mm. kesän Vpl. Pyhäjärvi-juhlan kuluja. 

 

Arvo Pärssisen rahasto perustuu vuonna 2014 saatuihin testamenttivaroihin. Rahaston tuottoa ja pääomaa 

voidaan käyttää oikeus- ja taloustieteitä tai taloushallintoa opiskelevien apurahoihin sekä säätiön sääntöjen 

mukaisiin tarkoituksiin pyhäjärveläisyyden ja karjalaisuuden hyväksi.  

 

Kaikkien rahastoista myönnettävien stipendien ja apurahojen saajilla pitää olla pyhäjärveläiset juuret ainakin 

toisen vanhemman puolelta. Pääasiassa käytetään rahastojen varojen tuottoja, mutta erityistä harkintaa 

käyttäen säätiön hallituksen päätöksellä voidaan käyttää myös kaikkien rahastojen pääomaa sekä apurahoihin 

että muuhun säätiön sääntöjen mukaiseen toimintaan. 

 

Vuoden loppupuolella tuli tieto kahdesta uudesta lahjoituksesta. Montruan, Pölhölän ja Kalamajan jakokunta 

ilmoitti lahjoittavansa säätiölle 2000 euroa auto- ja kuljetusalan sekä turvallisuusalojen stipendirahaston 

perustamiseksi. Rahaston säännöt laaditaan alkuvuonna 2018. Pyhäjärven Noitermaan kylästä kotoisin 

olleen, vuonna 1979 kuolleen Hilja Matikaisen tytär ilmoitti haluavansa lahjoittaa äitinsä jäljellä olevat 

runokirjat ja niiden myynnistä hänelle kertyneet varat säätiölle käytettäväksi Noitermaan kylän 

kulttuuriperinnön hyväksi. 

 

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö verkossa  

Karjalan Liitto on antanut säätiön sivuille tilaa kotisivujensa yhteyteen. Ylläpidosta ja päivityksestä on 

huolehtinut asiamies. Edellisen vuoden lehdet on siirretty seuraavan vuoden alussa kaikkien luettavaksi 

lehtiarkistoon. Arkiston ylläpidosta varmuuskopiointeineen huolehtii Huittisten Sanomalehti Oy – Huima. 

Tämä vuosikertomus ei sisällä täydellisiä tilinpäätös- ja toimintakertomustietoja. Ne toimitetaan Patentti- ja 

rekisterihallitukselle. 

 

 

Sastamalassa 10.02.2018 

           Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr 

                     Hallitus 

 

                    Pertti Hakanen            Mauri Hauhia            Tarja Kopalainen           Markku Pärssinen 

 

 

 

  

 


