
Kuorevesi-Seura ry:n vuosikertomus vuodelta 2018 
 
Vuosi 2018 oli Kuorevesi-Seuran 63. toimintavuosi. 
 
Hallinto 
 
Hallitus 
Veijo Pietiläinen, puheenjohtaja 
Eija Anttonen, varapuheenjohtaja ja sihteeri 
Eija-Liisa Aholainen 
Marita Kolhinen 
Pekka Lahti 
Annemari Leppä 
Marja Tolonen 
Aino Vessari 
Markku Viitaniemi 
 
Talous 
Rahastonhoitaja oli Irja Rämö. Tilitoimisto Anna-Maija Kallio hoiti kirjanpidon ja teki tilinpäätöksen. 
Toiminnantarkastaja oli Erkki Kuivikko, varalle oli valittuna Helena Karhumäki. 
 
Toimikunnat 
Joululehtitoimikunnassa seuran edustajina olivat Eija-Liisa Aholainen, Annemari Leppä, Veijo 
Pietiläinen ja Rauni Pietiläinen, joka oli lehden toimitussihteeri ja huolehti myös taitosta. 
 
Emännät ja museovastaavat 
Emäntinä toimivat Raili Kivilahti, Pirjo Lahti, Kaija Savo ja Maija-Liisa Vehmas. 
Museovastaavia olivat Rauni Pietiläinen, Marja Tolonen, Tellervo Valkama ja Aino Vessari 
 
Kunniajäsenet 
Kuorevesi-Seuran kunniajäseniä ovat Matti Lahikainen, Lauri Kolosalmi ja Raija Virkajärvi. 
 
Jäsenistö 
Kuorevesi-Seuraan liittyi 8 uutta jäsentä ja poistui 6 jäsentä. Seurassa oli vuoden lopussa 330 
jäsentä, joista ainaisjäseniä on 30. 
 
Vuosikokoukset 
Kevätkokoukseen 25.4. Palsinan koululla osallistui 23 seuran jäsentä.  
Ennen kokouksen alkua nautittiin emäntien tarjoamat maittavat pulla- ja kakkukahvit. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Lopuksi katsottiin puheenjohtajan laatima 
mielenkiintoinen kooste vanhoista valokuvista, joissa oli yksittäisiä henkilöitä, perheitä ja sukuja eri 
puolilta pitäjää. Myös sota-ajan kuvia sekä erilaisia maataloustöihin, liikenteeseen, urheiluun ja 
politiikkaan liittyviä valokuvia oli runsaasti. Kilvan tunnistettiin tuttuja henkilöitä ja tunti vierähti 
nopeasti.  
 
Syyskokoukseen 29.11. Suinulan kylätalossa osallistui 24 seuran jäsentä. 
Emäntien tarjoamat kokouskahvit nautittiin ennen kokousta.  
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat: 
§ Veijo Pietiläinen valittiin yksimielisesti jatkamaan Kuorevesi-Seuran puheenjohtajana v. 2019. 
§ Hallitukseen valittiin uudelleen entiset jäsenet. Hallituksen jäsenet v. 2019 ovat Eija-Liisa 

Aholainen, Eija Anttonen, Marita Kolhinen, Pekka Lahti, Annemari Leppä, Marja Tolonen, Aino 
Vessari ja Markku Viitaniemi. 

Kokouksen jälkeen katseltiin Rauni ja Veijo Pietiläisen kuvistaan valmistama mielenkiintoinen 
esitys. Siinä palautuivat mieleen vuoden aikana omalla paikkakunnalla, seurassa ja hieman 
naapurikaupungeissakin tapahtuneet. 
Rauni Pietiläinen esitteli uunituoreen Kuoreveden Joulun. Lehti lähti hallituksen jäsenten myötä 
kylille myyntiin. 
 
 



Hallituksen kokoukset 
Hallitus kokoontui viisi kertaa 14.2., 28.3., 25.5., 8.11. ja 29.11. 
Toukokuun kokoukseen oli kutsuttu myös emännät, museovastaavat ja rahastohoitaja.  
Kokouksiin on osallistuttu aktiivisesti. 
 
Muut kokoukset ja talkoot 
Joululehden toimituskunta kokoontui kolme kertaa 27.6., 29.8. ja 3.10. 
Tapahtumien tiimoilta oli järjestely- ja siivoustalkoita, mm. museon kesä- ja talvikuntoon laittaminen 
sekä kirkkoveneen ja ympäristön siivous. 
 
Toiminta 
 
Kulttuuria ja historiaa 
 
Tammikuun tapaaminen 
Tammikuun tapaamisessa palattiin Kuorevesisalissa 21.1. jälleen lentokoneisiin, kun aiheena oli 
Saab Gripen E. Kone on yksi ilmavoimien Hornet-seuraajien ehdokkaista. Saabin ja Gripenin 
esittelyn salintäyteiselle yleisölle aloitti suomeksi viestintäpäällikkö Jan Lewenstam. Hänen 
jälkeensä Gripen E pääinsinööri Knut Övrebö kertoi seikkaperäisesti koneen suunnittelusta ja 
suorituskyvystä sekä mahdollisesta teollisuusyhteistyöstä. Lopuksi nähtiin videolta koelentäjän 
esitys. Aulassa oli tarjolla seuran emäntien keittämät kahvit munkkien kera ja mahdollisuus saada 
elämyksiä katselemalla Gripenin ohjaamoa VR-lasien kautta. 
 
Immin päivät 
Immin päiviä vietettiin kotiseutumuseolla 
11.6. Ohjelmassa oli Immin 60-
vuotishaastattelu Koululaisen lehdestä 
vuodelta 1926. Sen luki Annemari Leppä ja 
lomassa kuultiin Immin lauluja Lilja ja Ellen 
Laaksin sekä Riikka Isomäen esittämänä. 
Myös yhteislaulut kuuluivat ohjelmaan. 
Säestäjänä toimi Eija-Liisa Aholainen. 
Mielenkiinnolla kuunneltiin Immin kehdosta 
uutta tarinaa Pekka Lahden kokoamana ja 
Annemari Lepän lukemana. Lopuksi nautittiin 
emäntien tarjoamat makoisat pullakahvit. 
Osallistujia oli reilut 50 henkeä. 
 
Näyttely savupirtissä 
Työryhmä, johon kuuluivat Eija Anttonen, Marita Kolhinen, Rauni Pietiläinen, Marja Tolonen, 
Tellervo Valkama ja Aino Vessari, suunnitteli ja rakensi savupirtin näyttelyn ”Kohti omaa maata”. 
Siinä oli esillä museon päätalon yläkerran esineitä, jotka ajoittuvat sortovuosiin, sisällissotaan ja 
Suomen itsenäistymiseen, sekä kirjallisesta aineistosta kotiseutuarkiston kokoelmista. Myös 
Kuoreveden kylät -näyttelyn seinätaulut ja kirjallinen aineisto ovat edelleen savupirtissä. 
 
Hautausmaa tutuksi 
Tällä erää viimeinen ”Hautausmaa tutuksi” -
tapahtuma oli Kuoreveden kirkon vieressä 
16.7. oikein lämpimässä kesäillassa. Marja 
Tolonen oli koonnut runsaasti tietoa kirkon 
vieressä olevista haudoista ja kirkon alle 
haudatuista. Kiinnostunutta yleisöä oli jälleen 
runsaasti paikalla.  
 
Kotiseuturetki 
Kuorevesi-Seuran kotiseuturetki tehtiin 25.7. 
tällä kertaa hieman lähemmäksi. Kohteena 
olivat Kangasala ja Orivesi. 



§ Aamukahvit ja makoisat lusikkamunkit 
nautittiin Kangasalla Vehoniemen 
automuseossa. 
Opas kertoi museosta, minkä jälkeen 
siihen sai tutustua omatoimisesti. 
Lisäksi oli mahdollisuus nousta näkötorniin 
ihailemaan upeita maisemia sekä 
Längelmäveden että Roineen suuntaan. 

§ Kangasalan keskustassa tutustuttiin opas 
Jussi Lehtosen johdolla Lepokotiin ja 
tehtiin ostoksia käsityökaupassa. 

§ Kangasalatalossa opas esitteli taloa ja 
Kimmo Pyykön taidemuseon. Lisäksi oli 
mahdollisuus tutustua yli sadan teoksen 
näyttelyyn, joka oli koottu Urpo, Hymy ja 
Jeppe Lahtisen kokoelmista. 

§ Lounas nautittiin ravintola Tilisanssissa. 
§ Sen jälkeen suunnattiin kävelymatkan päässä olevaan Kangasalan kivikirkkoon, jossa opas 

kertoi kirkon historiasta. Myös hautausmaahan ehti moni tutustua. 
§ Bussilla siirryttiin Orivedelle, jossa opas esitteli modernin Kaarikirkon. 
§ Sieltä matka jatkui Paltanmäen kotiseutumuseolle, joka sijaitsikin kunnon mäen päällä! 

Opas kertoi museosta ja samalla juotiin tarjotut päiväkahvit ”pikkupullien” kera. 
§ Retkelle osallistui 42 seuran jäsentä. Päivä oli pitkä, aurinkoisen lämmin ja antoisa.  

Kotimatkalla oli tietenkin arpajaiset runsaine palkintoineen. 
 
Kotiseutuarkisto 
Kotiseutuarkiston vanhan aineiston 
järjestäminen ja uuden aineiston 
luettelointi jatkui. 
 
Kotiseutumuseo 
 
7.5.  Kuoreveden Martat (9 henkeä) 

haravoivat museon pihapiirin 
aurinkoisessa säässä. 

 
23.5. Talkoot, museo laitettiin 

kesäkuntoon. Kovan ahertamisen 
jälkeen nautittiin emäntien 
tarjoamista kahveista ja 
makoisista leivistä. 

 
24.5. Kuoreveden koulun 5. luokka kävi opettajansa 

kanssa museolla tutustumassa, tunnistamassa esineitä 
ja suorittamassa museosuunnistuksen. Oppilaita oli 23. 

 
25.5. Hallin eskarit, Vinkat (15 lasta ja ohjaajat) saivat 

tutustua entisajan elämään, asumiseen ja 
töihin pienen näytelmän avulla, itse tekemällä ja 
kokeilemalla sekä kuuntelemalla esittelijöitä. Lämmin 
sää suosi jälleen iloisia ja innokkaita vierailijoita. 

 
27.5.  Kuorevesipyöräily  
 Kotiseutumuseo oli Suinulan kyläyhdistyksen ja 

Nuorisoseura Nysän järjestämän Kuorevesi-pyöräilyn 
kirjautumis- ja taukopaikkana. Museolle poikkesi 100 
pyöräilijää. 

 
 



24.6.  Juhannussunnuntain jumalanpalvelus 
Sanajumalanpalveluksen toimittivat Kuoreveden aluekappalainen Marjatta Mäkinen ja 
kanttori Laura Laine. Lukukappaleet luki Eija-Liisa Aholainen. Lauluiksi oli valittu tuttuja ja 
kauneimpia virsiä. Perinnelaulajat toimivat esilaulajina. Kirkkokahvit tarjosivat Riihosperä–
Lahdenkylä–Joensuu-kylät. Aurinkoinen ja lämmin sää suosi tilaisuutta, jossa oli mukana 81 
vierasta. 

 
27.6.  Tampereen yliopiston Serlachius taideleiri  

Riikka Lenkkerin johdolla 
ensimmäisen ryhmän 19 leiriläistä 
piirsivät ja maalasivat auringossa ja 
museon kauniissa miljöössä. Paljon 
valokuvia otettiin vastaiseen 
käyttöön. 

 
4.7. Toinen taideleiriryhmä  

Innokkaat 13 leiriläistä aloittivat 
onnistuneesti ulkosalla, mutta sade 
pilasi loppupäivää. Molemmille 
ryhmille seura järjesti lounaan Sari 
Wimanin tekemänä ja emäntien 
tarjoamana lisäksi kahvit. Monet 
kiitokset saatiin, joten ehkä jatkoa 
voidaan odottaa. 

 
8.9. Kuokkalassa häitään juhlineiden 

Miia Räikkönen-Jatkolan ja Marko 
Jatkolan hääkuvat otettiin museon 
kauniissa pihapiirissä. 

   
12.9. Hallin eskarit ja Kuoreveden koulun 

5. lk kävivät yhteiskuljetuksella 
museovierailulla. 
Säpinää riitti sekä esittelijöillä että 
vierailla. Onneksi ryhmät olivat pienet. 
Kaikki tuntuivat tyytyväisiltä, vaikka 
sade hieman ulkona haittasikin. 

 
27.6.–29.7. Museo oli avoinna ke-su klo 12–18 ja oppaana toimi edelliskesältä tuttu Einari Salo. 

Jämsän kaupunki maksoi oppaan palkan. Sadasta vierailijasta pääosa oli kauempaa kuin 
paikkakunnalta tulleita, osa jopa ulkomailta. Kaikkiaan tapahtumiin osallistuneita ja 
aukioloaikana vierailijoita oli päiväkirjan mukaan yli 440. Lisäksi museosta huolehtimiseen 
ja tilaisuuksiin liittyviin talkoisiin osallistumiskertoja kertyi yli 90 lähinnä hallituksen jäsenille 
ja muille toimihenkilöille perheineen. 

 
18.8. Kuokkalassa järjestetyn Kari Färlinin 60-vuotisjuhlan vieraista 20 henkeä kävi tutustumassa 

museoon Marja Tolosen opastamana. 
 
13.9. Kotiseutumuseo laitettiin talkoilla talvikuntoon syyspäivän auringon paisteessa. 
 
6.12.18–13.1.19 Itsenäisyyspäivän ja joulun ajan kynttilät 

Sähkökyntteliköt valaisivat kotiseutumuseon ikkunoilla. 
 
 
 
 
 
 
 



Kirkkovene 
Kesäkuussa siivottiin kirkkovene 
ympäristöineen, talkoissa olivat Tellervo 
ja Väinö Valkama, Maija-Liisa Vehmas, 
Aino ja Alpo Vessari sekä Markku 
Viitaniemi. 
 
Yhteydenpito jäseniin 
Tiedotuskanavana on toiminut 
www.kuorevesiseura.fi sekä jäsenille 
että kaikille seuran toiminnasta 
kiinnostuneille. Seuran kotisivuja ylläpiti 
ja päivitti Rauni Pietiläinen. 
Toiminnasta ja tapahtumista ilmoitettiin 
myös paikallislehdissä. 
Toukokuussa lähetettiin seuran jäsenille 
jäsentiedote ja jäsenmaksulasku. 
 
Yhteistoiminta kaupungin, seurakunnan ja yhdistysten kanssa 
Yhteistyö Jämsän kaupungin kanssa on ollut vilkasta ja sujuvaa. Kaupunki on avustanut seuran 
toimintaa mm. osallistumalla useiden tilaisuuksien kustannuksiin.  
Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet Lions-Club Kuorevesi, Kuoreveden alueseurakunta, 
kyläyhdistykset ja kylät, ns. Nysä, Immi Hellén Seura sekä yksityiset henkilöt, jotka eri tavoin 
osallistuivat seuran toimintaan. 
Suomen Kotiseutuliitto ja Keski-Suomen museo ovat ajankohtaisen tiedon ja asiantuntija-avun 
jakajia.  
 
Julkaisutoiminta 
Kuorevesi-Seura ja Lions-Club Kuorevesi julkaisivat Kuoreveden 
Joulun 2018. 
 
Talous 
Kuorevesi-Seuran talouden tukipilarit ovat joululehden myynnistä 
saatu tuotto ja jäsenmaksut. 
Kuoreveden Joulun 2017 tuotto seuralle oli 5 000 euroa.  
 
Lahjoitukset 
Puheenjohtaja Veijo Pietiläinen lahjoitti Kuorevesi-Seuralle KMV- ja 
Jämsän Seutu -lehden kirjoituspalkkiot. 
Jämsän Osuuspankki myönsi Kuorevesi-Seuralle 2 000 €:n 
avustuksen Kuoreveden Kotiseutumuseon kunnostamiseen. 
Muista lahjoituksista on erillinen luettelo. 
 
Osallistuminen tapahtumiin 
Kuorevesi-Seura oli mukana yhtenä järjestäjänä 6.7. pidetyssä Yhteislaulutapahtumassa Hallissa 
Lentäjäveljestenaukiolla. 
Keski-Suomen museon järjestämään museo- ja kotiseutupäivään 5.12. Jyväskylässä osallistuivat 
Veijo ja Rauni Pietiläinen. 
 
 
Kuorevesi-Seura kiittää kaikkia seuran toimintaan osallistuneita! 
  




