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Kekkosentie 



Paikallishistorian kiinnostus kasvaa 

• Naapurit, paikkakuntalaiset mainitsevat kiinnostavia 

asioita, muistelevat, näyttävät valokuvia 
 

• Kuullun kertominen edelleen laajentaa 

kiinnostuneiden piiriä 
 

• Samalla tietolähdeverkosto laajenee 
 

• Syntyy tarve saada tiedot talteen 
 

• Jaetaan koottua tietoa eri tavoin  

 

 



Ei mikä tahansa kylätie 

• Urho ja Sylvi Kekkonen 

• Ahti ja Päivi Karjalainen 

• Arvo Korsimo 

• Ilkka Kuusisto 

• ”Akka ja kissa” 

• tielinja peräisin myöhäiseltä keskiajalta 

• osa Ylistä Uudenmaantietä, myöhemmin Turku-
Helsinki –maantietä ennen valtatie 1:n valmistumista 

• Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 1992: tie täyttää 
kiistatta suojelun tunnusmerkit 

 



Tietojen ja valokuvien kerääminen 

 

• museotiehanketta (1987-1992) varten koottu tietopaketti 

• Kulttuuriyhdistyksen Kekkosentie-pyöräretki 6/2003 

• muistelmien ja valokuvien kerääminen 

• kirjoista tietojen kerääminen 

• Kekkosentie-ilta 2012: yhteistä muistelua 

• muistelukierrosten äänittämisiä 

• sukututkijoilta tietoja ja lähdelinkkejä 

• historijoitsija avuksi 

 

 



Seurojentalo 



Kuva Pirkko Vainion kotialbumista 



Lyyli Sinnelä muistelee, synt. v. 1924: 

  

Suomusjärven Sisu piti ensimmäiset hiihtokilpailut v. 1948 

Kitulassa. Olin piikomassa tuolloin Kruusilassa ja kun aamulla 

olin lehmät lypsänyt ja heinät antanut niin tein innoissani 

nuotion pihalle ja aloitin suksien tervauksen.  Näin oli sukset 

kunnossa pyörän taakse laitettavaksi ja matka kilpailuihin kävi.  

 

Tervaus oli tainnut olla onnistunut sillä voitin oman sarjani.  

 

Loppuverryttelynä poljin takaisin Kruusilaan hoitamaan lehmiä 

ja valmistautumaan illan palkintojen jakoon. Palkinnot jaettiin 

iltamissa, jotka järjestettiin Kekkosentien varrella 

Seurojentalolla. Tämäkin matka taittui mukavasti polkupyörällä. 

Iltamissa oli ohjelmaa ja tanssia. 



Vanhoja karttoja 

Isojakokartta viljelysmaista 



Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys ry. 



Kekkosentien nykyinen alku 

 



Kekkosentietä kohti kirkkoa 



Korsimon mökki ja sauna 



Suomusjärven kylä, kirkko ja museo 



Kekkosen Katerma 

Aarne Ervi suunnitteli mökin ja saunan 



Sisumaja 



Karjalaisen mökki ja sauna 



Karjalaisen Kotiranta ja Kekkosen Katerma 



Kalkkilouhoksia 



Kohti Rautsuon kylää 



Tietolähteitä huutokaupasta 7/2012 



Kekkosentietä laajemmin tutuksi 

 

• Kekkosentie-kävelyt 

• Kekkosentie-kirjanen 2015 

• Kesänäyttely Aarne Ervin suunnittelemista 

Katerman mökistä ja saunasta Suomusjärven 

museossa 2017 



Kekkosentie-kävely 11.06.2016 



Kekkosentie-kävely 28.07.2015 



Kaunis Koti 

 

4 - 1955 
 



Kaunis Koti 4 – 1955: Katerman sauna rakenteilla  


