
Kuorevesi-Seuran toimihenkilöt 
 
Hallitukseen kuuluvat: 
•  Veijo Pietiläinen (puheenjohtaja), 
vepi@phpoint.fi, puh. 040 544 0818 

 

• Eija Anttonen (varapuheenjohtaja, 
sihteeri), eija.anttonen@outlook.com, 
puh. 045 159 0149  
 

sekä Eija-Liisa Aholainen, Marita  
Kolhinen, Pekka Lahti, Annemari Leppä, 
Markku Peltola, Aino Vessari ja Markku 
Viitaniemi. 
 
Emäntiä ovat Raili Kivilahti, Pirjo Lahti 
ja Maija-Liisa Vehmas. 
 
Rahastonhoitaja on Irja Rämö ja kirjan- 
pitoa hoitaa Tilitoimisto Anna-Maija Kallio. 
 
Museovastaavina toimivat: 
Eija-Liisa Aholainen  041 452 6512 
Marita Kolhinen 040 354 7622 
Rauni Pietiläinen 050 445 2046 
Aino Vessari 050 464 5947 
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Hallitus kokokuvassa 2020: Veijo Pietiläinen 
(vas.), Markku Peltola, Eija-Liisa Aholainen, 
Aino Vessari, Markku Viitaniemi, Eija  
Anttonen, Marita Kolhinen, Pekka Lahti ja 
Annemari Leppä 
 

 

Timo Mäkinen (oik.) lahjoitti seuralle raken-
tamansa lentokoneen, jonka puheenjohtaja 
otti vastaan kiitoksin. Kone on nähtävissä 
kesällä museon pihassa 

Kuorevesi-Seuran 
jäsenkirje 2020 

_____________________________ 
 
Poikkeuksellisia aikoja 
Meidän kaikkien elämää jollain tavalla mul-
listanut pandemia-aika on muokannut 
myös Kuorevesi-Seuran kuluvan vuoden 
toimintaa. Onneksi ehdimme nauttia vuo-
sittaisen ”Tammikuun tapaamisen” annista 
hyvissä ajoin ennen ovien sulkeutumista. 
 
Tammikuun tapaaminen 
Historioitsija Teemu Keskisarja sai tosiaan 
kansan liikkeelle, kun Kuorevesisali täyttyi 
ääriään myöten ja iso osa yleisöä seurasi 
ohjelmaa aulan puolella. Tuttuun persoo-
nalliseen tapaansa Teemu kertoi ”Talviso-
dan ihmisten historiasta”. Lauluryhmä Vi-
nos kajautti sota-ajan lauluja komeasti 
orkesterinsa säestämänä. Onneksi emän-
tien tarjoilemat munkit ja kahvi riittivät 
kaikille halukkaille. 
 
Kotiseutumuseolla 
Elämä poikkeusaikana ei kulje normaaleja 
latuja. Niinpä perinteiset kevättapahtumat 
kotiseutumuseolla jouduttiin perumaan.  
 

Teemu Keskisarja otti jälleen yleisönsä 

Kuorevesipyöräily ei tarvinnut taukopaik-
kaa, eskarilaisten ja koululaisten vierailut 
siirtyivät syksyyn. Immin päivän kahvit jou-
tui kukin juomaan oman pöytänsä ääressä 
vaikkapa runoja lueskellen. Myös vuodella 
siirtyneen sukukokouksen osallistujat tu-
tustuvat museoon vasta ensi kesänä. 
 

Juhannussunnuntaina 21.6. 
Lieventyneiden rajoitusten myötä museo 
herää eloon juhannussunnuntaina. Seura-
kunta järjestää perinteisen sanajumalan-
palveluksen 21.6. kello 10 voimassa olevien 
turvallisuusohjeistusten mukaisesti. Muka-
na aluepappi Pekka Ikonen, kanttori Hele-
na Säily ja laulaja Maria Svan. Kahvitukses-
ta vastaa Suinulan kyläyhdistys.  
   Jumalanpalvelus livestriimataan seura-
kunnan Youtube-kanavalle. 
 
Museo avoinna heinäkuussa 
Museon aukioloaika lyhenee parilla viikol-
la. Hygienia- ja muiden ohjeistusten turvin 
museo on avoinna heinäkuussa 1.7.–26.7. 
keskiviikosta sunnuntaihin kello 12–18, 
jolloin oppaana on kaupungin palkkaama 
Ville Kirkinen. Muista vierailuajoista voi so-
pia museovastaavien kanssa. Savutuvan 
kesänäyttelyn aiheena ovat erilaiset jalki-
neet ja niiden valmistus. Museolle on edel-
leen vapaa pääsy!  

 
Tulevaa toimintaa 
Kotiseuturetkelle emme lähde tänä 
kesänä, mutta toivottavasti vaikka jo 
syksyllä on mahdollista järjestää jotain 
muuta yhteistä. Lähinnä on toiveissa 
voida jatkaa yhteistyötä Jonna Markku-
lan kanssa hänen kirjansa julkistami-
sessa ja markkinoinnissa. Ensi kesälle 
toivomme saavamme museon savutu-
paan aiheeseen liittyvän näyttelyn. 

 



Jonna kuvittaa Immin runoja  
Kuvittaja Jonna Markkula työstää tällä het-
kellä kirjaa Immi Hellénin runoista ja kertoo 
itse kirjahankkeestaan näin:  
 
”Olen syntynyt Kuorevedellä 1987. Tutus-
tuin Immin tuotantoon kouluaikoina Taipa-
leen ala-asteella. Kotipaikkakunnan runoili-
ja ja hänen tuotantonsa muistettiin nostaa 
säännöllisesti esiin ja tehdä tutuksi. Olen 
ollut useissa tilaisuuksissa lausumassa tai 
muutoin esittämässä hänen runojaan. Vuo-
sien myötä kotiseudun runoilija on alkanut 
kiehtoa myös ammatillisesti. Voisiko meillä 
olla jotain muuta yhteistä kuin synnyinpaik-
kakunta? 
   Teen paljon eläinaiheisia kuvituksia ja ins-
piroidun luonnon väreistä, valoista ja vuo-
denajoista. Olen vahvasti tarinalähtöinen 
kuvittaja. Immi tunnetaan erityisesti lapsiin 
ja eläimiin liittyvistä runoista. Kävin runoja 
läpi ja löysin useita luontoaiheisia runoja, 
jotka ovat hyvin kertovia, osa kokonaisia 
runomittaisia tarinoita. Runoissa on myös 
paljon toisiinsa liittyviä aiheita, joista on 

mahdollista muodostaa useamman runon 
kokonaisuuksia. 
   Sain Taiteen edistämiskeskukselta apura-
han, ja aloin koota runoja kirjaksi. Kuvitan 
runot kuvakirjamaisesti, usealla kuvalla. 
Lopullinen teos ei siis ole perinteinen kuvi-
tettu runokirja, vaan pikemminkin iltasatu-
teos, jonka lyhyitä kuvitettuja riimitarinoita 
on mukava lukea ääneen. Valtaosa valitse-
mistani runoista on sellaisia, joita ei ole 
aiemmin julkaistuihin kirjoihin kuvitettu. 
   Oma suosikkini on kylläkin ehkä Immin 
tunnetuin runo Oravan pesä. Immin luonto-
runoissa esiintyy ihmismäisesti puuhailevia 
ja ajattelevia eläimiä, mutta runoissa on 
kuitenkin vankka pohja todellisessa metsäs-
sä ja sen elämässä. Eläinten esittämistä 
inhimillistettyinä usein kritisoidaan, mutta 
onko parempaa tapaa juurruttaa erityisesti 
lapsiin sympatiaa ja suojeluhalua eläimiä ja 
sitä kautta ympäristöä kohtaan? Immin 
runojen sanoma luonnon ja sen eläinten 
puolesta on hyvin ajankohtainen ja tärkeä 
tänäkin päivänä.” 
 
Tietoa kirkolle haudatuista 
Marja Tolonen piti viimeisimmän erittäin 
suosituista Hautausmaa tutuksi -kierroksis-
taan heinäkuussa 2018. Niitä varten hän oli 
kerännyt Kuoreveden kirkon alueella ole-
vissa haudoissa lepäävistä henkilöistä pal-
jon tietoja, luetteloinut ne ja kuvannut kaik-
ki haudat. Seuran hallitus päätti, että ar-
vokkaat tiedot kannattaa tallentaa ja nimesi 
työryhmän kartoittamaan kirjan tekemistä.  
   Vuosi sitten työryhmä päätti ryhtyä ke-
räämään tietoja kaikista 955 haudasta (luku 
ei sisällä sankarihautoja). Hautausalue jaet-
tiin kuuteen lohkoon ja haudat numeroitiin. 
Kirjallisten lähteiden tueksi laadittiin loma-
ke, jonka avulla kerätään tietoja haudattu-
jen omaisilta, ystäviltä, tutuilta jne. Lomak-
keeseen pyritään kirjaamaan kussakin hau- 

 
 

Kaikki haudat on kuvattu ja luetteloitu  
 
dassa lepäävien perustietojen lisäksi tieto-
ja mm. perheestä, asuinpaikasta, työstä ja 
harrastuksista.  
   Suhtautuminen tietojen antamiseen on 
ollut pääasiassa myönteistä ja tietoja on 
saatu runsaasti. Moni on aktiivisesti etsinyt 
omaisistaan tietoja, kirjoittanut niistä mie-
lenkiintoisesti ja palauttanut lomakkeet. 
Vielä on valitettavan paljon hautoja, joihin 
haudatuista ei ole löytynyt tietäjiä.  
   Työ kuitenkin jatkuu ja toivomme, että 
loputkin hautatiedot saadaan kerätyiksi. 
Tällä hetkellä on enemmän tai vähemmän 
tietoa yli 600 haudasta. Kirjan julkaisemi-
nen ja tietojen tallentamisen muoto pääte-
tään myöhemmin, mutta joka tapauksessa 
kaikki aineistot säilyvät seuran arkistossa 
myös jälkipolville. 
   Palautetta ja vinkkejä otamme mielel-
lämme vastaan. Jos sinulla on kirkon ym-
päristön ja sen hautausmaiden vainajista 
kerrottavia tietoja, voit tarkistaa tilanteen 
ottamalla yhteyttä Rauni Pietiläiseen tai 
muihin työryhmän jäseniin (ks. kotisivut). 
 
Jäsenyydestä 
Seuran jäsenmäärä on nyt 331. Kaikki uu-
det jäsenet toivotetaan tervetulleiksi ja 
otetaan ilolla mukaan toimintaan. 

Jäsenmaksu on 7 euroa ja perheenjäsenel-
tä vain 3 euroa, joten kaikki mukaan! Jäse-
neksi voi ilmoittautua nettisivuilla sekä 
puheenjohtajalle tai sihteerille, jolle ilmoi-
tetaan myös muutokset jäsentiedoissa. 
 
Kotisivut käytössä 
Seuran kotisivuilta www.kuorevesiseura.fi 
löytyvät tiedot seuran tapahtumista ja 
muista ajankohtaisista asioista sekä uusin 
jäsenkirje, vuosikertomus ja toimintasuun-
nitelma. Puheenjohtajaan saat yhteyden 
sähköpostilla info@kuorevesiseura.fi.  
 
Kotiseutupäivät Kokkolassa 
Muutosten kohteena on myös valtakunnal-
listen kotiseutupäivien järjestäminen 400-
vuotisiaan juhlivassa Kokkolassa alun perin 
elokuun alussa.  
   Juuri tulleen tiedon mukaan uusi ajan-
kohta on 20.–21.11. ja teema on ”Perinne 
on voimaa – Tradition är styrka”. 
   Päivien muuttunut ohjelma julkistetaan 
kesäkuun loppuun mennessä osoitteessa 
www.kokkola400.fi/kotiseutupaivat. Lisää 
tietoa saat puheenjohtajalta ja sihteeriltä. 
 
Kuoreveden Joulu 2020 
Tämän vuoden joululehti onkin aika haas-
teellinen koottava, koska iso osa vuosittai-
sista tapahtumista on peruttu ainakin 
alkuvuodelta. Siispä lehdessä on nyt paljon 
tilaa teiltä kaikilta toivottavasti tuleviin 
kirjoituksiin erilaisista aiheista liittyen enti-
seen, nykyiseen tai tulevaan.  
   Voimme vaikkapa kertoa tuleville polvil-
le, miten koimme tämän poikkeusvuoden 
itse tai suhteessa ympärillä oleviin. Lähetä 
sähköpostia tai soita mielellään viimeis-
tään elokuun loppuun mennessä toimitus-
sihteeri Rauni Pietiläiselle: rpie@phpoint.fi 
tai 050 445 2046. 


