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JOULUISIA KOTISEUTUTERVEISIA VUODEN 2022 PAATTEEKSI 

 

Längelmäki-seuran 63. olemassaolovuosi ja 23. toimintavuosi nykymuodossaan on lähestymässä 

loppuaan.1 Kerrataanpa taas vuoden tapahtumia. Ja onhan vielä jotain tulossakin. 

Toukokuussa valitsimme ja julkistimme järjestyksessä jo 26. Pellavatytön. Alisa Brade on edustanut 

seuraamme vuoden mittaan eri tapahtumissa ja toiminut oppaana perinteisinä kotiseutumuseon 

avointen ovien päivinä heinäkuussa. Uutta esiteltävääkin museolla oli, sillä saimme sinne 

merkittävän esinelahjoituksen Unto ja Tuulasisko Ounin kokelmista. Museo tuli taas kerran myos 

siivottua ja esineet järjestettyä seuran työmyyrien keväisissa talkoissa. 

Pitkään vireilla ollut seuran arkistojen siirto yhteen paikkaan toteutettiin alkukesästä. Nyt kaikki 

historiallinen materiaali löytyy Länkipohjan kirjaston lukusalista. Avaimen aineistoista kiinnostunut 

saa kirjastovirkailijoilta tai seuran johtokunnalta. 

Länkipohjan kesätoriyhdistyksen kanssa järjestämämme juhannustori onnistui auringonpaisteessa ja 

taisi jälleen kerran olla yksi kesän suosituimpia toritapahtumia.  

Seuran vuosikokous järjestettiin Maiviassa 29. kesäkuuta. Uusi johtokunta vuodelle 2023 tuli 

valituksi ja keskustelimme mm. Längelmäen perinnetiedon keruuhankkeesta, jota vetää professori 

emeritus Seppo Knuuttila seuramme johtokunnan jäsenen Päivi Pynnösen avustamana. 

Koulujen alettua saimme museollemme vieraaksi Länkipohjan koulun yläluokkalaiset opettajansa 

Kati Korpelan johdolla. Eija Helpiolä ja Kati Tuominen toimivat nuorten historianharrastajien 

oppaina. 

Länkipohjan joulunavauksessa 27.11.2022 julkistimme uuden Längelmäen Hennan: Kati Tuomisen 

ansiot monien Längelmäen yhdistysten väsymattomänä puuhanaisena ovat kiistattomat! 

Toimintaa riittää vielä vuoden viimeisiksi viikoiksi. Koristelemme perinteisesti kuusen Maivian 

joulupolulla ja osallistumme Maivian joulumyyjäisiin 17 – 18. 12. 2022. Joulumyyjäisissä 

järjestetään myos äänestys Längelmän oman villapaidan mallista! 

Itselleni tämä vuosi seuran puheenjohtajana oli viimeinen. Uuden johtokunnan muodostavat Kalevi 

Lammi, Päivi Pynnönen, Heini Rosenholm, Arja Mäkinen (uusi), Aija Nivala (uusi) ja Risto 

Valkeinen (uusi). Johtokunta valitsee vuosikokokouksen paatöksen mukaan seuran puheenjohtajan 

ensimmäisessä kokouksessaan loppiaisena 2023. 

Kiitän seuran jäseniä mukanaolosta sekä johtokuntaa ja ”tyomyyriä” näistä kuluneista vuosista! 

Parhain terveisin! 

Längelmäki-seuran johtokunnan puolesta 

Tuomo Heinonen, puheenjohtaja 

 

PS. Seuraathan toimintaamme Webissä: 

Uutiset | Längelmäki-seura ry (Längelmäkiseura.fi) 
Längelmäki-seura ry - Etusivu | Facebook 

 
1 Längelmäen kunnanhallitus teki 1956 aloitteen Längelmäen kotiseutuyhdistyksen perustamisesta, mutta 
yhdistys perustettiin vasta 1959 ja ryhtyi puuhaamaan kotiseutumuseota Hiukkaan pappilan maalle. 
Ensimmäisen puheenjohtajan Urho Kontuniemen kuoltua 1966 vietti yhdistys pitkään hiljaiseloa. Toiminta sai 
uutta vauhtia Leena Mikkolan tultua puheenjohtajaksi 1999 (Längelmäen historia III sivu 582). 

https://www.langelmakiseura.fi/uutiset/
https://fi-fi.facebook.com/langelmakiseura.fi

