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Niin se vaan aika kuluu... Syksy on tullut ja kädessäsi on vuoden ensimmäinen Kuoreviesti.
Alkuvuoden aikana on tapahtunut paljon. Helmikuussa olimme mukana Sotkuman 
talvitapahtumassa. Aila, Kirsi, Pirjo ja Anne toimivat siellä kahvilaemäntinä. Sotkumalaiset 
tulevat sitten auttamaan meitä seuraavassa talvitapahtumassa. Eli apua annetaan vuorotellen yli 
kylärajojen.
Kuorekotaa ja sen ympäristöä kunnostettiin keväällä ja siistittiin myös kesällä.
Rompepäiviä vietettiin elokuun alussa.
Ilkivallan kohteeksi joutuneet kaukalonlaidat teetättivät ylimääräistä työtä. Miehet kasasivat ne 
paikoilleen – kiitos heille.
Toivotaan että ilkivallalta säästyttäisiin tulevaisuudessa.
Suururakkana talkoolaiset kunnostivat pururadan / latupohjan. 
Polvijärven Vauhdin järjestämä Kuorevaara hölkkä pisti porukan mukavasti liikkeelle.

Kuntoviikolla Kuorevaara voitti ylivoimaisesti Polvijärven kuntokisassa. Hyvä me!
Siinäpä sitä touhua on riittänyt!  Voi vaan huokaista, että yhteistyöllä se sujuu, ja sopu vie 
eteenpäin. 

Yhteistyötahoja ja kaikkia talkoolaisia kiittäen.

Kuorevaaran kyläyhdistys

                  Lähde liikkeelle. Köyhän passi on paras eväs, matkalla toisen ihmisen luo.

Hyvä lukija 
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Kuorevaaran valaistun latupohjan kunnosta 
oli käyttäjien toimesta kannettu huolta jo 
useiden vuosien ajan. Latu-uralle lähteisistä, 
kallioisista rinteistä ja puuttuvista tai 
tukkeutuneista rummuista kertynyt valunut 
vesi, jäätyessään ladulle, aiheutti hiihtäjille 
kaatumisriskin. Myöskin latu-uran 
poikittaisprofiilin kallistukset olivat monin 
paikoin väärät ja tarpeelliset sivuojat 
puuttuivat osalta latu-uraa.

Vuoden 2012 aikana Kuorevaaran 
kyläyhdistyksen kokouksissa asiasta 
keskusteltiin ja päädyttiin esittämään 
Polvijärven kunnan tekniselle osastolle 5500 
euron suuruista kunnostussuunnitelmaa. 
Kunnostus sisälsi tarpeellisten ojien kaivua, 
rumpujen tekoa, kivien poistoa ja latu-uran 
levittämistä ja tasausta.

Polvijärven kunnassa päättäjät totesivat 
kunnostuksen tarpeelliseksi toteuttaa ja 
vuodelle  2013 varattiin määräraha kyseisen 
suunnitelman toteuttamiseksi.

Kunnostustyöt aloitettiin kesäkuussa 
kirjallisten sopimuksien laatimisella 
maanomistajien kanssa, paikallisiin 
maanomistajiin oltiin yhteydessä 
henkilökohtaisesti , jolloin heille kerrottiin 
kunnostussuunnitelman sisältö ja 
ulkopaikkakuntalaisia lähestyttiin kirjein.  
Latu-ura on rakennettu 1980 luvulla suullisin 
sopimuksin ja nyt asia haluttiin virallistaa. 
Varsinainen kunnostustyö aloitettiin 
merkitsemällä rajapyykit maastoon sekä 
suorittamalla tarvikehankinnat. Varsinaisiin 
kone- ja toteutustöihin päästiin elokuun 
lopulla.

Talkoovoimin kuljetettiin maastoon 
rumpuputket ja routaeristeet sekä poistettiin 
maanomistajien luvalla uran leventämistä 
haittaavaa puustoa samoin oksasahalla 
avarrettiin myös valojen ympäriltä varjostavaa 
oksistoa.

Talkoolaisten kahvituksesta huolehtivat 
kyläyhdistyksen ”ykkösvitjan” naiset.

Varsinainen konetyö kesti vajaat neljä 
päivää ja hanke totetettiin suunnitelman 
mukaisesti. Myös kustannukset pysyivät 
suunnitellussa.  

Maaperän märkyydestä johtuen latu-uran 
tasausta ja tiivistämistä ei voinut suorittaa 
koneen teloilla vaan ne tehtiin työkoneen 
kauhalla, osalla kunnostettavia maastokohtia 
peruskallion läheisyydestä johtuen latu-ura jäi 
erittäin alavaksi ja harkittavaksi jää tarvitaanko 
sitä korottaa ajamalla latupohjalle lisää maata, 
ajotyö tulisi toteuttaa talkootyönä.

Latupohjan  maa-ainesten hieman 
kuivahdettua sitä tullaan tasaamaan lapioin ja 
siitä poistetaan puiden juuria sekä kiviä. Tämä 
toimenpide tulisi suorittaa myös ensi keväänä, 
jolloin maan tiivistymistä on edelleen 
tapahtunut. 

 Nyt kunnostetulle valaistulle latu-uralle 
runsasta käyttöä toivoen ja Polvijärven kunnan 
päättäjiä, viranhaltioita, talkoolaisia ja 
erityisesti maanomistajia yhteistyöstä kiittäen.

Kuorevaaran kyläyhdistys
Pekka Kyöttinen

Valaistun latupohja kunnostettu
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Jännitysnäytelmää päästiin näkemään 
syyskuun aamuna, kun saimme seurata viekkaan 
repolaisen ja Kasper kissamme neuvottelua 
reviiristä.

Oletamme, että  ovela repolainen yritti  
viekkaudella ja tyhjillä lupauksilla laajentaa 
reviiriään, siis liittää tämän Kasper kissamme 
pienen hyvässä tilassa olevan reviirin omaansa. 
Neuvottelut eivät ottaneet sujuakseen, viisas 
kissamme pisti repolaisen tiukille, tonttia 
kierrettiin tiukkaan. Repolainen yritti jo luikkia 
karkuun, muttaa kissallamme oli vielä sanottavaa 
ja se esti ketun pakenemisen  metsään 
useampaan kertaan, menemällä repolaisen eteen, 
sen mielestä kaikkea ei oltu vielä käyty 
perinpohjin läpi. Kasper kissamme saatua asiat 
selvitettyä niin että myös repolainen sen 
ymmärsi, se antoi repolaisen luikkia metsään. 
Repolainen meni sinne mistä tulikin Kasper 
kissamme vauhdittamana.

Joutikin mokoma – tulla nyt sotkemaan 
meidän   elämää.

Repolainen kävi myös Sarvivaarassa
Varsin varhain klo 6 aamu!a oli repolainen liikenteessä
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Kuorekota ja Venevalkama

Venepaikkamaksu on 20 euroa/vuosi
Op 535404-40017839 viitteeksi  nimi osoite ja 
venepaikan numero.

Paikkoja on vielä jäljellä.
Voit varata paikan myös useammaksi vuodeksi 
eteenpäin maksamalla venepaikkamaksun tilille.
 
Huom! Olethan maksanut venepaikkamaksun.
Niillä katetaan kustannuksia, joita tulee paikkojen 
ylläpidosta.
Tulevanakin talvea suoritetaan talviauraus, joten 
kotaa voidaan käyttää myös talvella.

KAUKALO

Markku Simonen on lupautunut myös tänä vuonna 
kaukalon hoitajaksi.
Kiitos hänelle!
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Sodan jälkeisinä vuosina vallitsi 
Kuorevaarassa kova usko 
tulevaisuuteen. Miehet olivat 
palanneet rintamilta 
rauhanaikaisiin kotiaskareisiin, - ne 
jotka säilyttivät henkensä. Taloissa 
ja mökeissä oli paljon asukkaita, 
lapsia oli syntynyt jo ennen sotia ja 
sodan jälkeen syntyi suuret 
ikäluokat, niin että Kuorevaaran 
koulussakin oli oppilaita 
lähemmäksi 100. 50-luvun 
alkuvuosina valmistuikin uusi 
koulurakennus entisen lisäksi.

Kauppoja oli kaksi, 
osuuskaupan myymälä ja yksityinen 
T Koistinen Oy:n kauppa. 
Kolmaskin kauppa oli ollut 40-
luvulla sijaiten Lemisen ja 
Kolehmaisen talojen läheisyydessä. 
Asiakkaita riitti kaikkiin 
kauppoihin. Rahasta vain oli kovaa 
puutetta, velkakauppaa piti 
monenkin tehdä ainakin ajoittain. 
Osuuskaupassa vaihtuivat 
myymälänhoitajat melko usein, 50-
luvulla oli aika pitään Teemu 
Bruun. Koistisen myymälään tuli 
myymälänhoitajaksi Ilomantsista 
Vilho Hassinen vuonna 1951.

Posti- ja puhelinkeskus olivat 
kylällä ja toimivat Karttusen 
pikkumökissä, kunnes posti siirtyi 
koululle ja puhelin automatisoitui.

Kaupat sijaitsivat vastapäätä 
toisiaan ja siihen muodostui kylän 
keskusta, kun koulukin oli saman 
maantiesuoran varrella. Ihmiset 
tulivat postia odottelemaan, sen 
tulo oli vähän epämääräistä, saattoi 
olla tuntikausiakin myöhässä. 
Monesti soitettiin Maarianvaaraan, 
oliko postiauto jo ohittanut kylän. 
Ihmisillä ei ollut siihen aikaan 
kiirettä, kesällä vietettiin aikaa 

ulkosalla, heitettiin tikkuun 
markkaa ja juteltiin joutavia.

Tanssilava oli melkein kylän 
korkeimmalla paikalla Kuorevaaran 
mäellä. Lähinaapureita olivat 
Lemiset, Pellin Eevertti, Esa 
Tanner ja Armas Sormunen, joka 
oli myynyt lavatontin, sekä 
Halkovaaran tienhaarassa ollut 
Nissisen veljesten mökki.

Esa Tanner, Polvijärven 
Osuuskaupan johtaja, asui siinä 
lähellä Koivumäellä ja piti tanssi-
illoin kioskia, aluksi lavan tontilla, 
sitten maantien toisella puolella.

Myyntiartikkelit olivat 
tavanomaiset:  tupakka,  
karamelleja, nakkeja, pilsneriä ja 
limonadia ym.

Kesälauantai-illat olivat 
mieluisaa aikaa, kun tanssilavalta 
alkoi kuulua haitarimusiikin 
sävelet. Ne kiirivät kylän ylitse ja 
niitä kuunneltiin kauempanakin, 
saattoi kuulua kirkollakin. Väkeä 
oli lähes aina niin paljon, että 
lavalla oli tanssiessa tungosta. Paitsi 
omalta kylältä tanssiyleisöä kävi 
kauempaakin, muista kylistä ja jopa 
Liperistä ja Outokummusta asti. 
Kulkuvälineenä oli enimmäkseen 
polkupyörä, siihen aikaan ei ollut 
vielä mopoja, autoista 
puhumattakaan.

Nämä ja paljon muita muistoja 
on erään Kuorevaarassa syntyneen 
henkilön lähettämästä kirjeestä. 

Nämä tekstit herättävät 
varmasti tunteita ja muistoja myös 
muissa tuona aikan eläneissä 
henkilöissä.

Nuoremmalle polvelle kirjoitus 
antaa kuvan  kyseisestä ajasta.

Kiitos kirjeen lähettäjälle!

Muistelmasi ovat arvokkaita ja 
Kuoreviestin lukijat saavat lukea 
niistä seuraavassa lehdessä lisää.

Muistoja Kuorevaarasta
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Tule koululle Su 6.10. klo 13 alkaen, keskustellaan kahvikupin äärellä ja 
lähdetään pohtimaan, kuinka aineiston kerääminen kyläkirjaa varten aloitetaan.

Osallistu omalla panoksellasi.  Jos sinulla on muistoja, tarinoita, kirjeitä Kuorevaarasta, soita tai ota 
yhteyttä sähköpostitse.  Pirjo Saarelainen puh 0504923187 tai pirjo@pirjoska.fi
Nyt kaivataan kaikkien kyläläisten apua niin arkistotiedon kuin muistitiedonkin talteenotossa.

Kotialbumin kuvia, talokirjoja, ja muita historiallisia papereita löytyy varmasti ja historiaa on nyt vielä 
muistissakin.

Koulun elämä, kaupat, posti, tanssilava jne.

Maatalous, käsityöt, juhlat, ammatit, uskonto, uskomukset, ruokailu, ”vapaa-aika”

Hyvä kyläkirja 

- sisältää mahdollisimman monen henkilön näkökulman ja tarinoita.

- kirja on tarkoituksenmukaisesti toimitettu ja on sujuvaa luettavaa.

-tiedot pitävät paikkansa ja lähteet on asianmukaisesti merkitty.

-avaintiedot kuten kartta kylän sijainnista on mukana.

-kyläkirjan on avauduttava myös ulkopuoliselle lukijalle.

-kirjan on oltava hyvä lähde historian tutkimiselle.

Kyläkirjan tarinaa koostetaan tie ja talo kerrallaan.

Talosta pyritään kertomaan historia ja siinä asuneet ihmiset.

Kirjan aineisto tulee koostumaan asumishistoriasta, yksityisistä ja julkisista lähteistä, kootuista 
dokumenteista sekä haastatteluista ja muistoista.

Tämä Kuorevaaran kyläkirja on kunnianosoitus entisajan ihmisille heidän ahkeruudelle ja työlleen. 

Se on tervettä ylpeyttä omasta kotikylästä, sen elämästä, taloista, tapahtumista. 

Se on kirja, jonka avulla kuorevaaralaiset voivat myöhemmin kertoa jälkipolville millaista elämä oli 
ennen.

Nyt on aika kyläkirjallemme
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Kyläyhdistyksellä on monesti tapahtumia, 
joissa tarvitaan grilliä. Yleistä oli, että hetki 
ennen tapahtumaa alettiin pohtia, että mistäs 
se grilli vuokrataan. Aarne Yletyinen otti 
puheeksi, että naapurin Heikiltä voisimme 
tiedustella asiaa, on kuulemma ennenkin 
tehnyt grillin. Tuumasta toimeen, otimme 
Heikkiin yhteyttä ja eikös vaan syksyn lopulla 
viritelty Heikin pihassa makkaratulia. 
Naapurin paparazzi ikuisti tilanteen ja yritti 
päästä osalliseksi tähän grillin koekäyttöön. 
Makkaratta jäin, mutta hyviä oli makkarat 
olleet.

Jään siis odottelemaan kun kyläyhdistys 
ottaa grillin käyttöön - jospa sitä sitten  saisi 
makkaralla herkutella. 

ISO KIITOS HEIKILLE !

Kuvassa Heikki ja Eila Pelli ja Aarne   
Yletyinen

Heikki Pelli teki grillin kyläyhdistykselle
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Höytiäisen kalakerhon uistelukisoja on käyty pitkin  kesää.
Mukana on ollut Jesse Tanskasen venekunta, johon kuuluvat Aatu Turunen ja Jesse Mononen sekä 
varajäsenenä Eemil Turunen.
18.5.  ! Juojärvi uistelu ei pisteitä
8.6.  !  Höytiäinen ei pisteitä
6.7. ! Höytiäisen kuha kisassa pojat nappasivat saalista  5,702 g
27.7. ! Viinijärven haukikisasta 8,231 g,
! -poikien hauki painoi 5.967 g ja on tällä hetkellä haukisarja suurin.
17.8.    Viinijärvestä nousi pojille haukia 15.564g

Jäsenten välisen uistelucupin tilanne 5/8 kilpailun jälkeen pojat ovat sijalla 4. pisteitä on 23.
Samat pojat ovat uurastaneet Jokikonecupin kisoissa Aatu Turusen venekuntana.
Uistelukisoja on ollut 
26,.5.   !Savonselkäuistelu! 4p
15.6.! Erämessu uistelu! 16p
29.6.! Juuka uistelu! ! 8p
20.-21.7. Koitereuistelu! 9p
25.8.! Rääkkyläuistelu! 0p
31.8.! Kuninkuusuistelu! 4p
14.9.! Kerman Taimen ! 16p

Cup tilanne 2013 7/8 
Aatu Turusen venekunta on sijalla 21 pisteitä 57
Pojat ovat mukana kovassa seurassa ensimmäistä kesää, mutta pistävä kovasti kampoihin
kauemmin kalastusta harrastaneille ja varttuneimmille kalastajille.

 Nuorilla pojilla
hieno harrastus 
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Polvijärven seurakunnassa on viritetty kyläkirkkotoimintaa syksyn 2013 ajaksi. Tavoitteena on että 
kukin kylä vuorollaan toimittaa seurakunnan viikon juhlaa, messua. Tarkoituksena on aktivoida 
seurakuntalaisia yhdessäoloon ja juhlistamaan lepopäivää.

Kuorevaara on mukana messussa 24.marraskuuta                                         
Tarvitsemme nyt kyläläisiä  avustajiksi  tähän messuun. mm.
! - tekstin lukijaksi
! - kolehdin kerääjiksi
! - musiikinesittäjiksi
! - kahvituksen laittajiksi
! - alttarikukkien tuojiksi

Nämä kaikki tehdään, kunkin kylän voimavarojen mukaan.
Yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden  ja kyläläisten kanssa suunnitellaan jumalapalveluksen 
toteutus. Jokaisella on paikkansa seurakunnassa, monia taitoja tarvitaan ja jakamisen lahja tuo iloa.
Seurakunta uutisissa ilmoitetaan kyläkirkkojen avustusvuoroista, tervetuloa messuun.

PS. Jos autossasi on vapaata, pyydä mukaasi läheinen, jolla ei  ole kyytiä, mutta hän haluaisi käydä 
kirkossa.

Jos haluat osallistua avustajana tai sinulla on ideoita ohjelmaksi soita 
Pirjolle puh 050 492 3187

Tervetuloa kyläkirkkoon 
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Kaikki kyläämme vuoden aikana muuttaneet  Tervetuloa !

Lämpimät  onnittelut uusille vanhemmille!

Tervetuloa pieni vauva - uusi Kuorevaaralainen!

	
 	
 Pieni vauva päivänpaiste,
	
 	
 elämänne ilonaihe,
	
 	
 uinuu unta kehdossaan,
	
 	
 onnen hymy huulillaan.

Onnea uudet ylioppilaat ja ammattiin valmistuneet

	
 	
 Mihin tahansa tiesi viekin,
	
 	
 muista aina tämä:
	
 	
 pitää sydämes aina nuorena
	
 	
 ja haavees elävänä.

             Osanottomme omaisensa menettäneille.

	
 	
 Aika armahtaa,
	
 	
 ja muistot lohduttaa
	
 	
 surun tiellä kulkijaa.

Muistamisia eri elämäntilanteisiin
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Puheenjohtaja! Kirsi Piiparinen

! !             0500 572 372  

                                    sähköposti kirsi.piiparinen@hotmail.com
Sihteeri! ! Aila Suomela!

! !              049 910 5489  

Muut jäsenet! Urpo Leminen! Anne Toivanen vj

! ! Hannu Tirronen! Päivi Muikku vj

! ! Pirjo Saarelainen! Erkki Kuronen vj

! ! Pekka Kyöttinen! Heli Riikonen vj

Kannata kyläyhdistyksen toimintaa, liity jäseneksi!

Vapaaehtoinen jäsenmaksu on 5 €/talous, ylärajaa ei ole.  

Kuorevaaran kyläyhdistys ry Op 535404-40017839

Tiedoksi: jäsenmaksu, nimi ja osoite.

Tarinoita kylästä ja kylän elämästä kautta aikain, samoin kuin juttuvinkkejä tulevaan 
Kuoreviestiin voit lähettää Pirjolle.!

Pirjo Saarelainen pirjo@pirjoska.fi puhelin 0504923187

!      Sarvivaarantie 8

                83720 KUOREVAARA

Lehden tekijät Pirjo Saarelainen / Janne Turunen

Olette kaikki tervetu!eita mukaan kyläyhdistyksen toimintaan, niin uudet kuin vanhat 
kyläläiset !" " "

                             

Kyläyhdistys
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