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TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 

 

Aleksis Kiven Seura ry:n tarkoituksena on 1) Aleksis Kiveen ja hänen tuotantoonsa 

kohdistuvan mielenkiinnon ja harrastuksen herättäminen ja vireillä pitäminen, 2) Kiveen 

liittyvän tieteellisen tutkimustyön sekä luovan ja esittävän taiteen tukeminen, 3) kirjailijan 

elämänkatsomuksellisten arvojen selventäminen ja hänen kansallisen merkityksensä 

tehostaminen sekä 4) kirjailijan elämään ja teoksiin liittyvien muistojen ja tietojen sekä 

rakennus- ja maisemakohteitten vaaliminen, säilyttäminen ja tunnetuksi tekeminen. 

 

Toimintavuoden aikana seura juhli 80. toimintavuottaan, jatkoi Seitsemän veljestä 150 -

juhlavuoden 2020 toimintaa sekä valmisteli merkkivuotta 2022, jolloin tulee kuluneeksi 150 

vuotta Aleksis Kiven kuolemasta.  

 

 

Seura ja sen johtokunta 

 

Toimintavuotena 2021 seurassa oli 122 vuosijäsentä, 63 ainaisjäsentä, 7 kunniajäsentä sekä 

yksi yhteisöjäsen. Seuran jäsenyys Suomen kirjailijanimikkoseura Nimikoissa jatkui. 

 

Seuran johtokuntaan kuuluivat toimituspäällikkö Sakari Katajamäki (puheenjohtaja), 

kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, kunnanjohtaja Outi Mäkelä, professori Jyrki 

Nummi, FL Esko Rahikainen (varapuheenjohtaja), Museoviraston intendentti Mikko 

Teräsvirta sekä FK Jaakko Yli-Paavola. Johtokunnan varajäseniä olivat FM Mia Fagerström, 

toiminnanjohtaja Anne Helttunen ja kulttuuriohjaaja Hilkka Toivonen. Seuran sihteerinä toimi 

Henna Keränen, rahastonhoitajana Reeta Holopainen (4.5. saakka) ja Frida Wikblad (4.5. 

alkaen) ja tiedottajana Sara Tarvas (4.5. saakka) sekä Noora Kumpulainen (4.5. alkaen). 

Johtokunta kokoontui 11.3., 30.3.–2.4. (sähköpostikokous)), 4.5. ja 30.8.2021. 

 

Seuran vuosikokous pidettiin 26.4. etäkokouksena. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mikko 

Turunen. Seura päivitti kokouksessa sääntöjään. 

 

Seuran talous on vakaalla pohjalla. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä korko- ja 

osinkotuotoilla. Lisäksi toimintavuoden aikana käytettiin Suomen Kulttuurirahaston 

myöntämästä Seitsemän veljeksen juhlavuoden apurahasta 1982 euroa. Vuoden 2021 

tilinpäätös oli 1927 euroa ylijäämäinen. 

 

 

Seuran 80-vuotisjuhlavuoden retki Tuusulaan 

 

Seura järjesti 80-vuotisen toimintansa kunniaksi retken Tuusulaan lauantaina 4. syyskuuta. 

Retkipäivä alkoi tutustumalla Tuusulan kirkkoon ja kirkkomaahan sekä laskemalla seppele 

Aleksis Kiven haudalle. Seuraavana kohteena oli Saksan talo, jossa Kivi aikoinaan vieraili ja 

jossa järjestettiin hänen muistotilaisuutensa 4.1.1873. Edellisen kerran seura oli käynyt 

Saksalla hautajaisten satavuotismerkkipäivänä 4.1.1973. 

 

Saksan talon historiasta kertoivat talon nykyiset asukkaat Kirsti ja Lars Winqvist. Talossa 

kohotettiin kuohuviinimaljat seuran juhlavuodelle ja uusille kunniajäsenille, joita olivat Turun 
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Aleksis Kivi -kerhon pitkäaikainen puheenjohtaja Veikko Luostarinen, klassikoksi 

muodostuneen Seitsemän veljestä -baletin koreografi Marjo Kuusela sekä vuonna 2020 

kunniajäseneksi nimetty professori Pekka Laaksonen, joka on aiemmin toiminut pitkään 

seuran puheenjohtajana. 

 

Retkipäivä jatkui vierailulla Aleksis Kiven kuolinmökille ja Erkkolaan, minkä jälkeen 

nautittiin aurinkoisesta syyspäivästä Fjällbon puistossa. Retken päätteeksi syötiin lounas 

Krapihovissa. 

 

Retken emäntänä ja asiantuntevana oppaana toimi seuran johtokunnan jäsen, Tuusulan 

kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen. Retkelle osallistui 20 henkeä. 

 

 

Kurranlyönnin näytösottelu Seurasaaressa 

 

Aleksis Kiven Seura ja Seurasaarisäätiö jatkoivat Seitsemän veljeksen 150-vuotisjuhlavuotta 

järjestämällä toisen kurranlyönnin näytösottelun Seurasaaressa 2.10.2021. Seurasaaren 

juhlakentällä järjestetyssä ottelussa pelasivat vastakkain Helsingin yliopiston folkloristiikan ja 

kansatieteen opiskelijoiden ainejärjestö NEFA-Helsinki ry ja kotimaisen kirjallisuuden 

ainejärjestö Putkinotko ry. Ottelun karismaattisena selostajana toimi Aku Seppänen. Tällä 

kertaa ottelu päätyi NEFA-Helsingin voittoon. Ottelun pelaajia järjestäjät kiittivät 

kirjapalkinnoin. 

 

Näytösottelussa käytetyt visakoivuiset kurrat on valmistanut pelimanni ja puuseppä Kirsi 

Vinkki. Puheenjohtaja Katajamäki toimi näytösottelussa Kiven seuran edustajana. 

 

 

Aleksis Kiven päivä ja Eskon puumerkki 

 

Kiven seura laski 10.10. seppeleen Kiven patsaalle Helsingin Rautatientorilla. Kiven patsaalla 

Nurmijärvellä järjestettyihin juhlallisuuksiin ja seppeleenlaskuun osallistui seuran 

johtokunnasta Outi Mäkelä ja Jaakko Yli-Paavola. Tapahtumassa nähtiin katkelma Kiven 

Olviretkestä. 

 

Vuoden 2021 Eskon puumerkki -tunnustuspalkinnon sai laulaja-lauluntekijä Litku Klemetti. 

Klemetti on balalaikkaa soittava laulaja-lauluntekijä, jonka omaperäinen musiikki on noussut 

laajempaan tietoisuuteen sooloalbumista Juna Kainuuseen (2017) alkaen. Uusin levy Kukkia 

muovipussissa ilmestyi 2021. ”Litku Klemetin traditiotietoinen, uutta luova ja rosoinen 

musiikki kohottaa elämämme korkeuksiin, vaikka arjen tantereella seisoisimme”, Aleksis 

Kiven Seuran johtokunta perusteli tämänvuotista valintaansa. Palkinto julkistettiin 

Nurmijärven monitoimitalo Monikossa pidetyssä konsertissa, jossa esiintyi Olavi Uusivirta 

Duo. Klemetti ei itse päässyt paikalle. 

 

 

Tiedotustoiminta 

 

Seura pyrkii tiedottamaan Aleksis Kiveen liittyvistä asioista useilla kaikille avoimilla 

tiedotuskanavilla, joita ovat seuran verkkosivut (http://aleksiskivenseura.fi/), seuran 

Facebook-sivu (https://www.facebook.com/aleksiskivenseura/) sekä Instagram-tili 

(https://www.instagram.com/aleksiskivenseura/). Lisäksi seuran jäsenille on lähetetty 

jäsenkirje ja sähköisiä jäsenkirjeitä. 

 



3 
Seuran Facebook-sivuilla julkaistiin vuoden aikana noin 50 uutista ja tykkääjien määrä kasvoi 

toimintavuoden aikana 1271 tykkääjästä noin 1290 tykkääjään. Instagram-tilin seuraajamäärä 

kasvoi 357:stä noin 420:een. 

 

Kiven seuran johtokunta vastasi seuralle tehtyihin Aleksis Kiven henkilöön ja tuotantoon 

liittyviin kysymyksiin. Johtokunnan jäsenet kirjoittivat Kiveen liittyviä artikkeleita, 

esiintyivät mediassa ja pitivät esitelmiä erilaisissa tilaisuuksissa. 

 

 

Muu toiminta 

 

Seuran puheenjohtaja Katajamäki avasi Samuli Reunasen ohjaaman esityksen Olviretki. 

Aleksis Kiven näytelmällinen osotelma Nurmijärven Kivi-juhlilla 22.8.2021. 

 


