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Teri-Säätiö 

•Teri-Säätiö perustettiin 1949 kun Terijoen kunnan 
hoitokunta lopetti toimintansa 

•Säätiölle siirrettiin entisen Terijoen kunnan 
omaisuus 

•Säätiön tehtävänä on 

”Tukea ja edistää entisen Terijoen kunnan 
asukkaiden ja heidän jälkeläistensä henkisiä, 
sosiaalisia ja taloudellisia pyrintöjä” 

•Säätiötä johtaa hallitus, jonka nimittää 
hallintoneuvosto 
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Teri-Säätiö 

•Säätiön johto: 

  Veli-Pekka Sevón 
  Hallituksen puheenjohtaja 

  Jaakko Mäkelä 
  Säätiön asiamies, kunniapuheenjohtaja 

 



Teri-Säätiö 25.3.2012 5 

Säätiön toiminta 1(2) 

• Heinäkuussa matka Terijoelle 

• Vuosittain Terijoki-juhla  
joko Järvenpäässä tai Terijoella 

• Syksyisin pyritty järjestämään yhteistilaisuus 
(seminaari, päivälliset) niinä vuosina jolloin juhla 
pidetään Terijoella 

• Kevättalvella Terijoki-aiheinen seminaari 

• Säätiö tukee taloudellisesti: 
- Terijokeen liittyvän kulttuurin, historia ja 
 perinteen tallentamista ja julkaisemista 
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Säätiön toiminta 2(2) 

• Yhteistyö Zelenogorskin paikallishallinnon kanssa: 
- juhla- ym. järjestelyt 
- muistomerkkien rakentaminen ja niiden ylläpito 

• Asiantuntijana Terijoen luterilaisen kirkon 
kunnostustyössä 

• Asiantuntijana Järvenpään ja Zelenogorskin 
kaupunkien ja seurakuntien yhteistyössä 

Tapahtumia valmistellaan yhdessä Terijoki-
Seuran kanssa Terijoki-työryhmässä. 
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Yleisöä lähes 2.000 henkilöä.  

Viime sunnuntaina vietettiin 

Järvenpäässä n.k. Terijoki-

juhlaa, jonka tarkoituksena 

oli suoda siirtoväkenä oleville 

terijokelaisille tilaisuus veres-

tää kotiseutumuistoja, tavata 

tuttavia, joita ei oltu nähty 

kuukausimääriin, ja rohkaista 

kotiseudustaan irtireväistyä 

väestöä kestämään ne hen-

kiset rasitukset, jotka uudet 

olosuhteet kaikesta huoli-

matta ovat synnyttäneet. 

Liikuttavan lämmin ja läheinen kotiseutuhenki vallitsi 

Terijoen juhlassa Järvenpäässä viime sunnuntaina 

16.7.1940 



Teri-Säätiö 

 

 

 

 8 25.3.2012 

Ensimmäiset Terijoki-juhlat Järvenpään yhteiskoululla 1940 
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Terijoki-juhlassa esiintyneet Karjalaisen Näyttämön näyttelijät sekä osa kesävieraista saapui Terijoelle 
junalla 24.7.2003. Asemalla näyttelijät esittivät miten turistit aikoinaan saapuivat Terijoelle. 
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Suomalaisia Zelenogorsk-päivän juhlakulkueessa Terijoella 30.7.2005 
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Teri-Säätiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Mäkelä (oik.) ja Zelenogorskin kaupunginjohtaja 
Juri Gladunov neuvottelevat kesän Terijoen matkan käytännön järjestelyistä Terijoella 9.2.2007 



Teri-Säätiö 25.3.2012 12 Talvitapahtuman yleisöä Järvenpään Seurojentalolla 25.3.2012 
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Päivälliset Terijoen Seurahuoneen malliin Järvenpäässä Keuda-oppilaitoksen tiloissa 11.10.2003 
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Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Taurovaara (vas.) ja Zelenogorskin kaupunginjohtaja 
Juri Gladunov allekirjoittivat Järvenpään ja Zelenogorskin välisen ystäväkaupunkisopimuksen Terijoella 30.7.2005 
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Säätiön talous 

•Tuotot: 

•Osinkotulot 

•Kannaksen Osuusliike-säätiön avustus 

•(testamentit ja lahjoitukset) 
 

•Kustannukset: 

•Tilaisuuksien järjestäminen 

•Avustukset ja stipendit 
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Muistomerkit Terijoella 

•Sankarivainajien muistokivi kirkkopuistossa  1993 

•Muistolehto uudella hautausmaalla   1998 

•Vanhan hautausmaan muistomerkki   2002 

•Kuokkalan Tulokkaan hautausmaan muistokivi 2005 

 

  

 

Muistomerkkihankkeissa vetovastuu Terijoki-Seuralla. 
Rahoitus: Opetusministeriö, Seura ja Säätiö. 

Muistomerkkien hoito on Zelenogorskin luterilaisella 
seurakunnalla. 



Teri-Säätiö 25.3.2012 17 

Terijoen hautausmaalla oleva muistolehto, johon on koottu 1990-luvulla rakennustyömailta löytyneitä  
suomalaisten hautakiviä. Muistolehto on rakennettu vuonna 1936 myrskyssä hukkuneiden 
terijokelaisten kalastajien muistomerkin ympärille. 
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•Kirkko vanhan vallan aikana elokuvateatterina 

•Inkerin kirkon Zelenogorskin seurakunnalle 1998 

•Entisöinnin rahoitus: 
- Järvenpään seurakunta ja 
- Hämeenlinnan rovastikunnan seurakunnat 

•Asiantuntijoina: Teri-Säätiö ja Terijoki-Seura 

•Työ tehdään venäläisten rakennusnormien 
mukaisesti, suunnitelmat ja toteutus venäläistä 
työtä 

•Valvonta monimutkaista, vaikeaa ja kallista 

 

Luterilaisen kirkon entisöinti 
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Terijoen kirkkorakennuksessa toiminut elokuvateatteri suljettiin ja rakennus 
palautettiin kirkoksi joulun alla 1998. Olli Torkkeli irrottamassa "Popeda"-elokuvateatterin 
kylttiä. Ylhäällä näkyy vielä teksti "Kino". 
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Seinään kiinnitettiin risti, 
kun elokuvateatterin kyltit oli poistettu. 
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Terijoen luterilainen kirkko nykyasussaan 
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Lisää tietoa säätiöstä ja säätiön toiminnasta: 

www.terijoki.fi 


