Pihlajanlehti 3/2009
Ylä-Savon seura ry:n tiedotuslehti nro 3/2009 toimittanut Kaija Pulli
KOKOUSKUTSU: Sääntömääräinen syyskokous
Seuramme sääntömääräinen syyskokous pidetään pikkujoulun merkeissä
lauantaina 14.11.2009 klo 13.00 Ristola-yhteisön tiloissa, Tinasepäntie 46,
00620 Helsinki, Metsälä
Ennen kokousta nautitaan seuran kustantamaa glögiä ja piparkakkuja.
Syyskokouksen esityslista:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään vuoden 2010 toimintasuunnitelma
4. Määrätään vuoden 2010 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
6. Hyväksytään vuoden 2010 talousarvio.
7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran
puheenjohtajaksi.
8. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan
seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
10. Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta.
11. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on
tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai, jotka
johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.
Ennen varsinaista pikkujoulua seuralaisia viihdyttää Heidi Leskinen
klarinetillaan. Yhdessä lauletaan joululauluja ja virittäydytään pikkujoulun
tunnelmiin. Jouluisia yhteislauluja laulattaa Erla Pulli (piano). Mukana on myös
muuta yllätysohjelmaa. Ohjelman jälkeen syödään mykyrokkaa ja jälkiruuaksi
nautitaan kahvia ja joulutorttu. Ruokailu maksaa 10 e/hlö. Vegeta-risteille on
tarjolla kasvispiirakkaa. Pika-arpajaiset 1 e/kpl. Pääpalkintoina ovat Ruotsin
risteily ja monipuolinen ostoskori sekä paljon muita hyviä palkintoja.
Seuralaiset voivat tuoda halutessaan arpajaisiin omia palkintojaan. Vuoden
2009 maksamattoman jäsenmaksun 10 e voi vielä maksaa kokouksessa tai
seuran tilille OP 578007-4406 sekä ostaa seuran adresseja 1 e/kpl. Lopuksi
tulee joulupukki. Ota pikkujoululahja, hinta n. 5 e mukaasi pukinkonttiin, niin
saat ensimmäisen joululahjan! Tervetulloo syömään oekeeoppista mykyrokkoo
ja huastelemmaan kunnon kielellä! Tonttuhatun kun pannoo piähän, niin on
niin joulunen fiilinki!
Teatteriin Hämeenlinnaan lauantaina 24.10.2009 klo 10.00
Viulunsoittaja katolla
päärooleissa Matti Nurminen ja Turkka Mastomäki Klassikkomusikaali
maitokuski Tevjestä ja hänen naimaikäisistä tyttäristään pienessä
ukrainalaisessa kylässä 1900-luvun alun muutosten tuulissa. Musikaali on
täynnä ikivihreitä sävelmiä, kuten "Rikas mies jos oisin" ja "Nousee päivä,

laskee päivä". Ensi-ilta 8.10.2009 Vanhalla päänäyttämöllä. Ohjaus Matti
Kuikkaniemi, kirjoittanut Joseph Stein, säveltänyt Sheldon Harnick,
suomentanut Esko Elstelä, kapellimestari Aleksi Aromaa, lavastus Juha
Mäkipää, pukusuunnittelu Anne Laatikainen, valosuunnittelu Jari Vuori,
äänisuunnittelu Harri Kuittinen. Rooleissa mm. Johanna Reilin, Katariina
Kuisma, Liisa Peltonen, Leena Viitanen, Sinikka Salminen, Birgitta Putkonen,
Lasse Sandberg, Jani Koskinen, Harri Ekonen ja Raimo Viitanen.
Ohjelma:
klo 10.00 lähtö Fennian edestä Mikonkadulta bussilla
” 12.00 ruokailu ravintola Piparkakkutalossa
Menu 1: vihreä salaatti, uunissa paahdettu lohi, suppilovahveromuhennus,
tilliperunaa
Menu 2: pistaasileivitettyä broilerinrintaa, mandariinikastiketta, kasviksia,
perunagratiinia (VL) jälkiruokina kahvi/tee ja piparkakkuja
klo 14.00 teatteriesitys
Väliajalla seura tarjoaa pullakahvit kaikille!
Paikkoja on varattu 40. Teatteriliput jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Seuran sponsoroiman matkan hinta kaikkineen on 55 e/jäsen, ja 60 e/ei jäsen.
Sitovat ilmoittautumiset Tellervolle puh. 050 529 1630, koti 321 3746,
tellervo.ukkonen@elisanet.fi. Samalla ilmoitetaan menu-vaihtoehto sekä jos on
erikoisruokavalio. Matkalla voimme laulaa yhteislauluja, kertoa tarinoita tai
muuten vaan pitää lystiä. Muista olla paikalla viimeistään jo klo 9.45. Matka
maksetaan seuran tilille OP 578007-4406 tai hätätilassa bussissa. Esteestä on
heti ilmoitettava Tellervolle. Peruuttamatta jääneet matkat laskutetaan.
Tervetuloa tutustumaan Sibeliuksen ym. suurmiesten ja -naisten kaupunkiin.
Teksti Kaija Pulli
Seurallamme on www-sivut. Käykääpä katsomassa ja toiveet sekä kirjoitukset
lähetetään pj. kaijapulli@yahoo.com tai puh. 040 513 1925.
Puheenjohtajan palsta
TULE-sairaudet; kansakuntamme riesa
Itsekin selkävaivaisen ajattelin kertoa Teille joitakin ihan käytännön vinkkejä
jokapäiväisen elämänne helpottamiseksi.
Tukipisteenä selkä
Selkä vaikuttaa raajojen ja raajojen luiden hyvinvointiin. Maassamme
oppivelvollisuus aloitetaan noin seitsemän vuoden iässä. Kyseisestä iästä alkaa
monenkin kohdalla lähes kokopäiväinen istuminen. Suurin osa työikäisistä on
sitä sukupolvea, jolloin koulupulpettien ja tuolien ergonomiaan ei kiinnitetty
tarpeeksi huomiota. Koululaisten liikunnan puute ja informaatioteknologian
parissa vietetty aika saatavat aiheuttaa alaselkäkipua jo hyvin varhaisessa
iässä. Monen kohdalla sama istuminen jatkuu opiskelussa ja työelämässä. Noin
kahden tunnin yhtäjaksoinen istuminen tietokoneen ääressä voi aiheuttaa jo
tuntuvia alaselkäkipuja. Ruumiillisessa työssä työn yksitoikkoisuus ja
kiertoliikkeet kuormittavat selkää ja seurauksena voi olla kulumisia ja
venähdyksiä.
Helpotusta kotikonstein
Jatkuvien selkäsärkyjen hoidossa ensimmäinen asia on kääntyä lääkärin

puoleen taudinkuvan selvittämiseksi. Diagnoosista riippumatta hoitoa voi
jatkaa kotikonstein ja työpaikan ergonomisilla ratkaisuilla. Työpaikalla ollaan
arkisin suurin osa valveillaoloajasta. Istumatyötä tekevien työpöydällä, -tuolilla
ja oikeilla mittasuhteilla on hyvin ratkaiseva merkitys. Oikeat säädöt
helpottavat jokapäiväistä istumista suuresti ja estävät varsinkin alaselkäkivut.
Apua voi pyytää asiantuntijoilta, työterveyshoitajilta tai netistä löytyy ohjeita.
Ihmisellä ei ole oikeastaan enää erikseen työelämää, kotielämää ja vapaaaikaa, vaan heillä on kokonainen elämä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Sopiva ja omalle keholle mieleinen liikunta vahvistavat selkää ja siihen
kiinnittyviä lihaksia sekä luita. Järkevä ravinto ja riittävä D-vitamiinin saanti
edesauttavat selkäsairauksien hoidossa. D-vitamiinisuositus aikuisikäiselle on
noin 800 mg/vrk. Parhaita D-vitamiinin lähteitä ovat kalaruuat (2-3 kertaa
viikossa), maitovalmisteet ja yllätys, yllätys rasvalevitteet. Rasvan sijasta voi
tyytyä tabletteina otettuun D-vitamiinivalmisteeseen. On muistettava, että
aurinko on kesällä paras vitamiinilähde. Tauot ja taukojumppa ovat työ- ja
kotipäivän aikana tervetulleita vaihtoehtoja ainaisen istumisen sijasta.
Päivittäiset selän hoito-ohjeet:
- anna aamulla aikaa kehollesi herätä
- venyttele lihaksia ja oikaise selkäsi, tauota työ- ja kotipäiväsi
- muista syödä kevyt lounas
- työajan jälkeen harrasta mieleistäsi liikuntaa
- lepuuta selkääsi makaamalla kovalla lattialla, nosta jalat sohvalle, vahvista
alaselän lihaksia vetämällä napaa sisään
-syö D-vitamiinia sisältävä päivällinen
- muista riittävä lepo
Teksti Kaija Pulli (pidennetty teksti ollut SAK:n ammattilehdissä)
Kaijan tietovisa: Mitä tiedät kotiseutusi kirjailijoista?
Vastaukset sivulla seitsemän
1. Kuka romaanikirjailija, kirjoittanut mm. Helena-sarjan, asui Varpaisjärvellä?
2. Kuka kirjoitti Juhan ja missä hän oli syntynyt?
3. Kuka kirjoitti Kukkivat roudan maat ja missä hän oli syntynyt?
4. Missä sijaitsee Kyrönniemen hiljaisuuden keskus ja kuka kirjailija asui siellä
Juhani Ahon kanssa?
5. Mainitse Kiuruvedellä syntyneitä kirjailijoita?
6. Missä syntyi kirjailija Pirkko Arhippa?
7. Kuka kuuluisa kirjailija ja saarnamies toimi kansakoulun opettajana
Sonkajärvellä 1909 - 1921?
8. Kuka kirjoitti laulun Keiteleen rannat?
9. Missä syntyi kirjailija, agrologi, asutusneuvoja Pekka Ikäheimo?
Raaseporin kevätretkestä
Kauniin kuulakkaana kevätpäivänä 26 innokasta yläsavolaista teki kevätretken
Raaseporiin ja Tammisaareen. Lohjalta saimme mukaamme mainion oppaan
Irja Olkinuoran. Matkalla saimme kuulla Lohjan ja muiden matkan varrella
olevien paikkojen historiaa. Päästyämme Tammisaareen jalkauduimme ja
tutustuimme kävellen historialliseen kaupunkiin. Pienten katujen ja kujien
varrella kohosivat vanhat, historialliset puiset talot. Jokaisella talolla on oma
tarinansa ja ikkunaruutujen määrä kertoo rakennusvuosisadan. 4-ruutiset

ikkunat tehtiin 1700-luvulla ja 8-ruutiset 1800-luvulla. Myöhemmin
ikkunaruutuja tulikin jo lisää.
Tammisaari sai kaupunkioikeudet kuningas Kustaa Vaasalta vuonna 1546 ja
siellä on ollut kouluja jo 1600-luvulla. Tutustuimme vuonna 1651 lähtöisin
olevaan kivikirkkoon ja sen lasimaalauksiin. Kirkko oli kokenut tulipalon, mutta
onneksi alttarimaalaus ehdittiin pelastaa. Tammisaari oli hyvin keskeinen tekijä
kansalaissodassa. Kaupungissa sijaitsi punaisten vankila, jossa oli
parhaimmillaan 9000 vankia. Aika oli kova ja kolmasosa vangeista kuoli, joko
nälkään tai heidät tapettiin. Tammisaaressa sijaitsee maamme suurin
joukkohauta.
Kaupungin jälkeen tutustuimme Raaseporin linnaan. Linnanraunioita esitteli
paikallisopas, näyttelijä Dan Idman. Hänen riemukkaan esittelyn aikana
saimme kuulla tarinoita linnan herruudesta, kummituksista ja monimutkaisista
tarinoista. Linnanvoudin tuvalla joimme lähtökahvit. Päivä oli oikein hauska ja
johtokuntamme jäsenen Pekka Partasen ohjastama bussi toi meidät
turvallisesti kotiin. Kiitos kaikille mukanaolijoille onnistuneesta matkasta!
Teksti Kaija Pulli
Jatko edellisestä numerosta Viljon mietteitä
Pääkaupunkiseudulle Ylä-Savosta tulleet ovat olleet viisaita jo vuosikymmeniä
sitten. He ovat perustaneet tänne Ylä-Savon Seuran vaalimaan
kotiseutuaatetta ja elättämään kotiseutumuistoja. Näinhän tekevät kauaskin
ulkomaille siirtyneet.
Seuran toiminta on ollut ajoittain hyvinkin vilkasta ja monipuolista. Sitä se on
nytkin. Seura järjesti kesäisin yhteismatkoja entisen kotiseudun
kulttuuritilaisuuksiin, joita järjestetään kaikissa alueen kunnissa. Entinen
kotikuntani Sonkajärvi järjestää kesäsydämellä muun ohella eukonkannon
maailmanmestaruuskisat. Hulluudessaan käsittämättömän kiinnostuksen
saavuttaneena. Seura vaalii entisen kotiseudun ruokaperinteitä järjestämällä
syksyin rokkakestit ja keväisin talkkuna- ja tirripaistikekkerit. Myös useita
teatteriretkiä eri paikkakuntien teattereihin. Myös ohjelmalliset tilaisuudet
kuuluivat yhdistyksen sortimenttiin.
Seuran maanmittaiseen tietouteen pääsemiseksi sen yksi tehokkaimmista
keinoista on nimittää joku ansioitunut laajaa huomiota saavuttanut henkilö
seuran piällysmieheksi. Siellähän heitä on kaikilta yhteiskuntaelämän aloilta.
On valtiomiehiä ja -naisia, teatteri- ja elokuva-alalta, taiteen, tieteen ja
tekniikan aloilta. Tätä pääomaa me teemme tunnetuksi ja he puolestaan
käyvät yhdistyksemme tilaisuuksissa kertomassa tietonsa aiheista. Viimeksi
kokouksessamme esiintyi arkkiatri Pelkonen ja sai ansaitsemansa huomion.
Niin me yläsavolaiset porskutamme täällä pääkaupunkiseudulla. Tuo Sinäkin
savolainen ystäväsi ja tuttavasi seuramme jäseneksi tai ainakin sen
järjestämiin tilaisuuksiin.
Teksti Viljo Ronkainen
Jouluinen musiikkitervehdys Ylä-Savosta
Yläsavolaisen Nuorisokuoro Allegron ensimmäinen levy julkistettiin viime
jouluksi. Allegrossa laulaa nelisenkymmentä yläaste- ja lukioikäistä tyttöä Ylä-

Savosta. Allegroa johtaa musiikin lehtori Susanna Alajuuma-Kettunen, ja
äänenkouluttajana toimii laulunopettaja Eeva Riitta Rytkönen.
Kaksitoistavuotiaalla Allegrolla on jo runsaat neljäkymmentä konserttia, yli
sata keikkaa ja useita ulkomaamatkoja. Kuoro on saanut myös valtakunnallista
tunnustusta Nuori Kulttuuri -katselmuksessa 2007. Kuorosovituksista vastasi
myös iisalmelainen, kanttori Hannu Virpi. Tunnelmallinen Joulun Sankari -levy
sopii joululahjaksi ja musiikilliseksi viemiseksi vaikka ulkomaillekin. Levyn
myyntihinta on 18 e (sis. alv. 22 %). Levyn tuotto menee Nuorisokuoro
Allegron toiminnan tukemiseen. Levyä voi tilata Nuorisokuoro yhdistys Allegron
ry:n sihteeriltä Sisko Hautalalta hautala.sisko@gmail.com puh. 050 559 7445.
Lisätietoja kuorosta ja levystä: www.nuorisokuoroallegro.fi
Viljon mietteitä
Formulakuskit ja Räyskälässä autonajon nopeusennätyksiä tavoittelevat
lukeutuvat mainostettuihin nopeisiin suomalaisiin. Totta kyllä heidän
nopeutensa riittäisi varmaan monen hurjastelijan vauhdiksi. Liikkeet
kosmoksessa ovat heidän vauhtiinsa verrattuna monisata- jopa tuhatkertaisia.
Ensiksi maapallo pyörii akselinsa ympäri 1670 km tunnissa. Toiseksi maapallo
kiertää aurinkoa 107.200 km tunnissa. Aurinkokunta kiertää oman galaksimme
keskustan ympäri yli 800.000 km tunnissa. Linnunrata taas kulkee kohti
Andromedan galaksia 470.000 km tuntinopeutta. Paikallinen galaksiryhmä
kiitää 150 miljoonan valovuoden päässä olevaa suurempaa keskittymää kohti
2.200.000 km:n tuntivauhtia. Tästä kertyy nopeutta 3.578.870 km tunti. Tämä
jo osoittaa maailmankaikkeuden laajuutta.
Avaruudessa on kyllä tilaa loputtomien aurinkokuntien ja galaksien liikkeille.
Maailmankaikkeuden laajuuden rajaa etsitään jo 13,7 miljardin
valovuodenetäisyydeltä. Uskotaan, että se ei rajaudu vielä siihenkään. Mitä
olisi sen rajan takana? Avaruutta ja aina vain avaruutta. Ehkä toisia
maailmankaikkeuksia. Liike avaruudessa on todella haipakkaa. Se ei tosin näy
meidän automme matkamittareissa eikä tunnu vauhdilta jokapäiväisessä
elämässä. Vielä varsin harvalukuinen on se ihmisten joukko, jota moinen
haipakka edes kiinnostaa. Jos on kiinnostunut tähtitieteestä, niin nämä asiat
selviävät Tähdet ja avaruus -lehdestä. Selvitessään ne lisäävät kiinnostusta
muihinkin maailmankaikkeuden ihmeellisyyksiin. Ne ihmeellisyydet eivät
tutkimalla lopu. Ehkä siinä niiden kiinnostavuus piileekin. Kukaties
kiinnostuksesi heräisi muutakin yhteiskuntaa koskeviin tieteisiin. ”Taantuisi
taika ja vanhoillisuus”, kuten Taata laulatti.
Alapas sinäkin tutkiva savolainen ja tuleva journalisti tai tähtitieteen
asiantuntijaksi haluavan laajentaa perspektiiviäsi. Korkeasti oppineita
esimerkkejä löydät savolaisista suurmiehistä ja -naisista. Tavataanko
avaruusmatkalla?
Teksti Viljo Ronkainen
Kaupunkineuvos, kunniapuheenjohtaja, piällysmies Matti
Saastamoinen on kuollut
Veli Matti Saastamoinen syntyi 23.12.1923 Keiteleellä ja kuoli 15.3.2009
Iisalmessa. Elämäntyönsä kaupunkineuvos Saastamoinen teki ensin Iisalmen
maalaiskunnan ja myöhemmin, vuoden 1970 kuntaliitoksen jälkeen, Iisalmen
kaupungin kaupunginjohtajana. Matti Saastamoinen valittiin seuramme 6.

piällysmieheksi 1984. Hän aloitti vammaisten palvelutalohankkeet. Hän oli
mm. Invalidiliiton liittoneuvostonjäsen 1957 - 1977 sekä liittohallituksen I
varajäsen 1977 - 1980 ja jäsen 1980 - 1988. Tasavallan presidentti myönsi
Matti Saastamoiselle kaupunkineuvoksen nimen ja arvon vuonna 1980 ja
Iisalmen Invalidit ry:n kunniapuheenjohtajaksi hän siirtyi 1993.
Uusia jäseniä kaivataan Ylä-Savon seuraan
Lähetämme lehden mukana jäsenhankintakaavakkeen. Antakaa se
tuttavallenne niin saamme uutta verta seuraamme. Kaavake palautetaan
jäsenrekisterin hoitajalle Tellervo Ukkoselle Lokitie 3 A 00900 HELSINKI puh.
321 3746, 050 529 1630 tellervo.ukkonen@elisanet.fi. Laittakaa siksi nimenne
kaavakkeeseen, että tiedämme kuka on ollut aktiivinen jäsenhankkija.
Ilmoittakaa Tellervolle, jos ette enää kuulu seuraan ja olisimme kiitollisia, jos
omaiset ilmoittaisivat poisnukkuneista jäsenistä. Ilmoita osoitteenmuutokset ja
email-osoitteesi myös Tellervolle. Lehti ei tule perille, jos osoitteesi on väärä.
Maksamattomat jäsenmaksut 10 e maksetaan seuran tilille OP 578007-4406.
Ylä-Savon seura 40 vuotta 2011
Nyt on jo aika alkaa suunnitella seuramme 40-vuotispäiviä. Vuoden 2011
alussa tulee kuluneeksi 40 vuotta seuramme perustamisesta. Johtokunnassa
olemme asiasta jo keskustelleet. Syyskokouksessa olisi tarkoitus perustaa
juhlatoimikunta järjestämään vuosipäiväämme. Juhlan yhteydessä pidetään
sääntömääräinen kevätkokous ensiksi ja sitten juhla. Jos olet kiinnostunut
tulemaan mukaan toimikuntaan, ota yhteyttä pj:hin tai johtokuntalaisiin.
Yhteystiedot löytyvät edellisistä Pihlajanlehdistä tai www.yla-savonseura.fi.
Tarvitaan reipasta, idearikasta ja sitoutunutta väkeä järjestämään juhla, joka
muistetaan. Kaikki ideat, paikan valinnat, ohjelmat ovat tervetulleita. Olisi
mukava, jos seurassa kauan olleet ja toimihenkilönä toimineet tulisivat
toimintaan mukaan.
Vastaukset kysymyksiin:
1. Aino Räsänen
2. Juhani Aho, Lapinlahdella
3. Eino Säisä, Iisalmessa
4. Vieremällä, Kauppis-Heikki
5. Erkki Ahonen, Paul-Eerik Haataja, Heikki Lounaja, Hilkka Ravilo
6. Rautavaaralla
7. Paavo Ruotsalainen
8. Raimo Hämäläinen
9. Pielavedellä
Tervehdys valtakunnallisilta kotiseutupäiviltä Nilsiästä 6.-9.8.2009.
Päivien teemana oli savolaisuus ja kansainvälisyys, ”Mualimalle ja takas”.
Suomen Kotiseutuliiton 60-vuotisjuhlaseminaari, ”Kunta ja kotiseutu”, Kuopion
yliopistolla aloitti päivät. Valtiosihteeri Terttu Savolainen, Ylä-Savosta
syntyisin, esitelmöi sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteista. Seminaarin toinen
pääpuhuja oli Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja dosentti Heikki
Kukkonen, jonka puheen aiheena oli Kansalaisjärjestöt – palvelujen
tuottajiako?” Seminaari kiinnosti noin 70 kävijää.

Perjantaiaamu valkeni lämpimänä ja aurinkoisena Nilsiän Tahkovuorella.
Varhain aamulla meille osoitettiin torille pystytetyistä katoksista pieni pöydän
pätkä, johon laitoimme esille selailtaviksi seuramme Pihlajanlehtiä eri vuosilta,
Seuran historiikkia, jäsenhakemuskaavakkeita ja valokuva-albumit. Lehtiä ja
kaavakkeita meni ihan mukavasti ja kyselyjä seuramme toiminnasta tuli
ilahduttavasti.
Sääntömääräisen vuosikokouksen aluksi suoritettiin palkitsemiset. Vuoden
kotiseutupolku on Pate Mustajärven – Suomirockin legendan – Ikuri
Tampereella. Vuoden kotiseututeko on Liperi-Seuran ruoka- ja kekriperinneprojekti. Vuoden kaupunginosa on Helsingin Tapanila. Kotiseututyön
ansiomitali myönnettiin 13 ansioituneelle henkilölle eri puolelta Suomea.
Juhlavaksi lopuksi Markku Tannerille luovutettiin järjestöneuvoksen arvonimi
tasavallan presidentin kirjeellä. Tanner toimi Suomen Kotiseutuliiton
toiminnanjohtajana yli 42 vuotta.
Juhlajumalanpalveluksen piti seuramme piällysmies piispa Wille Riekkinen.
Päivien pääjuhlaa vietettiin Louhosareenalla. Aluksi nautimme Haapaniemen
Puhallinorkesterin upeista tahdeista. Valtiovallan tervehdyksen toi seuramme
piällysmies, eduskunnan 1. varapuhemies Seppo Kääriäinen. Hän painotti mm.
näinä kuntaliitosaikoina, että kunta häviää, mutta kotiseutu jää. Kotiseutu on
järjen, tunteen ja sydämen asia. Juhlapuhuja oli erikoistoimittaja Erkki
Toivanen, joka kutoi punaista lankaa savolaisuuden, suomalaisuuden,
eurooppalaisuuden ja maailman kansalaisuuden välille. Juuret Erkki Toivasella
on tiukasti savolaisessa mullassa. Tuoksut, maut, maitokoneen iltalaulu,
suolasiian maku ruisleivällä. Kalle Väänäsen runoihin sävellettyä musiikkia
esittivät Marja-Liisa Kuosmanen, laulu ja Pasi Horttanainen harmonikalla
säestäen, sekä Matti Taskinen, laulu ja Jukka Leutonen pianon ääressä.
Seuraavat Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään 2010 Joensuussa.
Päivien päätössanat lausui Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja, professori
Pekka Laaksonen. Päivät päättyivät Savolaisen lauluun. Syysterveesin
putkiremppoo evakkoon takas mualimalta Savvoon, Sukevalle tulleet Anja
Sahrakorpi&Risto.

Pihlajanlehti 2/2009
Ylä-Savon seura ry:n tiedotuslehti nro 2/2009 toimittanut Kaija Pulli
Pihlajanlehti vuodesta 1989. Tämä on 20-juhlajulkaisu.
Kevätretkelle Raaseporiin la 16.5.2009
Ylä-Savon Seura ry tekee kevätretken Raaseporin ja Tammisaaren viehättäviin
meri- ja linnamaisemiin. Tervetuloa kokemaan keväistä, merihenkistä
yhdessäoloa.
Ohjelma:
klo 9.00 lähtö Helsingistä Mikonkadulta Fennian vastapäätä
” 10.15 Lohja
” 11.00 Saapuminen Tammisaareen
- kirkon opastus
- kävely Tammisaaren vanhassa kaupungissa tai bussiajelu
” 12.15 Lounas ravintola Knipanissa
- paistettua lohta, sokeriherneitä, vesikranssikastiketta, tillipaahdettuja
perunoita tai - porsaannoisetteja, hedelmäsiiderikompotti, paahtovihannespeti,
liemikastike
” 13.20 Saapuminen Raaseporin linnanraunioille
” 13.20-14.20 Linnanraunioiden opastus
” 14.30-15.00 Kahvi ja pulla Linnavoudin tuvalla
” 15.30 Saapuminen Lohjalle
” n.16.00 paluu Helsinkiin
Retki maksaa jäseniltä 50 euroa ja ei-jäseniltä 55 euroa. Retkelle mahtuu 50.
Sitovat ilmoittautumiset Kaija Pullille 8.5. mennessä puh. 040 7160 264 tai
(09) 563 6532 kaijapulli@yahoo.com Samalla ilmoitetaan haluaako kalaa vai
lihaa. Muista erikoisruokavalioista ilmoitetaan myös varauksen yhteydessä.
Ruokajuomana vesi. Muut ruokajuomat maksetaan itse. Esteestä on heti
ilmoitettava. Seura laskuttaa perumatta jääneet ilmoittautumiset. Retki
maksetaan seuran tilille OP 578007-4406 tai hätätilassa bussissa. Bussissa
seura tarjoaa virvokkeita. Tulukee mukkaan tutustummaan muamme
ainooseen alakuperräiseen Ruaseporriin ja Tammisuaren lummooviin
muasemiin. Ravintola Knipan tarjoo jo menneetä nostalkijjoo muamme
ravintolakulttuurista.
Kevätkokousuutisia
Kevätkokousta pidettiin kauniin aurinkoisen sään vallitessa. Paikalla oli
kuutisenkymmentä seuralaista. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Puheenjohtaja kiitti seuran parissa
työskennelleitä henkilöitä. Pidettiin hiljainen hetki Seppo Kolehmaisen ja Ritva
Rajalan muistolle. Pj:ksi valittiin Kaija Pulli ja sihteeriksi Leena Vatanen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi tuli Urho Virkkunen ja Juhani Ruotsalainen. Jäseniä oli
viime vuonna 176, joista 19 uusia.
Tulevia tapahtumia
Sääntömääräinen syyskokous la 14.11.2009 Ristolassa pikkujoulun merkeissä.
Paikalle kutsutaan perustajajäseniä ja läpikäydään seuran historiaa. Vuoden

2010 kevätkokous 13.3. Helsingin kristillisessä opistossa ja syyskokous 13.11.
Ristolassa. Seuralle ollaan tekemässä omia www. sivuja ja www.ylasavonseura.fi valmistuu kevään kuluessa. Toivomuksia voi esittää ja lähettää
Kaijalle.
”Mualimalle ja takas” –kotiseutupäivät Nilsiässä 6.-9.8.2009
Nyt kaikki yläsavolaiset Nilsiän Tahkovuorelle kotiseutupäiville. Päivillä riittää
ohjelmaa jokaisen makuun. Päivillä esitellään seuran toimintaa ja jaetaan
jäsenkaavakkeita. Näitä kaavakkeita ja Pihlajanlehtiä saa Kaijalta. Jos olet
kiinnostunut seuramme pisteen päivystyksestä, niin ota yhteyttä Kaijaan tai
Anjaan. Ohjelma näkyy www.kotiseutupaivat2009.fi Tapahtuman tavoitteena
on esitellä Savoa ja savolaista osaamista muualta Suomesta tuleville
kotiseutupäivävieraille sekä vahvistaa positiivista kotiseutukuvaa etenkin
järjestäjäalueen nuorten ja nuorten aikuisten mielissä.
Laulujuhlat Helsingissä 4.-6.6.2009
Helsingin Liikennelaitoksen mieslaulajat ry toimivat isäntinä pohjoismaisilla
laulujuhlilla. Laulujuhlilla on monenlaista ohjelmaa mm. la 6.6. klo 15
Pohjoismaiden yhteinen kirkkokonsertti Alppilan Kirkossa. Konserteista voit
kysellä simo.ronkainen@saunassa.com puh. 050 546 3085 Simo esiintyy myös
itse ja on laulattanut meitä yläsavolaisia kokouksissa. Kiitos Simo!
Murreviikko 29.6. – 4.7.2009 11. kerran Kuopion torilla Ohjelmaa on torilla
ma - pe klo 12 -13, la klo 12 – 14. Esiintyjät eri murrealueilta ovat myös
erittäin tervetulleita! Erikoisesti la haluttaisiin kuulla esiintyjiä tavallisen
toriyleisön joukosta ja siksi on varattu pidempi esiintymisaika. Tervetulloo –
huastammaa savvoo - hiljoo a kovvoo! Birgitta Pajusilta, Savon kielen seura
ry:n sihteeri
Puheenjohtajan palsta
Varpaisjärvi/ Lapinlahti yhdessä vai erikseen?
Varpaisjärvi on päässyt TV:n uutisiin ja Helsingin Sanomiin kapinakuntana.
Kuntalaiset, jotka uskaltavat kapinoida kuntaministeri Mari Kiviniemen ajamaa
lakia vastaan, että alle 20 000 asukkaan kuntien tulisi liittyä yhteen
naapurikuntien kanssa. Tätä lakia noudattamalla ei Varpaisjärven ja
Lapinlahden kuntien yhteinen väkiluku taida riittää, vaan silloin yhteisöön
pitäisi liittää vielä lisäkuntia.
Nyt Varpaisjärvi ja Lapinlahti pähkäilevät kuntaliitosselvityksen tekemisessä.
Selvitys on ehkä hyvä tehdä ja tulos voisi enteillä vahvasti liittymiselle. Onhan
nyt jo kunnilla hyvin paljon yhteistoimintaa mm. yhteinen kunnanjohtaja ja
sosiaalitoimi on yhdistetty ym. toimintaa. Minusta on vaan hyvin ikävä, jos
Varpaisjärvi joutuu luopumaan omasta identiteetistään.
Olen syntynyt Varpaisjärvellä ja minulla on siellä edelleen kotipaikkani, jossa
vietän perheeni kanssa kesä- ja syyslomia. Varpaisjärven puhdas ja raikas
luonto on ollut minulle ja perheelleni lämmin tuulahdus pääkaupunkiseudun
saasteiden jälkeen.
Me pääkaupunkiseudun yläsavolaiset pidämme tiiviisti yhteyttä ja lujitamme
kotiseuturakkauttamme. Olemme hyvin ylpeitä kotiseudustamme. Olisi sääli,
jos Varpaisjärvi häviäisi kartalta ja tilalle tulisi jokin yhteenliittymä naapuri-

kuntien kanssa. Minusta on aivan oikein, että varpaisjärveläiset pistävät
kampoihin ministerin pöytänsä takana tekemää ratkaisua kohtaan. Ei
pääkaupunkiseudun vinkkelistä pystytä arvioimaan syrjäkylien asioita ja
leimaamaan kaikkien kuntien asioiden hoitoa samalla tavalla. Ihmisille pitää
antaa aihetta omaan ylpeyteen omasta kunnasta ja sen hoidosta. Jokaisella
kunnalla on oma historiansa ja omat taistonsa kunnan asioiden hoitamiseksi.
Ymmärrän tietenkin, että jos työpaikkoja ei pystytä tarjoamaan kotikunnassa
ja veroja ei saada, niin kunnan tarjoamat palvelut ovat vaakalaudalla. Kunnan
on hyvin vaikea tarjota kuntalaisilleen yhteiskunnan vaatimia palveluja.
On hyvin väärin, että ihmiset pakotetaan muuttamaan pois omilta
synnyinsijoiltaan työn perään. Tämän ratkaisun jouduin itsekin tekemään 37
vuotta sitten. Lapsuuteni pienviljelijätaloissa oli muutama lehmä ja perheen isä
kävi muualla töissä mm. metsätöissä tai mitä nyt sattui saamaan. Nämä ajat
ovat taakse jäänyttä elämää. Nyt vaaditaan suuria tiloja ja sellaiset alkavat
olla harvinaisia pikkutilojen Ylä-Savossa. Toivotan kuntalaisille menestystä
oman kotikuntansa taistelemisen puolesta. Pidetään Varpaisjärvi Ruuna
Reippaan pitäjänä ja on Varpaisjärvi muullakin tavoin kunnostautunut mm.
sieltä ovat kotoisin pari piispaa.
Teksti Kaija Pulli (kirjoitus on ollut Matissa ja Liisassa 2.4.2009)
Viktiivinen tappoominen Mäntyniemessä
Piätin muutama vuosj sitten, että Suomen korkein johto tarviis savolaesta
johatusta, jotta muan asiat entisestänniin korjaatusivat. Kirjuttoo tärräätin
resitentti Ahtisuarelle kirjeen. Ilimotin siinä, että voesin tulla Mäntyniemeen ja
pelekällä kahvipalakalla voesin antoo ohjeita. Tietennii siellä otettiin kiitollisina
vastaan tämä reelu tarjooksenj. Sovittuna aekana vahtimestarj aakas portin ja
atjutantti johattelj minut sissää. Resitentti tulj vastaa ja taesin jo siinä
yhteevvessä tuumata jottae arvokasta.
Olin ahtaatunu vualeeseen pukkuunj, vaekka sillä on ollunna taepumusta
kutistua vuosii mittaa. Viemisinä vein sankollisen mustikoeta. Ne olin keränny
Kuopion Jännevirralta. Siellähä olja aekonaan Hyvärisen Ievan kotj. Ieva on
nykysi Ahtisuarj. Sittä olj resitentin vuoro näätellä mulle Mäntyniemen tilat.
Kerto yksityiskohtasesti, mittee kussae huoneessa tehtii. Makkuuhuonetta ee
esitelty.
Ruvettii porukalla ryypiskelemään kahvia. Siinä yhteevvessä valittelin
kiireetänj, kun en ollu aekasemmin suonu hänelle aekoonj. Nyttii jäe osa
mualimanpolitiikasta käsittelemätä. Ressa olj kuitennii jottae oppinu, koskapa
kohtsillää telekkarista näätettii, kun Ahtisuarj ja Jeltsin kävivät jututtamassa
Milocevitsiä. Make tervehti ensin ja sitte Venäjän Jeltsin. Oekeen, nii sitä pittää
käättäätyä, aattelin.
Jossae vaeheessa Ahtisuarj pyys valokuvvoojoo paekalla, olj niätsen kerrannii
piässy ihteesä parempaa seoraan. Sitte sovittii, että Make tulloo joskus
pelloomaa minu mökille savolaesta petaankkia. Kentän pinta on siellä
kimmosa, ohutnukkane ja kuareva. Siinä täätyy olla näkemystä onnistuaksee.
Niin se on politiikassae. Monj asia vaekuttaa lopputuloksee. Lähtiissä Ahtisuarj
kiitti minua lämpimästi, minä siihe vuatimattomasti: ”Mittee turhoo, mää tiijjä,
ossoot jottae itekkii.” Olihan hienoo, että Nopelin palkinto myönnettiin

Ahtisuarelle. Teksti Arvo ”Arkki” Hyvönen (Kaejan eli puhheenkulettajan
entinen opettaja)
Kaijan tietovisa. Tiedä kotiseutusi tapahtumat (vastaukset takasivulla)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Missä
Missä
Missä
Missä
Missä
Missä
Missä
Missä
Missä

juuvvaa olutta eli vietetään Olusia?
Kokka Kohisoo soutaen?
juuvvaa viiniä ja syvvää juustoo?
niityt on vihreet ja tanssia jytkytellään?
vietetään Pielaves viikkoo?
on juostu keskellä yötä?
akkoo kantoo retkotettaa ihan piä alaspäe?
vietetään Valojen Iltoo?
sijaitsoo Metsäkartano?

Viljo Ronkaisen mietteitä
Kotiseudun arvo voimistuu kaikkien ihmisten mielissä iän myötä. Joutuipa sen
jättämään syystä taikka toisesta. Erityisesti silloin, jos joutuu siirtymään
ulkomaille tai menettämään kotiseutunsa sodan takia. Kuten nykyään varsin
yleisesti tapahtuu. Vapaaehtoisista kotimaan sisällä tapahtuvista siirroista
johtuvaa kaipuutaan voi lievittää vierailemalla siellä. On hellyttävää kuulla
esimerkiksi Karjalan sotapakolaisia ja nähdä heidän kotiseudun kaipuutaan.
Varsinkin vanhempi väki matkustaa sinne usein. Aikanaan Ruotsi sai
kymmenin tuhansien työvoimalisäyksen Suomesta. Nyt muuttoliike kulkee
Suomeenkin alikehittyneistä ja/tai sotaa käyvistä maista. Niistä saapuu
pakolaisia nälkäkuolemaa pakoon. Aina Afrikkaa myöten.
Sodan päättymisen jälkeen oli minunkin kotiseudullani rakennus- ja metsätöitä
runsaasti. Sielläkin raivattiin peltoja lisää, vaikka tehokkaalle maanviljelykselle
ei ollut mitään edellytyksiä. Alueen pienet peltotilkut olivat kivisiä ja
hallanarkoja. Minäkin haaveilin saavani kotitilani kukoistavaksi asuinpaikaksi.
Se oli tietämättömän ihmisen harha. Ei kulunut kymmentäkään vuotta, kun
olosuhteet muuttuivat. Rakennustyöt vähenivät. Samoin metsätyöt. Alkoi
tuntua, että kotiseutu menetti arvonsa tyystin. Oli paettava rintamaille
leipäänsä etsimään. Töiden koneellistuminen näkyi siellä ensin
moottorisahojen ilmestymisenä metsätöihin. Sitten monitoimikoneiden
aikakauteen siirtymisenä. Uittotöiden tilalle tulivat maantiekuljetukset jne.
Minun nuoruudessani kotipitäjäni itäisellä laitamalla matkat taitettiin jalkaisin
ns. kinttupolkuja pitkin. Vain kahdella kotikyläni nuorella miehellä oli
polkupyörä. Sitä he joutuivat taluttamaan usein kilometrejä pitkin
kinttupolkuja ennen kuin olivat pyörällä ajettavalla tiellä. Puutavaran
kuljetusta varten metsäyhtiöt tekivät taajat autolla ajettavat
metsätieverkostot. Nyt on auto lähes joka mökissä. Asuttavia mökkejä on
harvassa. Kinttupolut ovat umpeutuneet. Kylän vanhenevan asujaimiston on
nyt suhteellisen helppo siirtyä autokyydillä kunnan keskustaan, vanhainkotiin
odottamaan viimeistä iltahuutoa.
Sanotaan, että aika kultaa muistot. Niin on käynyt minullekin. Kohta
kuusikymmentä vuotta täällä rintamailla asuneena matkani johtaa joka kesä ja
joskus talvellakin katselemaan noita aikanaan hylkäämiäni kotiseutuja.
Mieleeni on noussut aina kysymys, että jokohan tämä nyt on viimeinen reissu
tänne. Ikäkin kun alkaa olla jo niin korkea. Menneenä kesänä matkaa

suunnitellessamme sovimme, että tämä on nyt se viimeinen matkamme
Savoon.
Käyskelimme useilla rakkaimmiksi muodostuneilla paikoilla ja tietysti
kirkonkylän kalmistolla. Siellä ovatkin lepäämässä lähes kaikki aikalaisemme.
On ihmeellistä, miten elävänä mieli kuvittelee tapaavansa kaikkein
läheisimmät omaiset, työ-, järjestö- ja muut ystävät. Tuo seurustelu
kannattaa kokea.
Pääkaupunkiseudulle Ylä-Savosta tulleet ovat olleet viisaita jo vuosikymmeniä
sitten. He ovat perustaneet tänne Ylä-Savon Seuran vaalimaan
kotiseutuaatetta ja elättämään kotiseutumuistoja. Näinhän tekevät kauaskin
ulkomaille siirtyneet.
Seuran toiminta on ollut ajoittain hyvinkin vilkasta ja monipuolista. Sitä se on
nytkin. Seura järjestää kesäisin yhteismatkoja entisen kotiseudun
kulttuuritilaisuuksiin, joita järjestetään kaikissa alueen kunnissa. Entinen
kotikuntani Sonkajärvi järjestää kesäsydämellä muun ohella eukonkannon
maailmanmestaruuskisat. Hulluudessaan käsittämättömän kiinnostuksen
saavuttaneena. Seura vaalii entisen kotiseudun ruokaperinteitä järjestämällä
syksyin rokkakestit ja keväisin talkkuna- ja tirripaistikekkerit. Myös useita
teatteriretkiä eri paikkakuntien teattereihin. Myöskin ohjelmalliset tilaisuudet
kuuluvat osaston sortimenttiin.
Seuran maanmittaiseen tietouteen pääsemiseksi sen yksi tehokkaimmista
keinoista on nimittää joku ansioitunut laajaa huomiota saavuttanut henkilö
seuran ”piällysmieheksi”. Siellähän heitä on kaikilta yhteiskuntaelämän aloilta.
On valtiomiehiä ja -naisia, teatteri- ja elokuva-alalta, taiteen, tieteen ja
tekniikan aloilta. Tätä pääomaa me teemme tunnetuksi ja he puolestaan
käyvät osastomme tilaisuuksissa kertomassa tietonsa aiheista. Viimeksi
kokouksessamme esiintyi arkkiatri Pelkonen ja sai ansaitsemansa huomion.
Niin me yläsavolaiset porskutamme täällä pääkaupunkiseudulla. Tuo Sinäkin
savolainen ystäväsi ja tuttavasi seuramme jäseneksi tai ainakin sen
järjestämiin tilaisuuksiin.
Teksti Viljo Ronkainen
On lumen alla orasta
Oon yksin tiellä, hämärtää
ja viima puhaltaa.
Tienvieren kuivat heinänkorret
tuuleen kumartaa.
Ne kuolleet ovat, ruskeat,
ja jäykät, jäätyneet.
Koiran jäljet keväthangen
pintaan hyytyneet.
Näin seison.
Lunta potkaisen mä ajatuksissain.
Mennyttä ja kuolemata
vain on muistoissain.
Silloin alla anturan
nään kirkkaan vihreää.
On lumen alla orasta

ja uutta elämää!
Nyt tunnen jälleen eläväni
kera oraiden.
Kun kevät koittaa,
virkoaa taas luonto, ihminen!
Lassi Kettunen
Speden spelit Arenassa
31 seuralaista oli katsomassa Komediateatteri Arenassa Spedestä ja
kumppaneista esittävää näytelmää. Savolaisuus yhdisti meitä ja näytelmää.
Käsikirjoitus oli Ere Kokkosen viimeinen ja se näkyi. Hänhän menehtyi ennen
näytelmän ensi-iltaa. Ohjauksen viimeisteli Santeri Kinnunen, jolla ei hirveästi
ole kokemusta ohjauksesta, mutta onnistui kuitenkin ihan tyydyttävästi.
Spedeä esittävä Antti Lukkarinen ei hallinnut Speden tuttuja maneereita ja
esitys jäi aika köykäiseksi. Muutkin näyttelijät eivät osanneet näytellä 1960 1970 lukujen meininkiä ja eivät olleet vielä silloin edes syntyneet. Titta
Jokinen, vanhana tekijänä näytteli sihteerin, kodinhoitajan, toimittajan,
mummon ja asianajajan roolit vanhalla kokemuksella. Kiti Kokkosen Simo oli
todella Simo ja Leo Jokelakin löytyi roolisuorituksesta. Jotenkin entistä
Komediateatterin ilottelua ei esityksessä näkynyt. Kokonaisuudessaan ihan
katsottava esitys kaikesta huolimatta.
Lassi Ilmari Kettunen 27.9.1930 - 24.3.2009 im memoriam
Kauniina kevätpäivänä sain surullisen viestin Lassi Kettusen kuolemasta. Lassi
syntyi Iisalmessa maanviljelijäperheen ainoaksi lapseksi. Hänen ukkinsa
kauppias Kalle Niskanen kirjoitti mainosrunoja lehtiin ja Lassin äiti, maatalon
emäntä, jatkoi tätä kirjoittajaperinnettä. Lassi kävi koulua Iisalmessa. Lassi oli
monessa mukana ja hänen elämänsä täytti tiedon ja taiteen jano. Hänen
monimuotoista elämäänsä kuvaamaan ei riittäisi tämä eikä seuraavakaan
Pihlajanlehti.
Lassi tapasi vaimonsa Irman ja vihkiminen tapahtui Sonkajärven kirkossa.
Häitä vietettiin Kotilahti-talossa. Myöhemmin perheeseen syntyi Kati ja Mika,
jotka jatkavat Kettusen suvun taiteellisuutta. Aikanaan Lassi lähti
pääkaupunki-seudulle opiskelemaan valtiotiedettä. Taiteellinen puoli voitti ja
hän siirtyi opiskelemaan myynti- ja mainoskouluun ja valmistui copywriteriksi.
Hän työskenteli mainostoimistoissa, kirjapainoissa ja hänellä oli oma yrityskin.
Vapaa-ajat kuluivat runouden, maalaamisen ja opiskelun merkeissä.
Lassi ei koskaan hylännyt kotiseutuaan ja perheellä on kesämökki Lapinjärven
rannalla, jossa vierailtiin uutterasti ja kesät kuluivat mökkiläisten tapaan.
Savon murre pysyi aina Lassin huulilla ja hän ei koskaan hävennyt puhua sitä.
Hän keksi omasta päästään satuja, joita hän kertoi omille lapsilleen ja myös
muille lapsille. Tytär sanoi isän olleen aina kiltti ja sydämellinen ihminen, joka
ei tahtonut pahaa kenellekään. Vaikka Lassi sairasteli loppuajasta, niin ei hän
paljon sairauksistaan puhunut eikä tehnyt niistä numeroa. Käsillä tekeminen
oli myös Lassille rakasta. Pojan pojat saivat ukin tekemät pajupillit.
Kettuset asuvat kauniissa omakotitalossa Espoossa. Luonto ja eläimet olivat
Lassin lempiharrastus. Armi-kissa istui isännän pöydällä katsomassa, kun Lassi
kirjoitti runojaan. Lassi oli mukana Espoon kirjallisessa elämässä ja kirjoitti

useita runokokoelmia. Ensimmäinen runo syntyi jo 4-vuotiaana. Runoissa
kuvattiin puita, vettä, rakkautta, ruohoa, niittyjä, tuulta ja eläimiä. Yhteistyö
kuplettilaulaja Aapeli Rummukaisen kanssa johti laulutekstien riimittelyyn.
Yhdessä he julkaisivat ”Huumorilla ja tunteella” –äänitteen, jossa on mm. YläSavon valssi. Riimittelyn ja runouden lisäksi Lassi harrasti maalaamista. Kodin
seiniä koristavat Lassin maalaamat taulut sekä työstä ansaitut kunniakirjat.
Ylä-Savon seura oli Lassille hyvin tärkeä ja rakas. Hän liittyi seuraan 1970luvun alussa ja yhdessä Irma vaimon kanssa toimivat puheenjohtajina,
emäntänä ym. toimissa. Lassi suunnitteli seuran vaakunan. Yhdeksän
pihlajanlehteä kuvaat yhdeksää Ylä-Savon kuntaa ja jousi on Savon
maakuntavaakunasta.
Lassi siunattiin Espoo keskiaikaisessa tuomiokirkossa ja tilaisuus oli lämmin ja
koskettava. Laskimme Juhanin kanssa Lassin arkulle seuran kukat, joissa oli
keltaisia ruusuja ja valkoisia sekä sinisiä pikkukukkia. Keltainen on Savon väri.
Teksti Kaija Pulli
Vastaukset kysymyksiin: 1. Iisalmi 2. Iisalmi – Vieremä 3. Lapinlahti 4.
Kiuruvesi 5. Pielavesi 6. Varpaisjärvi 7. Sonkajärvi 8. Keitele 9. Rautavaara
2009 Ylä-Savon kesätapahtumat
5.-6.6. Iisalmen Veistotapahtuma, Iisalmi ja Vieremän kyläpäivät
13.6. Kohiseva Kokka 10 v -etappisoututapahtuma, Iisalmi-Vieremä Arsenin
praasniekka, Keitele
5.- 7.6. YSTI - Kaiken Kansan Festivaali, Lapinlahti
13.-14.6. Sawolaiset Perinnekonepäivät, Iisalmi
19.6. Runnin juhannusjuhlat
3.- 4.7. Eukonkannon MM-kisatapahtuma, Sonkajärvi
Keitele -päivät, Keitele
8.-10.7 Sonkajärvi Soi 2008 -festivaali, Sonkajärvi
9.7. Oluset Tehokas Päivä nuorille
10.-11.7. Oluset -olutjuhlat, Iisalmi
15. - 19.7 Vihreät Niityt 10-vuotta iskelmäviikko, Kiuruvesi
18.-20.7. Evakon pruasniekka, Iisalmi
25.-26.7. Iisalmi TT Claasic Race, Iisalmi, Pielavesi-viikko, Pielavesi
XXIX Maalaismarkkinat, Varpaisjärvi
25.7 Savo Gameas, Lapinlahti
24.-25.7. Riverside Blues, Iisalmi, KorpiGallialaiset, Varpaisjärvi
31.7.-2.8. KevytOlo -viikonloppu, Iisalmi
25.7 Sandels Rock, Iisalmi, Lapinlahen Lehmisavut, Lapinlahti
Vasikkasavut - lasten perinnetapahtuma, Lapinlahti
1.8 Juusto- ja viinijuhlat , Lapinlahti
7.-9.8. Koljonvirran Rompepäivät ja Terva-ajot, Iisalmi Keiteleen markkinat,
Keitele
4.9 Rutakon taikayö, Sonkajärvi, Taidekadun aikataika, Lapinlahti SValoshow,
Sonkajärvi, Valojen ilta, Keitele

Pihlajanlehti 1/2009
Ylä-Savon seura ry:n tiedotuslehti nro 1/2009 toimittanut Kaija Pulli
Pihlajanlehti vuodesta 1989. Tämä on 20-vuotisjuhlanumero.
KOKOUSKUTSU Sääntömääräinen kevätkokous Seuramme sääntömääräinen
kevätkokous pidetään lauantaina 7.3.2009 klo 13.00 Ristola-yhteisön tiloissa,
Tinasepäntie 46, Helsinki, Metsälä
Kevätkokouksen esityslista
1 Kokouksen avaus
2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan
valinnat.
3 Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4 Vuoden 2008 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
5 Vuoden 2008 tilinpäätöksen esittely ja tilintarkastajien lausunto
6 Vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
tili- ja vastuuvelvollisille.
7 Äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen Kotiseutuliiton
vuosikokoukseen
8 Muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys
vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai asiat, jotka
johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.
Sääntömääräisen kokouksen lisäksi seuralaisille esitetään hyvää ja
monipuolista ohjelmaa: Heidi Leskinen soittaa klarinettia ja Savolaisen
osakunnan kvartetti laulaa korkeatasoisia keväisiä lauluja. Kulttuurin lisäksi
syömme tietenkin tirripaistia ja talkkunaan sekä jälkiruuaksi kahvia sekä
pullaa. Vegetaristeille on tarjolla kasvispiirakkaa. Tarjoilusta seura veloittaa 10
e/hlö (piirakka 5 e/hlö). Arpajaiset. Hyvät palkinnot! Pääpalkintona mm. aito
savolainen kalakukko. Arpa maksaa 1 e/kpl samoin kuin seuran adressi, jolla
voit lähettää lämpimät onnittelut ja surun kohdatessa osanottosi. Vuoden 2009
jäsenmaksun 10 e voi maksaa tilaisuudessa tai seuran tilille OP 578007-4406.
Seuran jäsenet voivat halutessaan tuoda pieniä arpajaisvoittoja! Kiitos kaikille
aikaisemmista palkinnoista. Tervetulloo kaekki kokkookseen miettimään uusia
ideoeta seuran toeminnalle ja tekemiselle! toevoo seuran johtokunta esim.
bussi nro 66 Rautatietorilta klo 11.50, 12.07, 12.24 (matka kestää n. 17 min)
Tinasepäntien pysäkillä pois tai sähköjuna Käpylän asemalle (hieman kävelyä)
Ylä-Savon seura ry:n toimintakertomus 2008
Johtokunta ja toimihenkilöt
Johtokunta: Kaija Pulli pj., Ensio Leskinen varapj. Leena Vatanen siht., Annikki
Partanen rahastonhoit., Toivo Puurunen ja Marja Röpelinen virkistys, Juhani
Ruotsalainen isäntä, Anja Sahrakorpi emäntä, Tellervo Ukkonen jäsenrekisterin
hoitaja. Johtokunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa. Tilintarkastajina
toimivat Eila Karvinen ja Marja-Liisa Pesonen.
Jäsenasiat

Maksaneita jäseniä oli 155, kannattajajäseniä kahdeksan ja piällysmiehiä 13,
joten rekisteröityjä jäseniä 176. Seuran jäsenmaksu oli 10 e/vuosi ja
kannattajajäsenmaksu 80 e. Jäseniksi pääsivät muutkin kuin yläsavolaiset
hyväksymällä seuran säännöt. V 2008 tuli 19 uutta jäsentä. Seuran tilisaldo
578007-4406 vuoden lopussa oli 7.163,87 e.
Pihlajan lehti
Jäsentiedote ilmestyi Kaija Pullin toimittamana kolme kertaa. Lehti toimi
kutsuna kevät- ja syyskokouksiin sekä johtokunnan järjestämiin retkiin. Siinä
julkaistiin myös seuralaisten lähettämiä kirjoituksia Kevätkokous pidettiin 15.3.
Helsingin kristillisessä opistossa. Kokouksessa tarjottiin tirripaistia, talkkunaa,
muikkuja, salaattia, kahvia ja pullaa. Seuran uusi puheenjohtaja Kaija Pulli
kiitti entistä puheenjohtajaa Urho Virkkusta hyvin tehdystä työstä ja luovutti
hänelle seuran viirin. Taiteilija Seppo Kolehmainen esitti Kalle Väänäsen
teksteihin perustuvaa savolaista sanarieskoo.
Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Ristola-yhteisön tiloissa 15.11.
Kokouksessa valittiin 2009 seuran puheenjohtajaksi Kaija Pulli. Seuran 22.
piällysmieheksi julistettiin kuvataiteilija Miina Äkkijyrkkä. Toivo Puurusen
paikalle johtokuntaa valittiin Pekka Partanen, muutoin johtokunta on entinen.
Tilintarkastajina jatkavat Eila Karvinen ja Marja-Liisa Pesonen. Ohjelmaa
esittivät Kaija ja Erla Pulli sekä Simo Ronkainen. Kokouksessa vietettiin
pikkujoulua ja tarjottiin glögiä, mykyrokkaa, kahvia ja joulutorttuja.
Joulupukkina toimi Arvo Hyvönen.
Retket
12.4. vierailtiin Iisalmessa katsomassa Edvin Laineesta kertovaa näytelmää.
Mukana oli 10 seuralaista. Kevätretki tehtiin Porvooseen. Tutustuttiin
kaupungin nähtävyyksiin ja ruokailtiin Malmgårdin linnassa 27.5. Mukana oli
48 seuralaista. Turun teatterissa käytiin 18.10. katsomassa Romeota ja Juliaa.
Kaupunkikierros ja lounas syötiin Enkeliravintolassa. Mukana oli 43.
Yläsavolaisiin seuroihin ja tapahtumiin on pidetty yhteyttä. Seura kuuluu
Suomen kotiseutuliittoon. Kaija Pulli edusti seuraa Raahessa kotiseutupäivillä.
Yläsavolaisiin sekä valtakunnallisiin lehtiin on lähetetty tiedotteita ja valokuvia
sekä haastatteluja tehty. Varsinkin piällysmiehen julkistaminen sai runsaasti
palstatilaa. Joulumuistamisia on lähetetty seuraa tukeneille henkilöille. Kiitos
kaikille seuraa tukeneille!
Kuvataiteilija Miina Äkkijyrkästä seuran 22. piällysmies
Johtokunta päätyi yksimielisesti Miina Äkkijyrkän valintaan seuran uudeksi
piällysmieheksi. Miina sai käätynsä, kunniakirjansa ja kukkasensa seuran
syyskokouksessa. Kausi kestää kaksi vuotta. Miina oli seuran historia kolmas
nainen, joka tämän arvostetun tittelin sai. Kaksi aiempaa puukuvanveistäjä
Eeva Ryynänen ja professori Lea Virtanen ovat jo kuolleet. Piällysmiesvalinnan
kriteereinä ovat: syntyperäinen yläsavolaisuus, merkittävä työ joko YläSavossa tai valtakunnallisesti, sekä kotiseutuaatteen vaaliminen ja
kotiseuturakkaus. Ensimmäiseksi valittiin näyttelijä, ohjaaja Edvin Laine
vuonna 1979 (kuollut 1989). Muita piällysmiehiä ovat olleet: Joonas Kokkonen
(kuollut 1980), Urho Kekkonen (kuollut 1986), Aarno Kellberg, Sakari

Puurunen (kuollut 2000), Matti Saastamoinen, Tahvo Rönkkö (kuollut 2000),
Simo Juntunen, Klaes Karppinen (kuollut 1992), Eeva Ryynänen (kuollut
2002), Yrjö Niskanen (kuollut 2007), Heikki Riihijärvi (kuollut 2002), Elias
Huurinainen, Olavi Martikainen, Einari Vidgren, Tatu Miettinen, Lea Virtanen
(kuollut 2002), Seppo Kääriäinen, Wille Riekkinen, Leo Puurunen ja Risto
Pelkonen. Lapinlahdella syntynyt taiteilija Äkkijyrkkä on tunnettu
lehmäaiheisesta taiteestaan. Seura kiittää taiteilijaa myös työstään
harvinaisten kyyttöjen suojelusta ja hoidosta. - Olemme hyvin iloisia siitä, että
Sinä Miina olet tänään tässä ja nyt. Sinun käsissäsi syntyy vanhoista
autonromuista suurta taidetta. Lisäksi olet osoittanut, että lehmällä on sielu.
Lehmä ei ole ainoastaan tuotantokone, vaan myös ystävä, valotti
puheenjohtaja Kaija Pulli Miinan valintaa piällysmieheksi. - Minulle lehmä on
ollut ystävä jo lapsesta saakka. Olen kasvanut karsinoissa vasikoiden ja
lehmien ympärillä. Lehmä on ollut minulle taiteeni kimmoke ja heidän
hoitamisensa on inspiroinut minua taiteen tielläni, perusteli Miina
lehmäystävyyttään. Piällysmiehet Tatu Miettinen ja Risto Pelkonen olivat myös
paikalla juhlistamassa Miinaan. Seura sai lämpimiä terveisiä muilta
piällysmiehiltä: Wille Riekkiseltä, Seppo Kääriäiseltä ja Olavi Martikaiselta,
jotka eivät päässeet työkiireidensä vuoksi kokoukseen.
Syyskokousuutisia
Seuran kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kaija Pulli ja
johtokunnassa jatkavat Ensio Leskinen, Annikki Partanen, Juhani Ruotsalainen,
Marja Röpelinen, Anja Sahrakorpi, Tellervo Ukkonen ja Leena Vatanen.
Uudeksi jäseneksi Toivo Puurusen tilalle valittiin Pekka Partanen. Musiikillista
ohjelmaa tarjosivat Simo Ronkainen, Erla ja Kaija Pulli. Lopuksi syötiin
perinteistä savolaista ruokaa mykyrokkaa ja vietettiin seuran pikkujoulua.
Toivolle kiitos joulukuusesta ja ansiokkaasta työstä johtokunnassa. Kaikille
muillekin kiitos arpajaispalkinnoista sekä johtokuntalaisille
kokousjärjestelyistä. Extra kiitos Anjalle ja Tellervolle, kun olitte luonani
torttutalkoissa.
Teksti Kaija Pulli
Johtokunnan järjestäytymiskokous 29.1.2009 klo 19-21
Johtokunta on kokoontunut ja päättänyt johtokuntalaisten vastuista.
Vastuualueet ja yhteystiedot löydät viimeiseltä sivulta. Mietittiin seuran 2009
toimintaa, taloutta ja tarkastettiin 2008 kirjanpitäjän laatimat tilikirjat. Lisäksi
käytiin läpi 2008 toimintaa ja tarkastettiin toimintakertomus.
Tulevia tapahtumia:
Tervetuloa Komediateatteri Areenaan teatteriin la 4.4.2009 klo 15.00
Hämeentie 2.
Kevään ensi-ilta on kertomus kuuluisan savolaismiehen Spede Pasasen, VesaMatti Loirin, Jukka Virtasen, Ville-Veikko Salmisen ja Ere Kokkosen
yhteistyöstä ja toveruudesta 60-luvulta viime vuosisadan lopulle. Hauskaa on,
vaikka kritiikki murjoo, mutta kansa rakastaa ja sitten syntyykin Uuno
Turhapuro ja mullistaa kaiken. Käsikirjoitus on edesmenneen Ere Kokkosen.
Tarinan musiikki koostuu Jaakko Salon sävellyksistä Jukka Virtasen
sanoittamana. Ohjaus Santeri Kinnunen. Näyttämöllä Spedeä esittää Antti

Laukkarinen ja Veskun roolissa on Mikkomarkus Ahtiainen. Ere Kokkosen
hahmon luo näyttämölle Janne Kataja. Ville-Veikko Salmista esittää Christian
Sandström ja Jukka Virtasta Lauri Ketonen. Muissa rooleissa esiintyvät Titta
Jokinen, Johanna Kokko, Kiti Kokkonen, Niina Lahtinen ja Jonna Laukkanen.
Seura on varannut 30 lippua. Ryhmälipun hinta on 31 e (norm. 34 e).
Ilmoittautumiset Marja Röpeliselle viimeistään 4.3. mennessä puh. 040 511
9629 tai koti 566 1231 marja.ropelinen@elisanet.fi Liput maksetaan seuran
tilille 578007-4406 (hätätilassa paikalla). Tule paikalle viimeistään klo 14.30,
jolloin liput jaetaan. Ilmoittautuminen on sitova ja lippuja ei lunasteta takaisin.
Nähhään Speden pariss!
Kevätretki tehdään la 16.5. Kohde ja matkasuunnitelma kevään
Pihlajanlehdessä. Lokakuussa teatteriretki. Sääntömääräinen syyskokous
Ristola la 14.11. Vuoden 2010 kevätkokous la 13.11 Helsingin kristillinen
opisto ja syyskokous Ristola 13.11.
Kaijan vuoden ensimmäinen tietovisa.
Vastaukset sivulla 7.
1. Mikä oli maamme ensimmäinen maakuntalaulu?
2. Kuka on sanoittanut Savolaisten laulun?
3. Entäs kuka on sen säveltänyt?
4. Missä laulua esitettiin ensi kerran ja milloin?
5. Montako säkeistöä ko. laulussa on virallisesti?
6. Milloin Savon asutus on tutkimuksen mukaan alkanut?
7. Milloin Pähkinäsaaren rauha solmittiin?
8. Miten rauha vaikutti savolaisiin?
9. Minä vuonna Olavinlinnan rakentaminen aloitettiin?
10. Mistä Olavinlinnan on tällä hetkellä ehkä kuuluisin?
Puheenjohtajan palsta:
Oletko huolissasi protektionismista?
Niin mikä se on? Hyvä kysymys. Ulkoministeri Alexander Stubb mietti tätä
Suomen Kuvalehden tilaisuudessa. Ulkoministeri oli huolissaan protektionismin
eli kansallisen tuotannon suojelupolitiikan noususta vallitsevan talouskriisin
varjolla. huh, huh, ja hallelujaa. Jokainen voi tulkita tämän asian ihan omalla
tavallaan.
Tosiasia on, että vuoden 2008 lopulla aloimme mennä jonkinlaiseen lamaan
kuten 1990-luvun alussa. TV-uutiset ja lehdet ryöppäävät joka päivä
irtisanomisia ja Yt-neuvotteluja isoissakin ja varmoissa yrityksissä. Toinen asia
on sitten se, kuinka oikeutettuja nämä irtisanomiset todella ovat. Onko tämä
työnantajien puhdistusta työmarkkinoilta pois ei-toivotut työntekijät. Lama
antaa siihen oivan mahdollisuuden. Mitä sitten sanovat ne työntekijät, jotka
saavat pitää työpaikkansa? Eivät tietenkään mitään, koska pelkäävät, että
heidätkin sanotaan irti.
Opinto- ja asuntovelkojensa kanssa taituroivat nuoret lapsiperheet ovat
taatusti hiljaa. Onhan hellä töitä ja paljon onkin, koska irtisanottujen,
poislähtijöiden, eläkkeelle siirtyneiden ja kuolleiden tilalle ei palkata uutta
työvoimaa, vaan työt jaetaan jääneiden kesken. Työntekijät eivät valita, vaan
paahtavat entistä pitempää työpäivää ilman ylityökorvauksia tai vapaapäiviä

kertyneistä ylitöistä. Ajatteleva, että onhan minulla edes työpaikka. No, kuinka
kauan, se on taas toinen kysymys. Ihminen ei ole kone eikä robotti, vaan
elävä olento, jonka on nukuttava tietty aika, hoidettava perheensä, kotinsa,
vietävä lapsen päivähoitoon, puututtava lastensa koulunkäyntiin. Tämä robotti
alkaa pikkuhiljaa oireilla ja työuupumusta tulee. Sairauspäivät lisääntyvät ja
masennus, Suomen kansantauti jyllää. Kenelle sitten valitat ja kenen niskaan
kaadat kaiken tämän kasan? Et tietenkään kenenkään, vaan sinnittelet niin
pitkään, kun jaksat.
Ainahan on tulossa toinen mies tai nainen. Eihän sota yhtä miestä tai naista
kaipaa. Näin toimi tämä meidän aika itsekeskeinen yhteiskunta. Kuin luin tuota
Viljo Ronkaisen kirjoitusta tuli nämä asiat mieleen. Silloin jaksettiin auttaa
toista hädässä. Muistan itsekin näitä lukemattomia, ilmaisia talkootunteja,
mitä naapureille puolin ja toisin annettiin. Se oli hauskaa. Se lujitti yhteen
kuuluvuuden ympyrää. Heikoillakin oli tunne, että heistä välitetään ja tunne,
että olet tärkeä yhteiskunnalle. Nyt sitten koko Eurooppa kääntää katseensa
länteen ja uuteen messiaseen eli tuoreeseen USA:n presidenttiin Barack
Obamaan. Ensiksi onnea miehelle, joka nousi tyhjästä ja puolustaa
ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Toiseksi käy miestä sääliksi. Hänen harteilleen
laitetaan liian suuri vastuu. Vastuu teoista, joita edesmenneet presidentit
saivat aikaan. Ei Roomaakaan päivässä rakennettu, eikä uutta toimivaa USA:ta
talouskriiseineen. Ei Barack ole messias, kuten hänen viehättävä vaimonsa
sanoi. Hän antaa kaunosieluisissa puheissaan toivoa, uutta ja rehellistä
yhteiskuntaa. Tätä me kaikki toivomme.
Hyvveen vuotta 2009 toevoo puhheenjohtaja Kaeja
Pihlajanlehti 20 vuotta
Pihlajanlehti juhlii 20-vuotista toimivuottaan. Seuran asioista tiedotettiin aluksi
jäsentiedotteella, joka vuonna 1989 muuttui Pihlajanlehdeksi. Sen tekeminen
lankesi silloiselle sihteerille Maija Kauppiselle. Sen jälkeen sitä ovat
toimittaneet puheenjohtajat ja sihteerit. Kaija Pulli on toimittanut lehteä
vuodesta 2004. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Se toimii
koollekutsujana kevät- ja syyskokoukseen sekä johtokunnan järjestämiin
retkiin ja tapahtumiin. Lehteen voivat johtokuntalaiset ja jäsenet lähettää
juttujaan, ilmoituksia tai vaikkapa synttärikutsujaan. Lehdessä on silloin tällöin
maksullisia mainoksia. Kirjapaino Silverprint monisti, taittoi ja stiftasi viime
numeron veloituksetta ja sai siitä hyvästä mainoksen lehteen.
Turun teatteriretki
Syksyinen teatteriretki Turkuun tehtiin kauniin syysään vallitessa. 43
seuralaista suuntasi bussilla Turkua kohti jo heti klo 8. Valitettavasti bussia ei
saatu täyteen Marjan ja Kaijan ponnisteluista huolimatta. Olen itse aina pitänyt
kovasti Turusta. Kaupunki, joka jo keskiajalla oli olemassa. Sitä on aina
leimannut keskiaikainen atmosfääri, jota ei esim. Helsingissä ole. Keskiaikaa
on kaivettu, mutta valitettavasti rakennukset oli purettu ja käytetty uudelleen.
Mainion oppaan johdolla käytiin Tutun tuomiokirkossa ja saimme
seikkaperäisen selostuksen 1300-luvulla vihittyyn kirkkoon. Sen aarteet ja
pyhien haudat kiinnostivat kovasti yläsavolaisia. Harmi, kun Ruotsin kuninkaat
poistivat kirkosta katollisuuden ja kaikki kauniit seinämaalaukset maalattiin
umpeen. Kaupungilla käytiin mestauspaikoilla ym. keskiaikaisissa hirvityksissä.

Lounas syötiin Enkeliravintolassa. Sitten olikin jo Shakespearen
ikimuistettavan rakkaustarinan Romeon ja Julian vuoro. Juha Siltanen oli
saanut lyyrillisiin teksteihin ja tapahtumiin todella uutta pontta. Kiitos
retkeläisille mukavasta lokakuun lauantaista.
Kotiseutupäivät 6.-9.8.2009 Nilsiässä
”Mualimalle ja takas”
Kotiseutupäivät vietetään Ylä-Savossa, joten kaikki yläsavolaiset liikkeelle
kotseuvulle. Päiville on ajateltu yläsavolaisille omaa pöytää, jossa
esittelisimme toimintaamme. Jos olet kiinnostunut Ylä-Savon pisteen
päivystyksestä, niin ota yhteyttä Kaijaa. www.kotiseutupaivat2009.fi
Uusia jäseniä kaivataan
Tämän lehden välissä on jäsenkaavake, jonka voit antaa seurastamme
kiinnostuneelle jäsenelle. Seuralaisia pyydetään ilmoittamaan myös
osoitteenmuutokset Tellervolle. Omaisia pyydetään ilmoittamaan
poisnukkuneet. Seuralaiset voisivat myös ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.
Tulevaisuudessa informaatio voisi tapahtua sähköpostitse. Näin säästettäisiin
postimaksut. Joilla ei sähköpostiosoitetta ole, niin heille tietenkin postitetaan
lehti.
Ronkaisen Viljo muistelee
Sonkajärven kunnan puutteisimmalla kolkalla nuorena asuessani ilonaiheet ja
onnen tunteet jäivät hyvin vähäisiksi. Mielessä pyörivät suuret rääsyiset ja
pulleavatsaiset (riisitautiset) lapsikatraat ihmisasunnoiksi kelpaamattomien
mökkien pihoilla. Näin oli myös minun kotonani. Muistan uuvuttavan
työtaakan, joka lankesi myös minun osakseni jo lapsena. Lisäksi sisarsarjani
lapsikatras oli lähes yksinomaan minun vastuullani. Myös koulussa
kiusaaminen osui minun ja minua hieman nuoremman veljeni osalle.
Opettajani – Isänmaallisen kansanliikkeen (IKL:n) jäsenen – osallistuessa
kiusaamiseen ja syrjimiseen moninaisin tavoin.
Olen elänyt jo lähes 60 vuotta täällä rintamailla. Siitä huolimatta mieli palaa
joka kesä katselemaan noita ihania maisemia, luonnon ihmeellisyyksiä. Olihan
kotimäkeni Pohjoismäki kuulu korkeudestaan. Mäen laelta oli
silmänkantamaton näkyvyys joka suuntaan. Mäen laelle näkyivät seitsemän
kirkon tornit. Muutin mielteissäni tuon korkean mäen kutsumanimeksi
”Kurjuuden kukkula”.
Siellä suoritin lapsena kivisten peltojemme kyntämisen kaksihaaraisella auralla
ja karhitsin risukarhilla. Niitin veljien kanssa aikaisin aamukasteella
jäkkiheinää, jota ei kuivana saanut millään katkeamaan. Siellä myös
työskentelin metsätöissä ja uitoilla Sälevän vesireitillä. Työskentelin myös
rakennustöissä noin kuusi vuotta.
Muistan erityisen hyvällä oikeudenmukaista ja hyvää isääni. Saavutin sodasta
palattuani kyläläisten valtaenemmistön suosion. Se vei moniin
yhteiskunnallisiin tehtäviin mm. kunnanvaltuustoon ja ay-liikkeeseen, tulevaan
pääammattiini. Muistan ilolla ihmisten suuren aktiivisuuden uuden, paremman
ja oikeudenmukaisemman Suomen rakentamisessa. Tekee hyvää vanhoille

korvilleni kuulla sanottavan, että ”on onni syntyä Suomeen”. Tuota
korusanomaa en kuullut lapsuudessani.
Mielessäni elävät kauniina muistot ihanista appivanhemmistani ja kaikista
vaimoni tätien miehistä, joihin sain tutustua ja yhdessä monet vuodet heidän
kanssaan työskennellä. Muistan elävänä koko köyhän kotikyläni ja sen
asukkaat. Muistan kaiholla myös äitiäni, josta en voi kertoa hyvää
syyllistymättä valheeseen. Sisarusparveani kaitsiessani sain havaita, että he
pitivät minua isänään ja äitinään. Myös vanhin veljeni mukautui
samansuuntaiseen suhtautumiseen aikuisiällään. Sinne jäi paljon rakkaita
järjestötovereita ja ystäviä. Nyt heitä ei ole elossa montakaan. Hekin
vanhainkodissa.
Siskoni kertoi menneen kesän reissullamme joidenkin kysyneen häneltä, että
vieläkö se Viljo elää ja ajaako se vielä autolla. Ylittäessämme palatessamme
Pohjoismäkeä satoi aivan mahdottomasti emmekä voineet kiikaroida näköaloja
kuten oli tapamme. Sanoin vaimolleni leikilläni, että ”Pohjoismäki itkee
vuolaasti suurta poikaansa hyvästellessään”. ”Aika kultaa muistot”, sanotaan.
Niin kävi myös minulle. Väkisinkin tekee mieli sanoa, että entisen kotiseudun
rakkaus voittaa sittenkin noita ankeita aikoja ajatellessa. (jatkuu seur.
numerossa)
Vastaukset kysymyksiin: 1. Savolaisten laulu 2. sanoitus A.Oksanen
3.sävellys Karl Collan 4. ravintola Kaisaniemessä 9.12.1852 5.11 säkeistöä 6.
Rautakaudesta; v 0-400 7. Pähkinäsaaren rauha solmittiin 1323 8. Ruotsi veti
rauhan savolaisten ja karjalaisten väliin 9. Olavinlinnaa alettiin rakentaa v
1475 10. oopperajuhlistaan

