
Kuorevesi-Seura ry:n vuosikertomus vuodelta 2021 
Vuosi 2021 oli Kuorevesi-Seuran 66. toimintavuosi. 
 
 
Hallinto 
 
Hallitus 
Veijo Pietiläinen puheenjohtaja 
Eija Anttonen varapuheenjohtaja ja sihteeri 
Eija-Liisa Aholainen 
Marita Kolhinen 
Pekka Lahti 
Annemari Leppä 
Markku Peltola 
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, ja Maija-Liisa Vehmas. 
Museovastaavia olivat Eija-Liisa Aholainen, Marita Kolhinen ja Rauni Pietiläinen  
 
Kunniajäsenet 
Kuorevesi-Seuran kunniajäseniä ovat Matti Lahikainen (kuoli 26.8.2021) ja Raija Virkajärvi. 
Seuran kevätkokouksessa 7.6.2021 uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin Raili Kivilahti, Marja 
Tolonen ja Tellervo Valkama. 
 
Kotiseutuneuvos 
Kuorevesi-Seuran anomuksesta puheenjohtaja Veijo Pietiläinen sai joulukuussa 2021 
Tasavallan Presidentin myöntämän kotiseutuneuvoksen arvon. Seura kiittää kaikkia niitä 
yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, jotka edesauttoivat arvonimen hakemisessa ja toivotun 
lopputuloksen saavuttamisessa.  
 
Jäsenistö 
Kuorevesi-Seuraan liittyi 18 uutta jäsentä ja poistui 11 jäsentä. Seurassa oli vuoden lopussa 
346 jäsentä, joista ainaisjäseniä on 27. 
 
 



Vuosikokoukset 
Kevätkokoukseen 7.6. Hallin vanhalla 
Palokunnantalolla osallistui 18 seuran 
jäsentä. 
Kokouksen aluksi nautittiin emäntien 
tarjoamat pullakahvit. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 
määräämät asiat.  
Kunniajäseniksi kutsuttiin Raili Kivilahti, 
Marja Tolonen ja Tellervo Valkama. 
 
Syyskokoukseen 26.11. Suinulan kylätalossa osallistui 20 seuran jäsentä. 
Emäntien tarjoamat kokouskahvit nautittiin ennen kokousta.  
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm.: 
§ Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin yksimielisesti Veijo Pietiläinen. 
§ Hallituksen seitsemän erovuoroista jäsentä valittiin uudelleen. 

Hallituksessa ovat: Eija-Liisa Aholainen, Eija Anttonen, Marita Kolhinen, Pekka Lahti,  
Annemari Leppä, Markku Peltola ja Markku Viitaniemi. 

 
Kokouksen jälkeen katseltiin kuvia ja muisteltiin vuoden 2021 tapahtumia seurassa ja 
ympäri pitäjää. Veijo Pietiläinen oli jälleen koonnut upean kuvakavalkadin, jota kaikki 
kiinnostuneena katselivat ja muistelivat tapahtumia. 
 
Rauni Pietiläinen esitteli Kuoreveden Joulun 2021 -lehden. Poikkeusoloista huolimatta 
saatiin lehteen paljon mielenkiintoista aineistoa. Hallituksen jäsenet saivat mukaansa lehtiä 
kylille myyntiin. Koululaiset eivät tänäkään vuonna myyneet lehteä, mutta entiset 
myyntipisteet hoitivat myyntiä ja menekki oli oikein hyvä. 
 
Hallituksen kokoukset 
Hallitus kokoontui neljä kertaa 1.2., 21.4., 26.5. ja 11.11. 
Toukokuun kokoukseen oli kutsuttu myös emännät, museovastaavat ja rahastohoitaja.  
Kokouksiin on osallistuttu aktiivisesti. 
 
Muut kokoukset ja talkoot 
Joululehden toimituskunta kokoontui kolme 
kertaa 4.8., 15.9. ja 6.10. 
Tapahtumien tiimoilta oli järjestely- ja 
siivoustalkoita, mm. museon kesä- ja 
talvikuntoon laittaminen sekä kirkkoveneen ja 
sen ympäristön siivous. Uusittujen 
opaskylttien ja merkintöjen avulla johdettiin 
kulku Jättiläisen kivelle ainoastaan 
venetalaalta lähtevää polkua myöten  
Museon päärakennuksen kuistin portaat ja 
lattia korjattiin. Rakennettiin uusiksi pajan 
päädyssä ollut jatko-osa, joka kalustetaan 
pajaan liittyvien esineiden näyttelytilaksi. 



Toiminta 
 
Kulttuuria ja historiaa 
 
Tammikuun tapaaminen 
Koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi tapahtumaa ei tänä vuonna voitu 
järjestää. 
 
”Tulkaa takaisin” -muistojuhla 
Kuoreveden miehet lähtivät jatkosotaan 
80 vuotta sitten Kuokkalan pihasta 
19.6.1941. Tapahtumaa kokoontui 
muistamaan runsaslukuinen yleisö 
arvokkaan ohjelman kera muistokiven 
äärelle 19.6. 
Hartauspuheen piti Pekka Ikonen ja 
muistopuheen Tarmo Korpela. 
Kuoreveden Sotaveteraanien puolesta 
seppeleen muistokivelle laski 
Kuoreveden Leijonat. Musiikista 
vastasivat Elina Laaksi ”Vartiossa”- ja 
Perinnelaulajien ryhmä ”Kirje isältä”-
laululla säestäjänään Jukka Rantanen. 
Raili Kivilahti lausui Yrjö Jylhän 
sykähdyttävän runon ”Äiti ja poika”. 
Seuran emännät tarjosivat maukkaat kahvit. 
 
Näyttely savupirtissä 
Edelliskesänä museovastaavien suunnittelema ja kokoama näyttely ”Suutarit ja kengät” oli 
esillä toista kesää hieman täydennettynä. Museon vintiltä koottujen suutarin työkalujen ja 
erilaisten jalkineiden avulla pääsi tutustumaan suutarin ammattiin ja vanhoihin kenkiin. 
Esillä oli myös Marja Tolosen kokoama laaja luettelo Kuorevedellä suutareiksi aikanaan 
nimettyjen miesten henkilö- ja perhetiedoista. Immin päivän jälkeen esillä oli myös Jonna 
Markkulan Immin runoihin perustuvaa kirjaansa varten maalaamia kuvia. 
 
Kotiseuturetki 
Pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi suunniteltua kotiseuturetkeä Jämsän alueelle 
ei voitu järjestää. 
 
Historian tallentaminen ja julkaisu 
Hautausmaa tutuksi -työryhmä jatkoi tietojen keräämistä Kuoreveden kirkolle haudatuista 
henkilöistä. Eri laajuudessa on saatu tietoja lähes 800 hautakohtaiselle lomakkeelle 
tavoitteena olevasta 960 haudasta. Tavoite on saada kaikki tiedot kerätyiksi vuoden 2022 
aikana. 
 
Kotiseutuarkisto 
Kotiseutuarkiston vanhan aineiston järjestämistä ja uuden aineiston luettelointia jatkettiin. 



Kotiseutumuseo 
24.5.  Kuoreveden Martat haravoivat museon pihapiirin viiden naisen ja kahvin voimin 

hieman viileässä säässä. 
 
26.5.  Talkoot, museo laitettiin kesäkuntoon. Kovan ahertamisen jälkeen nautittiin 

emäntien loihtimista tarjoiluista. 
 
30.5.  Kuorevesipyöräilyn taukopaikkana toimi jälleen museo. Järjestelyt ja tarjoilut hoiti 

Suinulan kyläyhdistys. Museolle poikkesi 101 pyöräilijää ja sää suosi heitä. 
 
11.6.  Immin päivää vietettiin museon pihalla oikein lämpimässä säässä. Immi Hellénin 

160-juhlavuoden kunniaksi Jonna Markkula kertoi Immistä ja tekeillä olevasta 
tämän runoihin kuvittamastaan kirjasta. Musiikkia esitti ja yhteislauluja säesti 
pitkästä aikaa Kuorehisten jälkeläinen ”Nimettömät”. Immi Hellén Seuran 
runotervehdyksen toivat Inkeri Ojanen ja Irmeli Heikkilä. Illan päätteeksi juotiin 
emäntien tarjoamat kahvit. Vieraita oli 44. 

 
23.6.  Juhannussunnuntain sanajumalanpalvelus pidettiin museon pihalla aurinkoisessa 

säässä. Aluepappimme Pekka Ikonen ja kanttori Martti Rekunen toimittivat 
jumalanpalveluksen. Tekstin luki Markku Peltola ja kahvit tarjosi Pohjois-
Kuoreveden kylät. Osallistujia oli 82. 

 
29.6. Kaupungin palkkaaman oppaan Sulo Pohjosen 

perehdyttämisen hoitivat Eija-Liisa Aholainen, 
Marita Kolhinen ja Rauni Pietiläinen. 

 
30.6.–1.8. Museo oli avoinna ke-su klo 12–18 ja oppaana 

toimi Sulo Pohjonen. Museovastaavat hoitivat 
oppaan tehtävät viikon ajan. Runsaasti 
vierailijoita kävi kesän aikana tutustumassa 
kotiseutumuseoon jopa ulkomailta asti. 
Savutuvan kamarissa jatkoi edelliseltä kesältä 
näyttely ”Suutari ja kengät”. 

 
14.8. Kuokkalassa hääjuhlaansa viettäneiden Markku 

ja Sari (o.s. Pynnönen) Järvisen 58 vierasta 
tutustuivat museoon kauniissa kesäsäässä. 
Opastuksen hoitivat Marita Kolhinen ja Sulo 
Pohjonen. 

 
8.9. Kuoreveden koulun 1. luokan 18 oppilasta kävivät tutustumassa museoon. 

Innokkaat oppilaat jauhoivat kahvia, pesivät pyykkiä saippualla ja pyykkilaudalla 
sekä väänsivät pulsaattorikoneella pyyheliinat kuiviksi. Myös aittoihin ja 
savupirttiin tutustuttiin. Mukana oli opettaja Kirsi Mäkijouppila ja avustaja Kirsi 
Salonen. 

 



10.9.  Kuoreveden koulun 5. luokka (20 oppilasta, opettaja Minna Tuusa ja avustaja Kirsi 
Salonen) tutustui museoon viileässä syyssäässä, mutta aktiivisesti kysellen ja 
osallistuen. Oppilaat myös kirjoittivat omat kokemuksensa syysretkestä 
joululehteen. 

 
15.9.  Kuoreveden Joulun 2021 toimituskunta kokoontui museolla hieman viileässä 

säässä. 
 
16.9. Museo laitettiin talvikuntoon 12 ahkeran talkoolaisen voimin. Emännät tarjosivat 

maukkaat voileivät kahvin/teen kera. 
 

Kesän aikana museokäyntejä kertyi 
ilahduttavasti hieman yli 500. 
Itsenäisyyspäivän ja joulun ajan valaisivat 
kyntteliköt museon ikkunoilla. 

 
Kirkkovene 
Kirkkovene ympäristöineen siivottiin 11.5. 
Talkoissa olivat Marita ja Matti Kolhinen, Rauni ja 
Veijo Pietiläinen 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 sujuvaa.  
Tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat Jämsän seurakunta, Lions-Club Kuorevesi, 
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 2021, joka sai tutusti kiittävän 
vastaanoton lukijoilta. Lehteä myivät seuran toimihenkilöt ja 
perinteiset myyntipisteet, mutta koululaiset eivät saaneet 
lupaa osallistua lehden myyntiin. Tästä huolimatta 
saavutettiin ennätyksellinen myyntitulos.  
 
Talous 
Kuorevesi-Seuran talouden tukipilarit ovat joululehden 
myynnistä saatava tuotto ja jäsenmaksut. 
 2021



 
Lahjoitukset 
Puheenjohtaja Veijo Pietiläinen lahjoitti Kuorevesi-Seuralle KMV- ja Jämsän Seutu -lehden 
sekä Vekkarin kirjoituspalkkiot. Markku Peltolan lahjoitus oli museon vuoden 
2021vakuutuksen maksaminen. 
Muista lahjoituksista on erillinen luettelo. 
 
Osallistumiset 
Valtakunnallisille kotiseutupäiville Oulussa 12.–15.8.2021 osallistuivat Rauni ja Veijo 
Pietiläinen. Keskustelukammarin aiheena oli ”Tietosuoja-asiat haltuun”. Päivien pitopaikan 
siirtäminen Oulun teatterilta valtavaan Ouluhalliin sekä erittäin tiukat suojatoimet 
turvaväleineen kaikissa tilaisuuksissa latistivat tunnelmaa ja estivät normaalit rakentavat 
kontaktit muihin osallistujiin. 
 
Muistamiset 
Seurassa kymmeniä vuosia eri tehtävissä 
toimineen Pirkko Juhalan ja seuran 
kunniajäsen Matti Lahikaisen muistoa 
kunnioitettiin adresseilla. Kaija Savoa 
onniteltiin 85-vuotis- ja Raili Kivilahtea 80-
vuotissyntymäpäivän johdosta 
joululehdessä. 
 
 
 
Kuorevesi-Seura kiittää kaikkia seuran toimintaan osallistuneita! 


