
 

Kerimäki-seura ry. 
Toimintakertomus v. 2019 

 
Yleistä 
Kerimäki-seura ry. on perustettu 29. 9. 1963. Kulunut vuosi oli 56. toimintavuosi. Olemme Suomen 
Kotiseutuliiton jäsenyhdistys. Yhdistykseemme kuului 31.12.2019 438 jäsentä. Saimme vuoden 
2019 aikana 151 uutta jäsentä. 
Kerimäki-seura ry:n kotisivut löytyvät os. www.kerimaki.fi / Kerimäki-seura ry. Kerimäki-seuran 
toimintaa voi seurata myös Facebook-ryhmän kautta. 
 
Tarkoitus ja toiminta  ( säännöt 2 § ) 
Seuran tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten 
olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten 
erityispiirteiden pohjalta lähtien, toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyöntavoitteiden saavuttami-
seksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla, olla toimi-
alueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä syventää asukkaiden kotiseututuntemusta 
ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa. 
 
Johtokunta 
Iikka Muhonen pj. Jukka Suomalainen, Kari Muhonen,  
Merja Immonen vpj. Heikki Mielonen, Päiviö Rauhansalo, 
Sari Korhonen, Inka Rask,  Maire Hämäläinen siht. 
Johtokunta kokoontui 9 kertaa. Johtokunnalla on oma suljettu WhatsApp-ryhmä.  
 
Rahastonhoitaja / laskujenmaksaja Päiviö Rauhansalo, 
Kirjanpitäjä Sisko Parviainen, 
Toiminnantarkastajat   varsinaiset  Jouko Piiparinen ja Kauko Rauhansalo varalla Pekka Räinä ja 
Matti Rautiainen. 
Kotisivuvastaava Pekka Räinä   
Facebook-ylläpitäjä Inka Rask 
Soppatykin ja torikatosten vastuuhenkilö Heino Hämäläinen 

Talkoolaiset: yhtensä 32 henkilöä, kokoonkutsuja Maire Hämäläinen 
 
Kerimäki-emäntä ja – isäntä.  
* Kerimäki-päivä ja kesäasukastapahtuma oli 30.6. Uudeksi Kerimäki-emännäksi julkistettiin yrittä-
jä Raija Tervonen. Alkuvuoden Kerimäki-emäntänä toimi luokanopettaja Riitta Kapanen.  Kerimäki-
isäntänä jatkaa rikosylikonstaapeli Kari Muhonen vuoden 2020 Kerimäki-päivään asti. Emäntä ja 



 

isäntä toimivat mm. airuena lomarauhan julistuksessa ja toivottivat juhlavieraat tervetulleiksi Itse-
näisyyspäivän juhlaan 6.12 B-koululle.  Emäntä ja isäntä ovat osallistuneet myös aktiivisesti seuran 
talkootöihin ja jäsenhankintaan. 
 
Mestarit ja Kisällit-hanke. 
Kerimäki-seura läksi mukaan toteuttamaan Suomen Kotiseutuliiton Mestarit -ja Kisällit-hanketta, 
jota Kerimäki-emäntä Riitta Kapanen ansiokkaasti rupesi vetämään yhdessä Louhen koulun kanssa. 
Hankkeella on tarkoitus siirtää ikäihmisiltä erilaisia taitoja nuoremmille ja vastaavasti nuorilta 
ikäihmisille. Louhen koulu lupautui täällä Kerimäellä pilotiksi. He ovat kokoontuneet Louhen kou-
lulla yhdessä kylän ikäihmisten kanssa ja tekivät yhdessä retken Hytermään. Hanke sai hyvin näky-
vyyttä lehdissä. Hanke jatkuu vuoden 2020 puolelle. 
 
Toiminta 
 
*  Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 9.4 Pysäkillä, läsnä 15 jäsentä. Kevätkokouksessa sään-
tömääräisten asioiden lisäksi muistettiin Matti Lähesmaata työstään kerimäen hyväksi. Muissa asi-
oissa Savonlinnan Kylät ry:n hallituksenjäsen Jaakko Kuikka kertoi Savonlinnan Kylät ry:n toimin-
nasta ja mm. Kyliltä-Kylille- hankkesta. Kerimäen historiaseuran puheenjohtaja Kari Rannapiha ker-
toi historiaseuran hankkeesta jossa on tarkoitus koota hastattelujen pohjalta tietoa Kerimäestä 
vuosina 1980-2012 välisestä ajasta. Näiden haastattelujen pohjalta on tarkoitus koota Kerimäen 
historiakirja.  
 
*  Syyskokous pidettiin 29.12 Hotelli Varvussa, läsnä oli 19 jäsentä. Erovuorossa olleet Päiviö Rau-
hansalo, Inka Rask ja Maire Hämäläinen valittiin vuosiksi 2020-2021. Varapuheenjohtaja Merja 
Immonen halusi jäädä pois johtokunnasta muutettuaan Kiteelle ja hänen tilalle johtokuntaan valit-
tiin Riitta Kapanen samoin vuosiksi 2020-2021. 
 
*  1.5. Kerimäen Mieslaulajien Vappukonsertissa B-koulun juhlasalissa hoidimme tarjoilun 230 
henkilölle. 
 
*  2.5. Saimme luvan Kerimäki-talon omistajalta siirtää Kaukolan kansallispukunukke Kerimäki-
talon eteisaulaan vitriiniin. Kaukolan puku on edesmenneen kansanedustajan Aino Luostarisen  
( 1889-1953 ) puku, jonka Kerimäki-seura on saanut lahjoituksena Maija Luostariselta. 
 
* 29.5 Kalastajatilan esittely. Koululta tuli pyyntö,tulisiko Kerimäki-seurasta pari henkilöä esitte-
lemään Kalastajatilaa ja sen esineitä esikoululaisille. Heitä oli 3 ryhmää ja 45 oppilasta. Puheenjoh-
taja ja sihteeri olivat esittelemässä. 
 



 

*  Hautausmaan viereinen hevospuomi uusittiin keväällä Kerimäki-seuran miesten toimesta. 
Puomin oli lahjoittanut Karri ja Annemari Muhonen Makkolasta. 
 
* 9.6. Lomarauhanjulistus kirkon rappusilla.  Lomarauhan julisti oopperalaulaja Jorma Silvasti. Jär-
jestimme kirkonmäelle kahvitarjoilun. Läsnä oli 350-400 henkilöä. 
*  Teimme jäsenretken 21.7. Tohmajärvelle. Kävimme ensin ruokailemassa, jonka jälkeen tutus-
tuimme Tohmajärven museoalueeseen 2 oppaan johdolla. Lopuksi katsoimme ”Kuka kumma kuu-
luisuus” teatteriesityksen. Mukana oli 50 jäsentä. 
 
*   Kerimäki-päivä ja kesäasukastapahtuma  30.6 . Päivä alkoi Jumalanpalveluksella isossa kirkos-
sa. Kerimäki-isännät avustivat kolehdinkannossa. Kerimäki-emäntä ja –isäntä lukivat epistolat. Tar-
joilu Kalastajatilan teltassa alkoi klo 11.00 ja juhla klo 12.00. Ohjelmassa mm. Tervehdyssanat Ke-
rimäki-seuran pj Iikka Muhonen. Pääkanta - Säätiön hallituksen pj. Kauko Rauhansalo ja sihteeri 
Jouko Piiparinen julkistivat 2019 kesäkerimäkeläiseksi kiinteistösijoitusjohtaja Pertti Vanhasen. 
Uudeksi Kerimäki-emännäksi julkistettiin yrittäjä Raija Tervonen kirkonkylästä, Kerimäen mieslau-
lajat esiintyivät.  Juhlapuheen piti kiinteistösijoitusjohtaja Pertti Vanhanen, Maarit ja J.P Honkanen 
esittivät sketsin. Tilaisuuden juonsi Jukka Suomalainen. Lavakoristekukat, 15 kpl, lahjoitti kerimä-
keläinen kukkakauppa Suopursu ja Tolvanniemen Puutarha. Naistoimikunta hoiti tarjoilun. Yleisöä 
oli 250 henkilöä. 
 
*  Kerimäen perinnereitin valmistuttua kesäksi 2003 sillä oli seitsemästoista toimintavuosi. Reitin 
kohteina on yhdeksäntoista eri puolilla pitäjää olevaa historiallista paikkaa. Perinnereitti löytyy Ke-
rimäki-seuran kotisivuilta osoittesta www.kerimaki.fi / Kerimäki-seura ry. Johtokunta kävi 18.5 tu-
tustumassa perinnereitti kohteisiin ja samalla tarkastettiin missä kunnossa opastaulut ovat. 
 
 *  Kotiseutumuseo oli avoinna 1.7. – 2.8. ma-pe kello 11 – 17, muulloin sopimuksen mukaan. Vas-
taavana työntekijänä toimi opiskelija Linda Kilpeläinen.  Museoihin kävi tutustumassa aukiolo-
aikana 360 henkilöä.  
 
* Pihan siivoustalkoot oli 24.5, joihin osallistui 10 henkilöä. Rakennusten sisäpuolien siivoustal-
koot pidettiin 13.6. Pihan puhdistus trimmerillä 2.7. 
 
*Ruisleipänäyttelyn avajaiset oli museolla 3.7. Saimme kotiseutumuseolle Suomen maatalous-
museo Sarasta lainaan Ruisleipä-kiertonäyttelyn heinäkuun ajaksi. Näyttely koostui 10 taulusta. 
Saimme avajaisiin 6 kerimäkeläistä ruisleivän tekijää maistattamaan ja myymään omia tuotteitaan. 
Avajaispuheen tuli pitämään Kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, trubaduuri Matti Muhonen esiin-
tyi ja lausuntaa esitti Maire Makkonen ja Mirja Tepponen Linnan Lausujista. Tarjoiluna oli kahvin 
kera erilaisia rukiisia kahvileipiä. Avajaisiin osallistui 120 henkilöä.   



 

 
*  Yhteislauluilta 9.7. Kalastajatilan teltalla. Kerimäki-seuran kanssa yhteistyössä Kerimäen kappe-
liseurakunta, Kerimäen Mies- ja Naiskuorot. Säestykset hoitivat kanttori Maria Padatsu ja musiikin 
tohtori Sirkka Kosonen. Esilaulajana toimi Hanna Seppänen ja tilaisuuden juonti Kerimäki-isäntä 
Kari Muhonen. Läsnä oli 150 henkilöä.  
 
* Johtokunnan retki 23.7 Muhasaaren teatteriin Mervi Koskisen esitykseen ”Anjan lähes erin-
omainen elämä”. Mukana 19 henkilöä. 
* Kirkkoranta Sport-tapahtuma 27.7 Sirkuskentällä. Olimme yhdessä muiden järjestöjen kanssa 
toteuttamassa liikunta-tapahtumaa. Pidimme vohvelikahviota, n. 300 henkilölle. 
 
*  9.8 Kerimäki-seuran Uudet Kotisivut avautuivat. Kotisivut ovat samalla alustalla Pääkanta-
Säätiö sr:n kanssa osoitteessa www.kerimaki.fi. 
 
*  Hoidimme 24.4. ja 18.9. Kerimäen kumppanuuspöydän kahvitarjoilun, kumpanakin iltana osal-
listujia 40 henkilöä. 
 
*  Mikko Sairasen 50-vuotis juhlakonsertti B-koulun juhlasalissa 6.9, hoidimme konsertissa kahvi-
tarjoilun 100 hengelle. 
 
* 5.11. Pidimme Kerimäen Kirjastolla kerimäkeläislähtöisen kirjailijan Iiris Uurron (Lyyli Ester 
Mielonen 1905-1994) muisteluillan. Läsnä oli 16 kiinnostunutta henkilöä. 
 
*  Ikäihmisten Pikkujoulujuhla Seurakuntakodilla. Hoidimme liikenteenohjauksen ja tarjoilut Aino 
Käyhkön testamentin mukaisessa Vanhusten Joulujuhlissa 27.11 Kerimäen Seurakuntakodilla jossa 
oli kaksi samanlaista kattausta, kummassakin 100 ikäihmistä. Päivän aikana osallistujia yhteensä 
230 henkilöä. Talkoolaisia yhteensä 30 henkilöä. Töihin osallistui yhteensä 16 seuran jäsentä. Yh-
teistyössä SPR, Lions Club Kerimäki-Puruvesi, Lions Club Kerimäki, Lions Club leidit  ja Kerimäen 
mieslaulajat. 
 
*   Kerimäen Joulunavauksen yhteydessä 23.11 kello 14.30-16 tarjottiin Kaivopirtin parkkipaikalla 
soppatykistä luomuohrapuuroa, 300 henkilöä kävi nauttimassa puuron, josta vapaaehtoinen mak-
su. Kerimäki-seuran tervehdyksen tapahtumaan esitti vp. Merja Immonen. Töissä oli 5 henkilöä. 
 
*  Itsenäisyyspäivän juhla 6.12 B-koulun juhlasalissa. Olimme yhtenä järjestäjänä Kerimäen kappe-
liseurakunnan ja Pääkanta-Säätiön kanssa. Tervehdyssanat esitti Kerimäki-emäntä Raija Tervonen, 
Juhlapuheen piti Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine, Kuorolaulua esitti Kerimäen Mieslau-
lajat ja Alakoulun lauluryhmä esiintyi. Juhlassa Pääkanta - Säätiö palkitsi ”Kerimäkeläinen vuoden 



 

2019 maineteko” palkinnolla Hotelli Varvun yrittäjät Sanna ja Teemu Suomen . Yleisöä oli paikalla 
n. 150 henkilöä. 
 
*  Tarjosimme 29.11. Joululounaan Hotelli Varvussa johtokunnan jäsenille, ahkerille talkoolaisille 
ja yhteistyökumppaneille, 35 henkilöä pääsi osallistumaan lounaalle. 
 
*   Olimme Joulumessuilla 7-8.12 Liikuntahallilla omalla osastolla, myimme mm. isännänviirejä, 
seuran omia tuotteita,havukransseja ja arpoja. Suoritimme aktiivista jäsenhankintaa ja saimme 44 
uutta jäsentä. Tietokoneen näytöllä esittelimme seuran uusia kotisivuja. Osaston laittoon osallistui 
7 henkilöä ja messupäivinä töihin osallistui yhteensä 10 henkilöä. 
 
*  Tuulimyllyn korjaus 16.12 Kotiseutumuseolla.  
 
*  Jäsenhankintakilpailu. Kilpailuaika 1.1.-31.12, kilpailun voitti Kerimäki-isäntä Kari Muhonen 
hankkien 119 uutta jäsentä. Palkinnoksi hän sai Kerimäenkirkko kuultokudoksen. 
 
*  Seuralla on myytävänä mm. Kerimäen kunnanvaakunalla varustettuja Isännänviirejä, Kerimäki-
seuran logolla varustettuja T-paitoja, Ihmisiä ja elämää Kerimäellä sotien jälkeen -kirjoja, kirjoja 
Romu-Heikistä ja hänen Hytermästään sekä Kerimäen kirkko-kuultokudoksia. Puruveden seudun 
naisen kansallispuvun ohjepaketteja ja seuran logolla varustettuja tarjoilualustoja. Vuokraamme 
myös soppatykkiä, torikatoksia ja auton peräkärryä. 
 
*  Seuralla on kaksi kortillista Järjestyksenvalvojaa Merja Immonen ja Heino Hämäläinen. 
 
Soppatykin käyttö 
* 31.8 Keitetty ja tarjoiltu uutispuuroa MTK- Savonlinnan seudun tilauksesta Savonlinnan torille 
850 annosta hinta n. 1. euro / annos ( sisältää puuron, maidon, voin, sokerin, kertakäyttölautaset, -
lusikat ja mukit) töissä 6 seuran jäsentä. 
 
*  6.9 Keitetty uutispuuroa MTK- Savonlinnan seudun tilauksesta Kerimäelle ( 405 annosta ) hinta 1 
euro / annos ( sisältää puuron, maidon, voin, sokerin, kertakäyttölautaset, -lusikat ja mukit).  
 
* 27.9 Keitetty hernekeittoa SPR- Kerimäen osastolle heidän tarvikkeista eikä ole otettu vuokraa. 
 
* 23.11 Joulunavaus tapahtumaan keitimme Luomuohrapuuroa ( 350 annosta ) josta vapaaehtoi-
nen maksu. Töissä 5 seuran jäsentä. 
 



 

17.12 Keitimme joulupuuroa Käden Taidon Kukka ja Sidonta Suopursulle heidän omista tarvik-
keista. 
 
20.12 Keitimme joulupuuroa Kerimäen Osuuspankille heidän omista tarvikkeista. Töissä oli 3 hen-
kilöä. 
   
Muu osallistuminen 
* Olemme osallistuneet erilaisiin yhteispalavereihin: Lomarauhanjulistus palaverit 11.3, 27.3 ja 
22.5 Seurakuntakodilla. Kirkkoranta Sport palaverit 22.5, Liikuntahallilla 15.7. Liikuntapuistossa.  
Joulunavaus palaverit 15.10 Keri Golfin Klubi-talolla ja 7.11 Kaivopirtillä. Itsenäisyyspäivän palaveri 
16.10 Seurakuntakodilla. 
 
Huomionosoitukset / Muistamiset 
*  Saimme suruviestin, että yhdeksästoista Kerimäki-emäntä Anja Mustonen oli nukkunut pois 
27.5, muistimme häntä adressilla. 
*  7.1. Saimme suruviestin, että kolmas Kerimäki-isäntä ja pitkäaikainen Kerimäki-seuran johto-
kunnan jäsen Esko Mielonen on nukkunut pois ja hänet oli haudattu hiljaisuudessa. Veimme hänen 
siskolle surukukat. 
 
*  20.9. Sahakuutio vietti avoimia ovia, veimme heille lahjaksi isännänviirin. 
 
*  18.10 oli Hotelli Varpu avajaiset (entinen Herttua) Kävimme onnittelemassa omistajapariskuntaa 
ja veimme isännänviirin ja kukat. 
 
*  Suomen Kotiseutuliitto täytti 70 vuotta, muistimme heitä 80 eurolla. 
 
*  Muistimme 9.4 kevätkokouksessa Matti Lähesmaata isännänviirillä hänen ansiokkaasta työstä 
Kerimäen hyväksi. 
 

Kerimäki-seura ry. Kiittää lämpimästi kaikkia jäseniä, kotiseututyön tukijoita ja yh-
teistyötahoja kuluneesta toimintavuodesta 2019. 
  
Johtokunta. 
 
Hyväksytty Kerimäki-seura ry:n Kevätkokouksessa   15.3.2020 


