59.
TERIJOKI -JUHLA
6.6.1998 Järvenpäässä
Järjestävät:
Teri-Säätiö
Terijoki-Seura ry.

Pääsylippu 40,-

JUHLAPÄIVÄN OHJELMA
LAUANTAI 6.6.1998
11.00

Muistohetki
Tuusulan Paijalan hautausmaalla Terijoen sankarivainajien
muistomerkillä
- liput ja kukkien lasku
- virsi
- puhe: Pasi Torkkeli
Kuljetusta tarvitsevat kokoontuvat Järvenpään
rautatieaseman edessä kello 10.30, josta kuljetus
yksityisautoilla hautausmaalle.
12.00-14.00

Järvenpää -talossa tapahtuu:
• Kylätapaamiset
• Terijoen aseveljien kokous
kokouksen aihe: toiminnan lopettaminen
• Vuoden 1997 matka ja Terijoki-juhla Terijoella
Videoesitys Juhani-Aho -salissa kello 12.30
(Videon voi tilata aulan myyntipisteestä, n. 120 mk)
• Näyttely: Terijoen kirkon vanhaa esineistöä
14.00PÄÄJUHLA
Järvenpää-talon Sibelius-salissa
Järvenpää-talon ylä- ja ala-aulassa on lisäksi muuta Terijokiaiheista toimintaa koko päivän. Lisätietoja Tiedotuksia -sivulla.

TIEDOTUKSIA
JUHLAPAIKKA
Järvenpää-talo on rautatieaseman lähellä radan toisella puolella.
Asemalta johtaa kävelytunneli Järvenpää-talolle.
JÄRVENPÄÄ-TALON ALA-AULASSA:
• Teri-Säätiön ja Terijoki-Seuran informaatio- ja neuvontapiste
• Myyntipiste, josta saa mm. Terijoki-aiheista kirjallisuutta ja voi tilata
videon vuoden 1997 matkasta Terijoelle
• Tietoja tämän kesän Terijoen matkasta
• Internet esittely: Terijoen Internet-sivut, karjalaisuus Internetissä
JÄRVENPÄÄ-TALON YLÄAULASSA:
• Valokuvanäyttely, kuvia Terijoelta
RUOKAILU
Järvenpää-talon kahvio palvelee juhlien ajan. Läheisyydessä on myös
muita ruokapaikkoja. Lisätietoja aulan neuvontapisteestä.
TÄNÄ KESÄNÄ MENNÄÄN YHDESSÄ TERIJOELLE
Terijoelle järjestetään jälleen yhteismatka:
- viiden päivän matka 29.7. - 2.8.1998
- neljän päivän matka 30.7. - 2.8.1998
Taas kolutaan Terijoen kylät ja kulmat. Tarkemmat tiedot ja
ilmoittautumiset:
- Järvenpää-talon aulan matkapiste
- Marjut ja Olli Torkkeli, puhelin (09) 289 872

JUNAT LÄHTEVÄT JÄRVENPÄÄSTÄ
Helsinkiin:

Riihimäelle:

aina 19 ja 49 minuuttia
yli täyden tunnin

aina 14 ja 38 minuuttia
yli täyden tunnin

TERIJOKI ENNEN
Terijoki on Etelä-Kannaksella Suomenlahden ja Rajajoen
kulmauksessa. Se oli aikoinaan luonnonkaunis ja kuuluissa
lomanviettopaikka. Sen 25 kilometriä pitkä hiekkaranta houkutteli
kesävieraita idästä ja lännestä. Terijoella oli kesäisin kymmeniä tuhansia
vieraita. Terijoen oma asukasluku vuonna 1939 oli 7300.
Ennen ensimmäistä maailmansotaa Terijoella oli runsaat 5000
kesähuvilaa, joista suuri osa oli venäläisen ylimystön omistuksessa.
Huvilat jäivät tyhjiksi kun raja ensimmäisen maailmansodan jälkeen
sulkeutui. Huviloita myytiin sadoittain ympäri Suomea.

TERIJOKI NYT
Terijoella kävijä ei pääse entisellä kotipaikkakunnallaan eksymään,
sillä päätiet ja kadut eri kylissä noudattavat suurin piirtein vuoden 1939
mukaista asemakaavaa. Julkisia rakennuksia on vielä jokunen jäljellä.
Rantapuiden siimeksessä on edelleenkin runsaasti vanhoja huviloita,
joita kannattaa käydä katsomassa.

TERI-SÄÄTIÖ
Teri-Säätiö perustettiin toisen maailmansodan jälkeen, kun Terijoen
kunta lopetti toimintansa. Säätiölle siirrettiin kunnan jäännösomaisuus.
Säätiön tehtävänä on vaalia Terijoen muistoa, tukea terijokelaisten ja
heidän perillistensä taloudellisia ja henkisiä harrastuksia sekä toimia
yhdyssiteenä entisten terijokelaisten keskuudessa.
Teri-Säätiö järjestää vuosittain yhdessä Terijoki-Seuran kanssa
Terijoki-juhlat. Vuoden 1997 juhlaa vietettiin ensimmäistä kertaa
Terijoella. Muuten juhla on aina järjestetty Järvenpäässä.

Tarkoituksena on, että 60. Terijoki-juhla vuonna 1999
järjestetään jälleen Terijoella.
YHTEYSTIETOJA
 Teri-Säätiö: c/o Jaakko Mäkelä, Alankotie 13, 04400 Järvenpää,
 Terijoki-Seura: c/o Eija Sipiläinen, Sateenkaari 3 H, 02100 Espoo,
puhelin (09) 467 257

PÄÄJUHLA
Järvenpää-talon Sibelius-salissa
6.6.1998 kello 14.00
Juhlan juontaa Hanna Toiviainen

Yhteislaulua

Karjalaisten laulu

Tervehdyssanat

Jaakko Mäkelä

Kukkatervehdys Karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkille Järvenpäässä

Laulua

Päivi Väänänen

Tanssiesitys

Häkkinen

Juhlapuhe

Juha Kaila

[Musiikkiesitys]
Muisteloita

Esko Toiviainen
Pekka Seppänen

Päätössanat

Matti Nikkanen

Yhteislaulua

Kiitos Sulle Jumalani

KARJALAISTEN LAULU
Suloisessa Suomessamme oisko maata armaampaa,
kuin on kaunis Karjalamme, laulun laaja kotimaa.
Lauluna sen kosket kuohuu, järven aallot loiskuaa.
Säveleitä salot huokuu, ikihongat humajaa.
Ei oo meillä rikkautta. Eikä maamme viljavaa.
Vaan on laulun runsautta, kylvämättä kasvavaa.
Sit ei pane idän halla, eikä pohjan pakkaset,
se ei sorru sortamalla, sitä ei lyö rakehet.
Konsa vaino Suomeamme kovin kourin koittelee,
silloin kurja Karjalamme Suomen surut soittelee.
Ja kun onnen päivän koitto Suomellen näin
sarastaa,
silloin riemun suuri soitto Karjalasta kajahtaa.

KIITOS SULLE JUMALANI
Kiitos Sulle, jumalani armostasi kaikesta,
jota elinaikanani olen saanut tuntea.
Kiitos Sulle kirkkahista, keväisistä päivistä.
Kiitos myöskin raskahista, syksyn synkistä hetkistä.
Kiitos Sulle, jokaisesta elämäni hetkestä.
Kiitos päivän paistehesta, niinkuin pimeydestä.
Kiitos Sulle, taisteluista rististäkin Jumalain.
Kiitos, että aina muistat, auta mua tuskissain.
Kiitos Sulle kukkasista, jotka tielläin kukoisti.
Kiitos myöskin ohdakkeista, jotka mua haavoitti.
Kiitos, että tahdot mulle elon antaa iäisen.
Kaikesta, oi herra, Sulle annan ikikiitoksen.

TERIJOKI INTERNETISSÄ

Teri-Säätiö on avannut Internetiin Terijoki-aiheiset sivut. Niiden
kehittäminen jatkuu edelleen. Tarkoituksena on, että sivuille tulee mm
• tietoa Terijoen historiasta ja nykyisyydestä sekä
• ajankohtaista aineistoa Terijokelaistapahtumista.

Lisäksi ajatuksena on, että sivuille kerätään vanhoja Terijoki-aiheisia
valokuvia.

Terijoen Internet sivut ovat osoitteessa:

www.dlc.fi/~terijoki

