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1989
KOKOUSKUTSU Sääntömääräinen syyskokous
Seuramme sääntömääräinen syyskokous pidetään pikkujoulun merkeissä
lauantaina 20.11.2010 klo 13.00 Ristola-yhteisön tiloissa, Tinasepäntie 46,
00620 Helsinki, Metsälä
Ennen kokousta nautitaan seuran tarjoamaa jouluglögiä ja piparkakkuja
Syyskokouksen esityslista:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään vuoden 2011 toimintasuunnitelma
4. Määrätään vuoden 2011 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
6. Hyväksytään vuoden 2011 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.
Kokouksen jälkeen valitaan seurallemme seuraavaksi kahdeksi vuodeksi uusi
piällysmies. Piällysmiesesittelyn jälkeen kuulemme yllätysohjelmaa. Ennen
varsinaista pikkujoulua laulamme yhdessä Kauneimmat joululaulut ja
virittäydymme pikkujoulun tunnelmiin. Jouluisia yhteislauluja laulattaa Erla
Pulli (piano). Ohjelman jälkeen syödään mykyrokkaa ja jälkiruuaksi nautitaan
kahvia ja joulutorttu. Ruokailu maksaa 10 e/hlö. Vegetaristeille on tarjolla
kasvispiirakkaa 5 e/hlö. Pika-arpajaiset 1 e/kpl. Pääpalkintona on runsas,
jouluinen ostoskori sekä paljon muita hyviä palkintoja. Seuralaiset voivat
tuoda halutessaan arpajaisiin omia palkintojaan. Vuoden 2010
maksamattoman jäsenmaksun 15 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! Tervetulloo
pikkujouluun ja syömään oekeeoppista mykyrokkoo! Huastellaan kuulumiset
ihan oekeella kunnon kielellä! Tonttuhatun kun pannoo piähän, niin on niin
joulunen fiilinki!

Teatteriretkelle Tampereelle la 2.10.2010
Ylä-Savon Seura ry tekee syysretken Tampereelle Musiikkiteatteri Palatsiin.
Tervetuloa katsomaan Hollywoodin myrskyistä menoa.
Ohjelma:
klo 8.45 kokoontuminen Kiasman eteen
klo 9.00 lähtö Helsingistä Kiasman edestä
” 11.30 lounas Ravintola Astorissa Tampereella, Aleksis Kiven katu 26
- alkuruoka: vihreä salaatti talon kastikkeella, leipä ja voi
- pääruoka: loimutettua lohta tai pariloitua broilerinrintaa
molempiin annoksiin kastike, perunat ja kuumia vihanneksia
- jälkiruoka: kahvi/tee
” 12.30 kokoontuminen Musiikkiteatteri Palatsiin, Hämeenkatu 30
” 13.00 Musikaali Ava & Frank
” 15.30 lähtö Helsinkiin
n. 17.30 paluu Helsinkiin Kiasman eteen
Retki (sis. musikaalilipun, lounaan ja matkat) maksaa jäseniltä 65 euroa ja eijäseniltä 70 euroa. Lippuja on ostettu 50. Sitovat ilmoittautumiset Marja
Röpeliselle marja.ropelinen@elisanet.fi tai puh. 040 511 9629. Samalla
ilmoitetaan haluaako kalaa vai broileria ja onko muita erityisruokavalioita.
Ruokajuomana ovat vesi ja kotikalja. Muut ruokajuomat maksetaan itse.
Keväällä ja kesällä ilmoittautuneet muistakaa tarkastaa aikataulunne ja
ilmoittaa ruokavaihtoehtonne, jos ette ole sitä vielä tehneet. Esteestä on heti
ilmoitettava. Seura laskuttaa perumatta jääneet ilmoittautumiset. Retki on
erittäin suosittu ja jonossa on halukkaita. Retki maksetaan seuran tilille OP
578007-4406 (viitenumero 479) tai hätätilassa bussissa.
Astor on Tampereen ensimmäinen eurooppalainen ravintola. Se sijaitsee torin
laidassa keskellä kaupunkia. Ravintolan ylpeys on keittiö, jossa arvostetaan
kokin ammattitaitoa sekä tuoreita raaka-aineita. Ruokailuaikaa meillä on tunti.
Palatsi toivoo, että olisimme paikalla jo klo 12.30. Aikataulumme on aika
tiukka, joten ole paikalla Kiasman edessä viimeistään klo 8.45. Teatteriliput
jaetaan bussissa. Paikkavalinnoissa on pyritty ottamaan kaverit huomioon. Itse
en valitettavasti pääse mukaan menomatkalle. Olen to-pe Hyvä Ikä -messuilla
Tampereella ja olen Teitä vastassa Astorissa. Paluumatkan teen kanssanne
Helsinkiin.
Ava & Frank, Ensi-ilta Tampereella 2.9.2010 (Katri Kekäläisen arvostelu)
Musiikkiteatteri Palatsin syyskauden avaus Ava & Frank ammentaa 50-luvun
Hollywoodista ja aikansa tähtipariskunnan Frank Sinatran ja Ava Gardnerin
lyhyestä, mutta myrskyisästä suhteesta. Esityksen musiikki koostuu
pääasiassa Sinatran ikivihreistä. Katariina Leinon käsikirjoittama ja Petri
Lairikon ohjaama esitys painottuu nimenomaan musiikkinumeroihin, joita on
runsaasti, ja se onkin perusteltu ratkaisu, sillä Gardneria ja Sinatraa esittävät
Arja Koriseva ja Miro Honkanen laulavat loistavasti kumpainenkin. Korisevan
luontainen karisma kantaa aina piippuhyllylle saakka, ja silloin
näyttelijäntyölliset pienet puutteet eivät häiritse. Honkanen on puolestaan
löytänyt Sinatraansa sopivat elkeet, vaikka jääkin henkilönä etäisemmäksi.
Laulujen välissä tarinaa kuljettavat kohtaukset keskittyvät suhteen
avainkohtiin. Käsikirjoitus on melko köykäinen, kohtausten funktio on lähinnä

aasinsiltoina toimiminen musiikkinumeroiden välissä. Sivuhenkilöt
tupsahtelevat kohtauksiin, nimetään ja sitten he katoavat taas, jäämättä
erityisemmin mieleen, ilahduttavana poikkeuksena Ari Myllyselän valtavan
sympaattinen sateessa laulava Gene Kelly.
Sivuhenkilöitä ja lauluja karsimalla sekä pääparin suhdetta syventämällä
esityksestä olisi ehkä saanut ihan oikean musikaalin. Mutta toisaalta, ehkä se
ei ole ollut edes tavoitteena. Esityksen ulkoisissa puitteissa ei ole moitteen
sijaa, Tapio Keskitalon lavastus ja Kaija Serpenttiinin puvustus henkivät
Hollywood-glamouria. Musiikkiteatteri Palatsin konsepti on vahvasti
viihteellinen ja sellaisena tarjoaa varmasti hyvän vaihtoehdon omaa
suosikkilajiaan etsivälle yleisölle. Niitä syvällisempiä kokemuksia voi sitten
hakea jostain muualta.
Kaijan tietovisa: Mitä tiedät maamme presidenteistä?
Vastaukset sivulla seitsemän
1. Kenen presidenttimme syntymästä kului juuri 110 vuotta?
2. Missä hän oli syntynyt?
3. Kuka oli maamme ensimmäinen presidentti?
4. Ketä presidenttiä sanottiin leikkisästi ”reissu-Lasseksi”?
5. Kuka oli ukko-Pekka?
6. Kuka presidentti kuoli Helsingin rautatieasemalla ja milloin?
7. Kenen presidenttimme 75-vuotissyntymäpäivillä Adolf Hitler vieraili
Suomessa?
8. Kuka presidenttimme tuomittiin 10 vuodeksi kuritushuoneeseen
sotasyyllisyysoikeuden käynnissä?
(hänet armahdettiin kuitenkin terveydellisistä syistä)
9. Kuka presidenteistämme on saanut Nobelin-rauhanpalkinnon?
10. Kuka presidenteistämme harrasti mm. lentopalloa?
11. Kuka presidenteistämme on toiminut mm. SAK:n lakimiehenä?
(vastaukset sivulla 6)
Lyhyt Suomi-Savo-sanakirja
Onko teillä suomenkielisiä sanomalehtiä? Eekö tiällä oo kun ulukolaesija lehtiä?
Onko hotellissanne vapaita huoneita? Ee sunkaan tämä täännä oo?
Tilaisitteko taksin, kiitos? Kehtootko kuhtua mittarin?
Millainen jännite on hotellinne pistorasiassa? Pystyykö tiällä parranajjuun?
Uusia jäseniä seuraan
Hyvät jäsenemme! Kun vierailette kotikonnuillanne, niin värvätkää uusia
jäseniä seuraamme. Minulla on sellainen tapa, että minulla on aina
Pihlajanlehtiä ja jäsenliittymiskaavakkeita käsilaukussa. Aina, kun kuulen
Savon murretta, alan kaivella jäseneksi liittymiskaavakkeita ja seuraan
värvääminen alkaa. Olemme saaneet joitakin uusia jäseniä seuraamme, mutta
lisää mahtuu. Ei tarvitse olla ihan Ylä-Savossa syntynyt. Kunhan on

savolaismielinen ja innostunut järjestötyöstä. Lehtiä ja jäsenkaavakkeita saa
puheenjohtajalta ja muiltakin johtokuntalaisilta. Muistakaa myös www.ylasavonseura.fi, josta saa lisätietoa toiminnastamme.
Puheenjohtajan palsta
Saimme viettää historian lämpimintä kesää. Ainakin siitä saakka, kun
lämpötiloja on maapallolla tilastoitu. Suomen lämpöennätys syntyi 29.7.
Liperissä, jolloin lämpömittari kipusi + 37,2. Edellisestä ennätyksestä ehti
vierähtää aikaa 96 vuotta. Silloin 9.7.1914 mitattiin Turussa + 35,9 astetta.
Aika huvittavaa oli, että Varpaisjärven mökillä ollessani elohopea näytti + 33
astetta, joka oli sama kuin Egyptissä. Tällaista ihmettä ei taida tapahtua ihan
lähiaikoina. Itse nautin lämmöstä suunnattomasti. Vedet olivat sekä järvissä
että meressä ihan uitavan lämpöisiä.
Minun kesäni meni olkapäätä parannellessa ja fysikaalisissa hoidoissa. Ehdin
kyllä nauttia Suomen suvesta perheeni kanssa kotitanhuvillani Varpaisjärven
Petäys-kylässä. Kävimme uimassa Rautavaaran Älänteen Rousku- ja
Näätähiekalla. Siellä sai kokea luonnon rauhaa ja nauttia mahtavista
hiekkarannoista. Valkoiset hiekkarannat petaavat kyllä monet ulkomaan
lomakohteet. Miehet valittelivat, että taimen ei oikein kuumalla ilmalla käynyt
vieheeseen. Kyllä taimentakin syötiin ja sitä saatiin mahtavilta Sonkajärven
koskilta. Ylä-Savon kesätapahtumat menivät kohdaltani sivu suun, kun minulla
ei ollut mökillä autoa. Pyörällä polkien matkat olisivat olleet kohtuuttoman
pitkiä. Onneksi tilataksilla pääsi pari kertaa kohtuuhinnalla kirkonkylälle
ostoksille. Kylien autioituminen on surullinen asia. Onneksi pellot ovat lähes
joka talossa viljeltyjä, kun suuret maitotilat tarvitsevat ruokaa
monisatapäiselle lypsykarjalle.
Kävimme perinteisillä Mikkelin musiikkijuhlilla ja kuntoutuskeskus
Pääskynpesässä Ilomatsissa. Se sijaitsee Ilomantsi-järven rannalla kauniiden
vaaramaisemien ympäröimänä. Asiakkaita ei juuri ollut, joten saimme nauttia
rauhassa kylpylän palveluista. Tutustuimme Suomen itäisimpään kylään
Möhköön. Möhkön järvimalmia jalostanut rautaruukki rakennettiin 1850-luvun
tienoilla keskelle erämaata Möhkönkosken partaalle. Rautaruukin mukana
syntyi ja kasvoi Möhkön kylä. Nykyisin kylässä asuu noin 120 ympärivuotista
asukasta, ja se on vireä matkailu- ja kulttuurikohde aivan Venäjän rajan
läheisyydessä. Vastaavaa järvimalmia on valmistettu myös Sonkajärven
Jyrkässä. Kohteeseen kannattaa tutustua siellä päin vieraillessaan. Olen kesän
aikana hurahtanut maamme majakoihin. Vierailin Russaröön ja Söderskärin
majakoilla. Aikaisemmin olen käynyt Bengskärin majakalla. Majakoiden
historiat ovat hyvin mielenkiintoisia ja nykyisin niihin pääsee tutustumaan ihan
oppaan opastuksella. Kannattaa käydä tutustumassa ja kuljetukset
järjestetään ihan yhteiskuljetuksena, jolloin se ei ole kovin kallista.
Syksykokouksessa 20.11. esitellään seuramme 23. piällysmies. Tulkaa mukaan
yhteiseen pikkujouluumme. Seuramme 40-vuotisjuhlat lähestyvät ja juhlia
vietämme 5.3. 2011sääntömääräisen kevätkokouksen yhteydessä.
Juhlapuhujaksi on lupautunut piällysmies, eduskunnan I varapuhemies Seppo
Kääriäinen. Lisäksi on muuta mukavaa ohjelmaa ja juhlapäivällinen. Näistä
kerron tarkemmin vuoden ensimmäisessä Pihlajanlehdessä. Juhlatoimikunta

miettii kuumeisesti ohjelmaa, paikkaa ja juhlallisuuksia. Valitettavasti emme
saaneet apurahaa Uudenmaan kulttuurirahastolta kunnon historiikin
kirjoittamista varten. Jonkinlainen historia tullaan esittämään juhlassa. Jos
sinulla on hauskoja muistoja, tapahtumia tai dokumentteja, niin lähetä
minulle.
Lopuksi kerron vielä savolaisesta perinneruuasta eli kalakukosta. Kesälomalla
luin Savon Sanomista kalakukon tappolistaa. Elintarviketurvallisuusliitto ei
salli, että kalakukkoahvenet siivotaan rannassa. Ohje perustuu kuulemma
EU:n hygienialainsäädäntöön. No, missähän ne sitten pitäisi siivota? Tuskinpa
meille joka saareen ja niemen notkoon saadaan pystytettyä kalakukkoahvenen
siivouslaitosta. Rantakalan muikutkin pitäisi perata koneellisesti. Unioni on jo
onnistunut lopettamaan sylttyjen teon. Mitähän se EU meille vielä keksiikin?
No, syyskokouksessa syödään mykyrokkoo, joka on ihan oikeaoppisesti tehtyä
ja hyvvee. Tulukeehan paekalle, niin katotaan uus piällysmies ja vietetään
pikkujoulua oekeessa meiningissä. Toivotan kaikille, jotka eivät pääse
kokoukseen oikein hyvää loppuvuotta ja joulun odotusta, vaikka se aikaista
vielä tässä vaiheessa onkin.
syysterveisin Kaija
Kotiseutupäivät 5. - 8.8.2010 Joensuussa (Kahden Karjalan rajalla –
Kotikondujarmankat)
Soma oli keli Joensuussakin menneenä kesänä kotiseutupäivien aikaan, kun
niitä siellä vietettiin. Aika oli muutama päivä Savoa riepotelleen Asta-myrskyn
jälkeen. Se Veera-myrsky riehui kuulemma vähän enemmän toisaalla
Suomessa. Matkasin mökiltä Pieksämäeltä Joensuuhun tutkien myrskyn tuhoja
tien varrella. Eivät ylettyneet Joensuuhun asti. Tuhot olivat samannäköisiä,
kun vuosi sitten Ylä-Savossa.
Nämä Joensuussa ja naapurikunnissa järjestetyt olivat 62. valtakunnalliset
kotiseutupäivät. Yleisteemana oli Raja, jonka puitteissa käsiteltiin kahden
puolen rajaa elävää ja elänyttä karjalaista kulttuuria. Torstaina saavuin sen
verran myöhään kisapaikalle, että paljoa päivän seminaareista en ehtinyt
kuulemaan. Tiedotteen mukaan alustajat käsittelivät aiheitaan seuraavasti:
professori Ari Lehtinen käsitteli alustuksessaan tämän päivän provinsialismia
sekä sitä, kuinka periferiat syntyvät, professori Maria Lähteenmäki pohti
Pohjois-Karjalan maakunnallista ilmettä ja identiteettiä historian valossa,
professori Seppo Knuuttila avasi takamailla elämisen ehtoja tarkastelemalla
rintamaiden ja takamaiden vastavuoroista rakentumista sekä kulttuurisina että
kokemuksellisina esityksinä, erikoistutkija Tuulikki Kurki tarkasteli Suomen ja
Venäjän rajaseudun sekä kirjallisuudessa että suullisessa kerronnassa saamia
merkityksiä.
Perjantai oli edelleen lämmin ja aurinkoinen, joten mukavaa oli pitää YläSavon Seuran kojua Joensuun torilla, vaikka ”asiakkaita” oli niukanlaisesti.
Muutama entinen yläsavolainen kävi tarinaa iskemässä ja jokunen
vieraskuntalainen ihmetteli, keitäs sitä ollaan. Ainoat Karjalan kunnaiden
ulkopuoliset yhdistykset torilla olivat nuo tulevat kotiseutupäivien järjestäjät;
Turku vuonna 2011 ja Mikkeli vuonna 2012. Samalla torilla tapahtui ohjelmaa
ja Kotiseutupäivien virallinen avauskin. Joensuun kaupunginvaltuuston

puheenjohtaja Riitta Myller esitti tervetuliaistoivotuksen kokousväelle. Näiden
valtakunnallisten kotiseutupäivien avauspuheen piti Suomen Kotiseutuliiton
hallituksen puheenjohtaja dosentti Heikki Kukkonen.Perjantaina iltapäivällä
pidettiin myös Kotiseutuliiton vuosikokous Musiikkiopiston juhlasalissa. Arvata
saattaa, että tunnelma oli lämmin. Kokouksessa käsiteltiin liiton vuoden 2009
vuosikertomusta ja lähiajan toiminnan päälinjoja sekä valittiin uudet
valtuuston jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Vuosikokouksen hyväksymät
liiton lähiajan toiminnan päälinjat ovat (1) kotiseututyön aatteellinen sisältö
muuttuvassa Suomessa, (2) kaupunkien kotiseututyö, (3) kotiseuduntutkimus:
kotiseutuarkistot, kotiseutujulkaisut ja paikallismuseotoiminta sekä (4)
järjestötoiminnan ja jäsenpalvelutyön kehittäminen sekä tukeminen niin
henkisesti kuin taloudellisestikin. Kokous asetti lisäksi julkilausumatoimikunnan, jonka jäseniksi valittiin hallituksen jäsen Kirsi Moisander sekä
valtuuston jäsenet Pia Puntanen ja Sampo Purontaus. Toimikunnan
muotoilema julkilausuma hyväksyttiin ja julkistettiin.
Kotiseututyön ansiomitali myönnettiin neljälletoista kotiseututyössä
ansioituneelle henkilölle, ja nämä mitalit luovutettiin liiton vuosikokouksessa.
Tänä vuonna mitalin saivat: Ritva Ahvenainen Kontiolahdelta, Jorma
kankaiselta Kontiolahdelta, Paavo Koljonen Joensuusta, Antti Kotiranta
Helsingistä, Yrjö Larmola Helsingistä, Osmo Paalanen Joensuusta, Jorma Pere
Eurasta, Lauri Pohjakallio Forssasta, Liisa Puhakka Ilomantsista, Esa Ranta
Mänttä-Vilppulasta, Risto Salminen Salosta, Jouko Suoniemi Pälkäneeltä, Valto
Tahvanainen Joensuusta ja Matti Toivonen Kokkolasta.
Muitakin vuoden palkintoja ja huomionosoituksia jaettiin:
kaupunginosapalkinnon sai Roihuvuori Helsingistä, kotiseutupoluksi valittiin
Suomussalmen Ämmänsaaren kulttuurikävely, kotiseututeos oli Matti YliTepsan ruijansuomalaisen kansanmusiikin tallentaminen ja sen uudelleen
tunnetuksi tekeminen.Lauantai oli varattu retkeilyyn ynnä muuhun toimintaan
ja huvitteluunkin. Varsinkin tuo retki sunnuntaina Vanhaan Valamoon tuntui
houkuttelevalta. En mennyt, vaan menin Liperiin, veljeni Juhanin mökille
saunomaan ja uimaan. Viivyin Liperissä sunnuntainkin, kun muut menivät
Kotiseutupäivien ohjelmaan kuuluvaan Liturgiaan ja Karjalaisen kansan
messuun. Lämmintä oli edelleen, ja vielä Joensuusta paluun jälkeenkin.Niin ja
vuoden 2011 Valtakunnallisia kotiseutupäiviä vietetään 28.–31.7. Turussa ja
Turun seudulla. Päivien teemana on Eurooppalainen kulttuuri Suomessa. Teksti
Aimo Ollikainen
Piällysmiehemme Einari Vidgrenin avoimet ovet
Ponssen 40-vuotisen taipaleen kunniaksi Vieremällä vietettiin avoimien ovien
päivää elokuun puolivälissä. Radio-Savon mukaan odotetun 500:n vierailijan
sijaan lukumäärä olikin toista tuhatta.
Monipuolinen ohjelma muodosti hauskan ja mielenkiintoisen perhetapahtuman.
Lapsille oli poniratsastusta, polkuautokilpailuja, kasvomaalausta ja ilmapalloja.
Kaikilla oli tilaisuus tutustua metsäkoneen valmistukseen opastetuilla
tehdaskierroksella. Näimme koko valmistuslinjan, jossa teräsrungosta alkaen
Ponsse valmistui eri varustelu- ja kokoonpano-pisteessä.

Jokainen metsäkone valmistuslinjassa oli jo myyty, eli monipuolisesta
tuotevalikoimasta johtuen jokainen kone on oma yksilö, vaikka sitä viedään
samassa jonossa. Ohjelmassa on erikokoisia: kuormatraktoreita 8,
harvestereita 5, harvesteripäitä taas n. 10, ja löytyy myös yhdistelmäkone
harvesteri/kuormatraktori. Metsäkoneen toimitusaika on vähintään kaksi
kuukautta. Nyt elokuussa valmistui 7000:s metsäkone.
Ponsse Oyj on tällä hetkellä kansainvälisesti merkittävä metsäkoneita
valmistava konserni. Sillä on tytäryhtiöitä kymmenessä maassa. Yritys on
luonut Ylä-Savoon reilut 300 työpaikkaa, kaikkiaan henkilökuntaa koko
konsernissa on yli 800. Tämän vuoden toisella neljänneksellä metsäkoneiden
kysyntä kasvoi. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopulla 50 miljoonaa
euroa. Yhtiön tilausvirta on parantunut kaikilla markkina-alueilla. Yhtiön
liikevaihto kasvoi kuluneella neljänneksellä vertailukauteen verrattuna 103
prosenttia.
Tehdaskierroksen jälkeen oli mahdollista ajaa harvesteria simulaattorissa.
Metsäkoneiden savottanäytös oli järjestetty tehtaan viereiseen
hakkuupaikkaan. Kahvin, leivonnaisten ja muuripohjalettujen kera oli
mahdollista katsella kuinka ammattilaiset pistelivät vauhdilla puita pinoon ja
kärryyn.
Piällysmies Einar Vidgrenin elämä pienestä maanviljelijän pojasta
menestyneeksi liikemieheksi ja teollisuusneuvokseksi on menestystarina vailla
vertaa. Ennen metsäkoneiden valmistusta Einari toimi metsurina. Hän ei
kuitenkaan ollut tyytyväinen siihen aikaan saatavilla oleviin metsätraktoreihin
ja niinpä hän päättikin rakentaa oman koneen, tuo kuormatraktori sai
nimekseen Ponsse. Kone osoittautui niin kestäväksi ja tehokkaaksi, että Einari
rohkeni perustaa konepajan 1970.
- Myö menestyttään asiakkaitten ja kumppaneitten kansa kestävän kehityksen
mukkaesilla uuvistuvilla puunkorjuun ratkaesuilla. Nuilla evväillä toivomme
olovamme tämän alan toivotuin kumppani, täsmensi piällysmiehemme Einari.
Meijän Ponsse- henkeen kuuluu:
Aeto halu asiakkaan tarpeen tuntemisseen.
Asiakasta ei jätetä yksin, mittee luvataan, se pietään
Nööryys ja sissukkuus tavotteissa. Ollaan rehellisiä ja lupsakkaita
Palavele asiakasta kuin ihteäs toivoisit palaveltavan
Työtoverin aattamisella varmistettaan asiakkaan menestystä
Tuotteen, palavelun ja rosessin jatkuva parantelu
Alotteellisuus ja avarat katseet, muutos on mahollisuus
Menossa mukana Anja ja Risto Sahrakorpi
www.yla-savonseura.fi
Seurallamme on päivitetyt www-sivut. Käykääpä katsomassa ja toiveet sekä
kirjoitukset lähetetään pj. kaijapulli@yahoo.com tai puh. 040 513 1925 tai 040
7160 264. Sivujen lupamaksut ja oikeudet on maksettu ja huollettu vuodeksi
eteenpäin.

Pihlajanlehti nro 2/2010
Ylä-Savon seura ry:n tiedotuslehti nro 2/2010 Pihlajanlehti vuodesta 1989
Teatteriretkelle Tampereelle la 2.10.2010
Ylä-Savon Seura ry tekee syysretken Tampereelle Musiikkiteatteri Palatsiin.
Tervetuloa katsomaan Hollywoodin myrskyistä menoa.
Ohjelma:
klo 9.00 lähtö Helsingistä Kiasman edestä
” 11.30 lounas Ravintola Astorissa Tampereella
- alkuruoka: vihreä salaatti talon kastikkeella, leipä ja voi
- pääruoka: loimutettua lohta tai pariloitua broilerinrintaa
molempiin annoksiin kastike, perunat ja kuumia vihanneksia
- jälkiruoka: kahvi
” 13.00 Musikaali Ava & Frank
” 15.30 lähtö Helsinkiin
n. 17.30 paluu Helsinkiin Kiasman eteen
Retki (sis. musikaalilipun, lounaan ja matkat) maksaa jäseniltä 65 euroa ja eijäseniltä 70 euroa. Lippuja varattu 40. Sitovat ilmoittautumiset Marja
Röpeliselle 2.9. mennessä marja.ropelinen@elisanet.fi tai 040 511 9629. Olisi
hyvä, jos halukkaat ilmoittaisivat jo näin keväällä, että tiedetään kiinnostaako
tämä. Samalla ilmoitetaan haluaako kalaa vai broileria ja onko muita
erityisruokavalioita. Ruokajuomana vesi ja kotikalja. Muut ruokajuomat
maksetaan itse. Esteestä on heti ilmoitettava. Seura laskuttaa perumatta
jääneet ilmoittautumiset. Retki maksetaan seuran tilille OP 578007-4406
(viitenumero 479) tai hätätilassa bussissa.
Musikaali on nimeltään Ava & Frank. Se kertoo Ava Gardnerin ja Frank
Sinatran intohimoisen rakkaustarinan upeiden laulujen siivittämänä. Esityksen
pääosissa loistavat maan eturivin esiintyjät, Arja Koriseva ja Miro Honkanen.
Esitys saa ensi-iltansa to 2.9.2010. Hollywood-pari löysi toisensa, kun Frank
iski silmänsä vaaralliselta vaikuttavaan Avaan. Heidän intohimoinen ja
myrskyisä avioliittonsa kesti kuusi vuotta. Ava oli useiden miessuhteidensa
vuoksi Hollywood-juorujen aihe ja toimittajat olivat jatkuvasti heidän
kintereillään tekemässä skandaalinkäryisiä juttuja. Väistämättä alkoi myös
kilpailu siitä, kumman tähti loistaa kirkkaammin. Esityksen musiikkina on
Frank Sinatran maailmankuuluja, upeita kappaleita. Musikaalin ohjauksesta
vastaa Petri Lairikko, ja käsikirjoitus on Katariina Leinon käsialaa.
Kapellimestarina toimii Lucjan Czaplicki. Puvustuksen tulee laatimaan Kaija
Serpenttiini, ja maskeerauksen suunnittelee Ia Luhtanen. Peruukit ovat Pekka
Helysen taidonnäyte.
Kino-Palatsista Musiikkiteatteri Palatsiksi
Tuulensuun talo rakennettiin vuonna 1929 kaupunginarkkitehti Bertel
Strömmerin suunnitelman pohjalta. Näyttävää uusklassista tyyliä edustava
rakennus oli valmistuttuaan Tampereen suurin asuinkerrostalo. Tuulensuun
talon hienoimpana osana pidetään elokuvateatteria, jonka pintakoristelusta

vastasivat stukkorappari Arvid Nurhonen sekä kuvanveistäjä Wäinö Rautalin.
Ensimmäinen vuokralainen oli Kinosto Oy, joka käynnisti Tuulensuu-nimisen
elokuvateatterin toiminnan elokuussa 1929. Omistajavaihdosten myötä
elokuvateatterin nimeksi vakiintui lopulta Kino-Palatsi. Elokuvateatteri toimi
rakennuksessa usean vuosikymmenen ajan, kunnes elokuvatoiminta tilassa
päättyi vuonna 1991. Talo sai uuden vuokralaisen hengellisestä yhteisöstä,
joka otti nimekseen Palatsiseurakunta. Vuokrasopimuksen loputtua kiinteistön
omistaja Taitokaari Oy päätti toteuttaa tilan täydellisen entisöintityön. Vuosien
2006–2008 aikana elokuvateatterin alkuperäinen ulkoasu palautettiin
mahdollisimman tarkasti. Mallia restauroinnille haettiin arkistoja, vanhoja
valokuvia sekä dokumentteja huolellisesti tutkimalla.
Kevätkokousuutisia
Kevätkokous pidettiin Helsingin kristillisessä opistossa. Kokous aloitettiin
syömällä tirripaistia, talakkunoo, pulloo ja kahvia. Paikalla oli
viitisenkymmentä seuralaista. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Puheenjohtaja kiitti seuran parissa työskennelleitä
henkilöitä, ja esitteli johtokuntalaiset ja juhlatoimikuntalaiset. Johtokunnan
uusi jäsen Aimo Ollikainen toivotettiin tervetulleeksi. Puheenjohtajaksi valittiin
Kaija Pulli ja sihteeriksi Leena Vatanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna
Kääriäinen ja Marja-Leena Lohiranta. Vuoden 2009 toimintakertomus ja
tilinpäätökset esiteltiin ja hyväksyttiin. Kirjanpitäjä Annikki Partaselle ja
tilintarkastajille Eila Karviselle ja Marja-Liisa Pesoselle kiitokset työstä seuran
hyväksi. Annikki jatkaa kirjanpitäjänä ja rahastonhoitajaksi valittiin Tellervo
Ukkonen. Lopuksi esiintyi säveltäjä Pentti Tynkkynen. Sortavalassa syntynyt ja
vuoden rantasalmelaiseksi valittu Tynkkysen laulut käsittelivät kevättä,
rakkautta sekä sivusivat talvisotaan, jonka loppumisesta kevätkokous päivänä
oli kulunut 70 vuotta.
”Kahden Karjalan rajalla” –kotiseutupäivät Joensuussa 5.-8.8.2010
Johtokunta on kokouksessaan valinnut seuran edustajakasi kotiseutupäiville
Aimo Ollikaisen. Hän esittelee päivillä Ylä-Savon seuraa ja toimii virallisena
edustajana Suomen kotiseutuliiton vuosikokouksessa. Seuran pisteessä
esitellään seuran toimintaa ja jaetaan jäsenkaavakkeita. Näitä kaavakkeita ja
Pihlajanlehtiä saa Kaijalta. Jos olet kiinnostunut seuramme pisteen
päivystyksestä, niin ota yhteyttä Kaijaan tai Aimoon. Ohjelma näkyy
www.kotiseutupaivat2010.fi
Nauruhermoja kutkuttava teatterireissu
Kiitokset kaikille, jotka olivat mukana teatterissa katsomassa ”Salaa rakasta”.
Ammattinäyttelijöiden esitykset olivat vertaansa vailla ja huumori kukki. Seura
tarjosi osallistuneille väliajalla pullakahvit.
Tulevia tapahtumia
Sääntömääräinen syyskokous la 20.11.2010 Ristolassa pikkujoulun merkeissä.
Kokouksessa julkistetaan seuran uusi piällysmies. Seuran 40-vuotisjuhlia
vietetään 5.3.2011. Juhlatoimikunta on kokouksissaan kartoittanut paikkoja,
tarjottavia ja ohjelmaa.
Menneen talven lumia

Sihteeri ja puheenjohtaja tutustuivat Helsingin Rantasalmi-Seuraan Kampin
palvelukeskuksessa järjestetyn konsertin merkeissä. Esiintyjänä oli Pentti
Tynkkynen. Seuran puheenjohtaja Seppo Hartikaisen kanssa keskusteltiin
mahdollisesta yhteistyöstä vaikkapa retkien merkeissä.
Helmiä Savosta -seminaari
Anja Sahrakorpi, Simo Ronkainen ja puheenjohtaja osallistuivat savolaisten
seminaariin. Sen oli järjestänyt Pohjois-Savon valtuuskunta ja Pohjois-Savon
liitto. Seminaarissa saimme kuulla Helmiä Savosta - luovuutta Savosta
elinkeinoelämän uudistajilta.
Piällysmiehen terveisiä: Iisalmen ruhtinaskunta
Istuin Iisalmen kulttuurikeskuksessa joulukuussa 2006 kuuntelemassa Matti
Klingen esitystä Iisalmen ruhtinaskunnasta. Klinge on Helsingin yliopiston
täysin palvellut Suomen historian professori. Kirjan alaotsikko "Modernin
projekti sukuverkostojen periferiassa" viittaa hieman elitistiseen ja
aristokraattiseen, aateluus velvoittaa -asenteeseen. Samalla se karkottaa
monia nykyajan pintaliitäjiä, kepeään tyyliin tottuneita lukijoita. Mutta se joka
jaksaa kahlata yli kuusisataa sivua käsittävän järkäleen läpi, tulee uusiin
ajatuksiin.
Kirjan pääpaino on Iisalmessa asuneissa säätyläisissä. Iisalmi ei ole koskaan
ollut kreivi- eikä ruhtinaskunta. Mutta aikoinaan se käsitti lähes puolet Kuopion
läänistä. Se oli Suomen pohjoisen hiippakunnan vaurain alue. Niinpä Elias
Lönnrot selittikin Iisalmen kirkkoherran elävän kuin kreivi - noina
suuriruhtinaskunnan hyvinä päivinä. Jotkut sanoivat Iisalmen rovastin elävän
kuin ruhtinas. Iisalmen pappilan kulttuurista kerrottiin ihaillen Pariisissa
ilmestyneessä teoksessakin.
Klingen teos on sukututkijan aarreaitta. Teoksessa on hengästyttävä määrä eri
säätyläissukuja ja niiden edustajia pikkutarkkoine tietoineen. Laskin, että
Aminoff-sukuun kuuluvia henkilöitä selostettiin 26 nimen verran, Ignatiuksia
oli 49 henkeä, Snellmaneja 12 henkeä ja Collaneja 6 henkeä sekä Frosteruksia
6 henkeä. Lagukset olivat erityisesti Klingen suosiossa, koska heitä esiintyi 61
henkilön verran. Osa heistä muutti nimensä Hirvensaloiksi, joita selostettiin 13
nimen verran.
Laguksiin kuului esimerkiksi Peltosalmen kotitalouskoulun puutarhalinjan
perustaja Aini Lagus - josta tehty kokonainen kirjakin. Lagusten sukupiiriin
kuuluvat Aminoffit olivat sotilaita ja metsäherroja, Ignatiukset hoitivat
apteekkia ja osallistuivat kunnallispolitiikkaan, Sjöströmit kunnostautuivat
arkkitehtuurin ja taiteen alalla, Schroderukset olivat pappeja, GranitIlmoniemet vaikuttivat Kuopiossa ja Bergmanit hoitivat apteekkia. Laguksilla
oli läheiset suhteet Snellmaneihin. Carpelan-sukuun kuului yhdeksän
vaikuttajaa, joista neljä oli sotilasta ja maaherraa. Klingen mukaan
valtiopäivämies Kumpulaisen "vaikerrukset" - jotka johtivat Iisalmen
kauppalan ja myöhemmin kaupungin perustamiseen - oli tehty yhdessä
kirkkoherra J. L. Laguksen kanssa. Kumpulanmäen omisti apteekkari V. J.
Ignatius Kyllikki-rouvan kanssa. Kyllikki-rouva oli vapaamuurari. Hän jopa
kirjoitti kirjasen: Mitä on vapaamuurarius? Hänen mielestään Suomen
henkisen eliitin tehtävä oli etsiä maan paikkaa maailmansodan jälkeisessä
Euroopassa. Tanssipaikkana tunnettu Kyllikinniemi kantaa vielä tämän Kyllikin

nimeä. Väinö Ignatius osti Runnin terveyslähteen alueen ja myöhemmin
Vilhelmsdalin kartanon. Näin ollen Iisalmen apteekkari omisti Runnin
sanatorion.
Suomen Kuvalehdessä päätoimittaja Tapani Ruokanen moitiskeli lempeästi
sitä, että papiston kepeä säätyläiselämä ei paljon kansaa valistanut. Tästä
puhui jo J. V. Snellman. Säätyläiset olivat Ruokasen mielestä aikansa
optiomiljonäärejä ja julkimoita omassa pettuleipäympäristössään. Kuitenkin Ruokasen mielestä - herätysliikkeiden vaikutus on lopulta ollut suurempi kuin
näiden mahtavien rovastien. Mielestäni Ruokaselta jäi ymmärtämättä, että
kirkkoherrat olivat pitäjästään ja seurakuntalaisistaan aidosti huolehtivia
ihmisiä, ruustinnoista puhumattakaan. Esimerkiksi Ukko-Ruuhveltti - Juhani
Ahon isä - on meille yläsavolaisille leppoisa patriarkka, jota kaikki kunnioittivat
ja arvostivat. Luulenpa, että Ruokanen on vain pintapuolisesti silmäillyt kirjaa
arvosteluaan varten. Ruokanen itse sortuu nykyajan muodinmukaiseen
pintaliito-liturgiaan.
Pappilat säteilivät ympäristöönsä vaikutteita monella tasolla. Meillä
Lapinlahdella on kerrottu, että isoihin taloihin parhaat emännät saatiin Väärnin
pappilassa työskennelleistä piioista. Miksi Matti Klinge, helsinkiläinen
muotoseikkoja korostava historioitsija ja aristokraatti, on paneutunut näin
perusteellisesti Helsingistä katsoen syrjäisen Iisalmen vaiheisiin? Siihen on
yksinkertainen selitys: hän itse on suoraan alenevassa polvessa apteekkari
Väinö Ignatiuksen jälkeläinen.
Miksi minä sitten innostuin Klingen ajatuksista? Mielestäni hän on harvinaisen
oikeassa antaessaan kirjalleen nimen Iisalmen ruhtinaskunta. Olihan Iisalmen
rovasti yhtä aikaa kunnanjohtaja, mallimaan viljelijä - ja jopa pankkiiri.
Tiedetään, että rovasti rahoitti kymmenien lahjakkaitten nuorten miesten tuona aikana vain miesten - opintoja. Päästyään vihreälle oksalle virkamiehet
maksoivat lainat takaisin. Kun aikanaan Iisalmen pappilan virkatalo
palstoitettiin, sen maista tuli yli 200 taloa - kuvailee Klinge pitäjän mahtitilan
häviämistä.
Olen kauan ollut sitä mieltä, että 1700-luvun valistusfilosofi Voltaire oli
oikeassa. Hänen mielestään paras valtiomuoto on valistunut yksinvaltius.
Valitettavasti meillä on esimerkkejä yksinvaltiaista, jotka eivät olleet
"valistuneita" vaan pelkästään vallastaan juopuneita diktaattoreita - kuten
Hitler, Stalin tai Maotsetung. Paino on sanalla "valistunut" - ja sitä oli Iisalmen
rovasti! Tässä lehdessä Seppo Kääriäinen liputti viisaasti kolmen kunnan mallia
Pohjois-Savoon: Varkaus, Kuopio ja Iisalmi. Kullakin keskuksella on
ympärillään oma talousalueensa. Kuntaliitoksilla on turhan paha maine siinähän yhdistyy vain hallinto. Ja hallintoa hoidetaan nykyään tietokoneilla,
jotka eivät tunne kuntarajoja - eivätkä edes valtakunnan rajojakaan. Hallinto
ei kosketa tavallista ihmistä paljoakaan - varsinkin kun koulut,
terveyskeskukset ja muut palvelulaitokset tulisivat säilymään nykyisellään.
Tässä mielessä kiistely kuntarajoista on turhaa, mennyttä aikaa.
Toivotan Ylä-Savoon tulevan Suur-Iisalmen "ruhtinaskunnan" - mikä uuden
kunnan/kaupungin nimi sitten onkaan - tervetulleeksi. Esimerkiksi Lapinlahti
itsenäisenä kuntana ei ole itseisarvo - olemme aina kuuluneet Ylä-Savon
talousalueeseen. AikoinaanIisalmen kirkkoherrakunta jakautui

kappeliseurakuntiin, joista hiljalleen muotoutui itsenäisiä kuntia. Nykyään
voisimme pyöräyttää ajan ratasta taaksepäin - hyvässä ja rakentavassa
mielessä. Euroopan unionissa ei tunneta sellaista käsitettä kuin "kunta" - se on
liian pieni yksikkö. Mutta siellä tunnetaan "alueita" (Ossi Martikainen tuntee
"alueet" hyvin). Ylä-Savo on noin 60.000 asukkaineen sopiva "alue" eli
tulevaisuuden "kunta" - entinen "Iisalmen ruhtinaskunta". Että semmoista
rutinaa tällä kertaa! Leo Puurunen
Puheenjohtajan palsta
Niin on talven selkä taittunut tänäkin talvena. Itselläni se on mennyt
sairastelun merkeissä. Olkapään sijoiltaan menon seurauksena siitä repesi
kierteiskalvosimen jänne, joka on vaivannut koko talven. Nyt toukokuun 17.
päivä pääsen leikkaukseen, jospa se siitä tokenee. Tuntuu vain aika
surkuhupaiselta, että kun viimein pääsisi ekspertille leikkaukseen, niin
vakuutusyhtiö Pohjola vetkuttelee maksujen ja maksusitoumusten kanssa.
Koko talvena ei ole maksanut vielä penniäkään, vaikka työnantajani maksaa
sinne sievoiset pennit ison henkilökuntansa ja muiden pakollisten maksujen
vuoksi. Taitaa olla vakuutusyhtiöillä ns. väsytystekniikka, että maksut
kelpaavat, mutta sieltä päin ei heru. Ihmetellä täytyy, kun kaikkien osapuolten
hyödyksi, olisi parasta saada työntekijä mahdollisimman heti töihin.
Puhumattakaan, että työntekijä joutuu jatkuvasti sairaana ja kivuissaan
tappelemaan omista maksamistaan rahoista. Tässä talven aikana olen kuullut
yhdeltä jos toiseltakin vastaavia selityksiä.
No mukavampiin asioihin. Kahtokee www.iisalmi.fi Ylä-Savon
kesätapahtumista tae kääkee Iisalmen matkailutoimistossa. Kääkeepä niissä
ahkerasti ja jos haluutte jäsenkuavakkeita ja Pihlajanlehtiä jaettavaksi, niin
niitä suatte minulta lissee, jotta suahaan uusia jäseniä mukkaan. Muistakee
ilmottee Tellervolle osotteenmuutokset sekä sähköpostinne, niin voen lähetellä
viestilöitä tapahtumista. Viettäkee oekeen mukavoo kessee ja nähhään
syksymmällä tiiajatterin merkeissä. Muistakee, että www.yla-savonseura.fi
suatte lisätietoo toiminnasta. Jäsenmaksuhan on nyt 15 e ja sen voep maksoo
seuran tilille OP 578007-4406 (viitenumeroks voep laittoo 330). Nähhäämpä
sitten syksymmällä. Hyvvee kessee toevottaa Kaeja!

Pihlajanlehti nro 1/2010
Pihlajanlehti
Ylä-Savon seura ry:n tiedotuslehti nro 1/2010 toimittanut Kaija Pulli
Pihlajanlehti vuodesta 1989. www.yla-savonseura.fi
KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 13.3.2010 klo 13.00
Helsingin kristillisessä opistossa Laajasalossa, Kuukiventie 6. Kokous aloitetaan
ruokailulla. Kevätkokouksen esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen
puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinnat. 3
Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 4
Vuoden 2009 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen 5 Vuoden 2009
tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tili- ja
vastuuvelvollisille. 6 Äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen
Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 7 Muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista
johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen
kokousta tai asiat, jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.
Kokouksen jälkeen esiintyy vuoden 2009 rantasalmelaiseksi valittu director
musices, säveltäjä Pentti Tynkkynen. Sortavalassa syntynyt ja Ranta-salmella
kasvanut Tynkkynen on tehnyt pitkän ja erittäin monipuolisen uran kanttorina,
kuoronjohtajana, musiikinopettajana ja säveltäjänä. Hänen sävellyksiään ovat
mm. oopperat Karhu, Vänrikki Stool, Runeberg ja Pajari. Kulttuurin lisäksi
syömme tietenkin tirripaistia ja talkkunaa sekä jälkiruuaksi kahvia sekä pullaa.
Vegetaristeille on tarjolla kasvispiirakkaa. Tarjoilusta seura veloittaa 10 e/hlö
(piirakka 5 e/hlö). Arpajaiset. Hyvät palkinnot! Pääpalkintona Ruotsin risteily
ja runsas ostoskori ym. Arpa maksaa 1 e/kpl samoin kuin seuran adressi, jolla
voit lähettää lämpimät onnittelut ja surun kohdatessa osanottosi. Vuoden 2010
jäsenmaksu 15 e maksetaan tilaisuudessa tai seuran tilille OP 578007-4406.
Seuran jäsenet voivat halutessaan tuoda pieniä arpajaisvoittoja! Kiitos kaikille
aikaisemmista palkinnoista. Tervetulloo kaekki kokkookseen miettimään
seuran 40-vuotisjuhloo ja antamaan uusia ajatuksia seuran mukavalle
toiminnoille! Toevoo seuran johto- ja juhlatoimikunta.
Kulkuyhteydet: metrolla Herttoniemeen, josta bussit 84-89 (ei 85V)
Santahaminan suuntaan. Itäniityn pysäkki Laajasalon sillan ja Yliskylään
kääntyvän ylikulkusillan jälkeen. Omalla autolla Itäväylältä Herttoniemestä
Santahaminan suuntaan ja Yliskylän viitan kohdalta oikealle ja Kuukiventielle.
Ylä-Savon seura ry:n toimintakertomus 2009 Johtokunta ja
toimihenkilöt
Johtokunta: Kaija Pulli pj., Ensio Leskinen varapj. Leena Vatanen siht., Annikki
Partanen kirjanpitäjä, Pekka Partanen ja Marja Röpelinen virkistys, Juhani
Ruotsalainen isäntä, Anja Sahrakorpi emäntä, Tellervo Ukkonen jäsenrekisteri.
Johtokunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa. Tilintarkastajina toimivat
Eila Karvinen ja Marja-Liisa Pesonen.
Jäsenasiat

Maksaneita jäseniä oli 174, kannattajajäseniä kahdeksan ja piällysmiehiä 10,
joten rekisteröityjä jäseniä 192. Seuran jäsenmaksu oli 10 e/vuosi ja
kannattajajäsenmaksu 80 e. Jäseniksi pääsivät muutkin kuin yläsavolaiset
hyväksymällä seuran säännöt. V 2009 tuli 19 uutta jäsentä. Seuran tilisaldo
578007-4406 vuoden lopussa oli 6.833,34 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
Kevätkokous pidettiin 7.3. Ristola-yhteisön tiloissa. Kokouksessa tarjottiin
tirripaistia, talkkunaa, kahvia ja pullaa. Savolaisen osakunnan kvartetti esiintyi
ja pidettiin arpajaiset.
Syyskokous
Syyskokous pidettiin Ristola-yhteisön tiloissa 14.11. Kokouksessa valittiin 2010
seuran puheenjohtajaksi Kaija Pulli. Annikki Partasen paikalle johto- kuntaan
valittiin Aimo Ollikainen, muutoin johtokunta on entinen. Annikki Partanen
jatkaa kirjanpitäjänä. Tilintarkastajiksi valittiin Eila Karvinen ja Anja
Laukkanen. Musiikkia esittivät Heidi Leskinen ja Erla Pulli. Kokouk- sessa
vietettiin pikkujoulua ja tarjottiin glögiä, piparkakkuja, mykyrokkaa, kahvia ja
joulutorttuja. Joulupukkina toimi Arvo Hyvönen. Pidettiin arpajaiset.
Retket
4.4. Komediateatteri Arenassa katsomassa Spedestä kertovaa näytelmää.
Mukana 33 seuralaista. Kevätretki 23.5. tehtiin Raaseporiin ja Tammisaareen.
Mukana 26 seuralaista. Käytiin 24.10 katsomassa Viulunsoittaja katolla
Hämeenlinnan teatterissa. Mukana oli 40 seuralaista.
Tiedotus
Yläsavolaisiin seuroihin ja tapahtumiin on pidetty yhteyttä. Seura kuuluu
Suomen kotiseutuliittoon. Anja Sahrakorpi edusti seuraa Nilsiän kotiseutupäivillä, jonne tehtiin seuran oma banderolli. Yläsavolaisiin sekä valtakunnallisiin lehtiin ja radioihin on lähetetty tiedotteita ja valokuvia sekä haastatteluja tehty. Entisen puheenjohtajan Lassi Kettusen ja seuran piällysmiehen
Simo Juntusen hautajaisiin osallistuttiin. Seuran adresseja on lähetetty
merkki- päivinä piällysmiehet Leo Puurunen ja Miina Äkkijyrkkä, pj. Osmo
Hänninen Savon Kielen Seura, Maria Koskinen ja H:gin Rantasalmi-Seura.
Suruadressi lähetetty Seppo Kolehmaisen omaisille. Kiuruvesi-seurassa on
vierailtu. Seuralle on tehty omat sivut www.yla-savonseura.fi.
Joulumuistamisia on lähetetty seuraa tukeneille henkilöille. Kiitos kaikille
tukijoille! Teksti Kaija Pulli
Johtokunnan järjestäytymiskokous 4.2.2010
Johtokunta on kokoontunut ja päättänyt johtokuntalaisten vastuista.
Vastuualueet ja yhteystiedot löydät viimeiseltä sivulta. Mietittiin seuran 2010
toimintaa, taloutta ja tarkastettiin 2009 kirjanpitäjän laatimat tilikirjat. Lisäksi

käytiin läpi 2009 toimintaa ja tarkastettiin toimintakertomus. Juhlatoimikunta
kokoontui johtokunnan kokouksen jälkeen.
Tulevia tapahtumia:
Kevätretki tehdään, jos halukkaita min. 30. Ilmoita halukkuutesi
kevätkokouksessa. Syyskokous Ristolassa 13.11. Teatteriretki lokakuussa.
Seuran 40-vuotijuhla pidetään kevätkokouksen yhteydessä la 5.3.2011.
Juhlapuhujaksi on lupautunut eduskunnan I varapuhemies Seppo Kääriäinen.
Juhlatoimikunta miettii paikkaa ja ohjelmaa. Juhlaan on tarkoitus kirjoittaa
seuran 40-vuotishistoria ja sitä varten on anottu apurahaa Suomen
Kulttuurirahastolta.
Tervetuloa Helsingin kaupungin teatteriin su 21.3. klo 15 katsomaan
hyväntuulista komediaa ”Salaa rakas.”(isolla näyttämöllä)
Tehtailija Seibold haluaa pitää rahat visusti omassa perheessä ja naittaa
tyttärensä konttoripojalleen Maxille. Tälle vävyehdokkaalle naiset ovat vieraita
kuin ulkoavaruuden oliot, koska hänellä ei ole niitä ollut. Määrätietoinen isä
virittelee vastaleivotulle hurmurille kiinnostavan menneisyyden. Kohta Maxin
ympärillä alkaa pyöriä hänestä kiinnostuneita naisia! Rooleissa mm. Santeri
Kinnunen, Heidi Herala, Asko Sarkola, Sanna- June Hyde, Vuokko Hovatta,
Sampo Sarkola, Vappu Nalbanrolu, Pia Runnakko, Eppu Salminen, Pia
Andersson, ohjaus Pentti Kotkaniemi. Seura on varannut 30 lippua.
Ryhmälipun hinta on 31 e (norm. 36 e). Ilmoittautumiset Marja Röpeliselle
viimeistään 12.3. mennessä puh. 040 511 9629 tai koti 566 1231
marja.ropelinen@elisanet.fi Liput maksetaan seuran tilille OP 78007-4406.
Lippuja ei lunasteta takaisin. Ilm. on sitova. Seura tarjoaa väliajalla
pullakahvit. Tule viimeistään klo 14.30, niin saat lippusi narikassa.
Syyskokousuutisia
Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kaija Pulli ja johtokunnassa jatkavat: Ensio
Leskinen, Juhani Ruotsalainen, Marja Röpelinen, Anja Sahrakorpi, Tellervo
Ukkonen ja Leena Vatanen. Uudeksi jäseneksi Annikki Partasen tilalle valittiin
Aimo Ollikainen. Annikki jatkaa kirjanpitäjänä. Tilintarkastajaksi valittiin Eila
Karvinen ja Anja Laukkanen sekä varalle Viljo Ronkainen. Seuran 40vuotisjuhlatoimikuntaan valittiin: Marjatta Harju, Anja Laukkanen, Simo
Ronkainen, Tellervo Ukkonen, Juhani Ruotsalainen ja Aimo Ollikainen.
Juhlatoimikunnan työnä on organisoida seuran 40-vuotisjuhla. Jäsenmaksu
korotettiin 15 euroa/jäsen/vuosi. Heidi Leskinen ja Erla Pulli viihdyttivät
seuralaisia, laulettiin joululauluja, vietettiin pikkujoulua, pidettiin arpajaiset,
syötiin mykyrokkaan ja joulutorttuja. Puheenjohtaja lähetti syyskokouksesta
tiedotteen yläsavolaisiin medioihin. Kiitos arpajaispalkinnoista seuralaisille sekä
johtokuntalaisille kokousjärjestelyistä. Extra kiitos Anjalle, Annikille ja
Tellervolle, kun olitte luonani torttutalkoissa. Teksti Kaija Pulli
Puheenjohtajan palsta: Talvenriemuista
Oikein hyvää alkanutta vuotta ja vuosikymmentä hyvät seuramme jäsenet!
Vuosi on alkanut kunnon talven, lumen ja pakkasen merkeissä. On sitä
ennenkin lunta ja pakkasta riittänyt. Katselin Ilmatieteen laitoksen 1900-luvun
tilastoja. Joulu-helmikuun tilastoissa kylmintä on ollut sota-aikaan 1941-42,
jolloin keskilämpötila oli - 12,6 astetta, 1939-40 oli - 10,2, 1984-85 mittari

näytti - 9,5 ja 1986-87 - 9,5. Lumisista jouluista olemme nauttineet
monenakin jouluna mm. 1965 oli etelässä lunta puoli metriä ja Tuusulassa
jopa 85 cm.
Tämän talven maisemat ovat olleet silmiä hivelevän kauniita. Lumen lisäksi
olemme saaneet nauttia pakkashuuruista, jotka ovat tehneet luonnon ihan
satumaaksi. Nyt ovat lapset ja lapsenmieliset saaneet olla pulkkamäessä,
hiihdellä ja luistella. Suomalainen kansaperinne, murtomaahiihto on saanut
uuden elvytyksen ja latuja tehdään pääkaupunkiseudulle lähes joka puistoon.
Pitäisi vain saada nuoret ladulle pois television ja tietokoneiden äärestä.
Kouluissa ei taida enää olla urheilutunneilla hiihdon opetusta. Minullakin on
ikäisiäni tuttuja Helsingistä, jotka eivät ole eläessään suksilla käyneet.
Niin sitä ennen hiihdettiin toista tuhatta kilometriä vuosittain. Joka päivä
mentiin suksilla kouluun ja siellä hiihdettiin sekä illat oltiin mäessä, niin kauan
kuin nähtiin. Laskiaisena opettaja vei meidät reellä laskiaismäkeen. Savossa
mäkiä riitti. Laskiaisperinne mäenlaskuineen on valitettavasti unohdettu.
Ennen aikuisetkin menivät mäkeen ja laskiainen oli suuri juhla. Äitini vanhoja
kirjeitä lukiessani sain tietää, että koko kylä vietti laskiaista yhdessä ja se oli
kyläyhteisöä lujittava tapahtuma.
Itse ehdin käydä hiihtämässä viisi kertaa. Sitten kaatua kupsahdin jäällä ja
vasen käsi meni sijoiltaan. Nyt tässä käsi hankasessa olen sitä parannellut jo
toista viikkoa. Oikealla pystyn sentään kirjoittamaan. Surkuhupaisinta on se,
että olen vetänyt liukastumiskampanjaa Judoliiton kanssa ympäri maata ja
opettanut ihmisiä kaatumaan oikein ja neuvonut turvallisia välineitä liukkaalla
kulkemiselle. En viitsi edes kertoa millaiset kengät minulla oli jalassa. Näinhän
se on, että suutarin lapsella ei ole kenkiä. Oikein turvallista talvea Teille
kaikille ja hiihtäkää, jos vain voitte! toevoo teijän puhheenkulettaja Kaeja
Testoo vieläkö ossoot savvoo. Vastaukset sivulla 7.
1. iäriäviäriä?
2. jorahella?
3. ohtamiärällä?
4. tekemöessää?
5. uuventoo?
6. vatuloejja?
7. yhelmyksissä?
8. öpökki?
9. äkimmästään?
10. röllöttee?
In memoriam Simo ”Simppa” Juntunen 14.10.1920 - 17.10.2009
Simo Juntunen oli Ylä-Savon seuran perustajajäsen. Maaliskuussa 1971 juuri
perustettu seura kokoontui Juntusen kotona ja siellä täsmennettiin seuran
toiminta ja laadittiin seuran säännöt. Juntunen oli seuramme ensimmäinen
puheenjohtaja ja jäsen sekä vieraili seuramme kevät- ja syyskokouksissa.
Puheenjohtajana hän toimi 1971- 75 ja johtokunnassa 1980 - 81. Hänet
valittiin piällysmieheksi vuonna 1986. Juntusen juhlaa vietettiin Yrittäjänaisten
huoneistossa Fredrikinkadulla. Uudelle piällys- miehelle puhui Maija Kauppinen
ja Lassi Kettunen luki hänen Iisalmen Sanomissa 1973 julkaistun pakinan
Pohjolankadun koivujen puolesta.

Simo Juntunen syntyi Iisalmessa puuseppä Otto Juntunen ja kirjanpitäjä Hilma
Lehdon pojaksi. Hän pääsi ylioppilaaksi 1942 Iisalmen yhteislyseosta ja suoritti
valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa 1953. Juntunen oli
toimittajana Työväen sanomalehtien tietotoimistossa 1947 - 1948,
tiedotussihteerinä Suomen pienviljelijäin liitossa 1949 - 1953, toimittajana
Uusi Aika-lehdessä 1954 - 1957 ja Suomen Sosialidemokraatissa 1957 - 1974.
Poliittisesti Juntunen oli lähinnä leskisläinen, oikeistososialidemokraatti.
Juntusen oli värikäs toimittaja ja hänen lukuisat pakinat luettiin hyvin
tarkkaan. Hauskojakin tapauksia sattui hänen toimittajaurallaan. Suomen
Sosialidemok- raatin päätoimittaja Aimo Kairamo irtisanoi Juntusen lehden
palveluksesta 2. 12.1974 presidentti Urho Kekkoselta tulleen "myllykirjeen"
perusteella. Juntunen oli aiemmin syksyllä pitänyt puheen sotaveteraaneille ja
sanonut, että Kekkonen maksaa Neuvostoliitolle öljylaskua väärentämällä
Suomen historiaa. Tiedonantaja-lehti julkisti puheen tekstin ja Kekkonen
kirjoitti kirjeessään Kairamolle: ”Tämä on niin vastuutonta ja törkeää puhetta,
että jään odottamaan, miten lehti sen voi hyväksyä.” Tämä seuramme
piällysmies 1981 oli joskus pitkävihainen mies.
Sanomalehtimiesten Liitto vei Juntusen erottamisasian työtuomioistuimeen,
joka totesi ratkaisussaan irtisanomisen laittomaksi ja määräsi lehden kustantajan, Kustannusosakeyhtiö Kansanvallan, maksamaan Juntuselle 7000
markan vahingonkorvauksen. Juntunen siirtyi 1975 kolumnistiksi Suomen
Kuvalehteen. Samoihin aikoihin Urho Kekkonen lopetti pakinoiden
kirjoittamiseen samaan lehteen Liimatainen-nimimerkillä. Suomen Kuvalehteen
Juntunen kirjoitti vuoteen 1983 saakka. Simo Juntusen omintakeinen huumori
näkyi mm. siinä, että hän nimesi kotikissansa Kissinkeriksi. Häntä on kuvattu
asevelisosialistiksi, joka suhtautui epäillen kommunisteihin. Pakinoitsijana
häntä kuvattiin teräväksi taistelijaksi, mutta yksityishenkilönä hän oli lupsakka
savolaisseuramies ja Savon murteen puolestapuhuja. Piällysmiehemme
siunattiin 16.11.2009 Helsingin Vanhassa kirkossa. Seuramme muistokukat
laski seuramme perustaja- jäsen ja pitkäaikainen sihteeri Maija Kauppinen.
Seuramme jäi kaipaamaan värikästä piällysmiestä. Juntunen julkaisi useita
teoksia: Osamietintö onnesta, .. ja katto korkealla, Jahvetti: legenda jo
eläessään.
Teksti Kaija Pulli
Hämeenlinnan teatteriretkestä 24.10.2009
Syksyinen teatteriretki tehtiin Hämeenlinnan kulttuurihistoriallisiin maisemiin.
Mukana oli 40 seuralaista. Aluksi ruokailtiin Piparkakku- talossa. Talon
rakennutti vuosina 1906 - 07 asuinrakennukseksi itselleen ja perheelleen
kauppias Anders Gustav Skogster (1866 - 1952). Rakennuksen suunnitteli
arkkitehti Selim A. Lindqvist. Piparkakkutalon nimi johtuu talon
paanuvuorauksesta ja erkkereistä, jotka saavat talon näyttämään aivan sadun
piparkakkutalolta. Tällä samalla paikalla 1800-luvun puolessa välissä olleessa
talossa sijaitsi kuuluisan suomalaisen taiteilijan Albert Edelfeltin lapsuudenkoti.
Ruoka oli hyvää ja kahvin kanssa söimme tietenkin piparkakkuja.
Viulunsoitta katolla oli yhtä ihastuttava kuin aina ennenkin. Maitokuski Tevjeä
(Matti Nurminen) huolestuttivat naimaikäisten tyttäriensä naimakaupat. Matti
Nurminen veti roolinsa loistavasti ja lauloi hyvin. Iki-ihanat kappaleet Nousee

päivä, laskee päivä ja Rikas mies jos oisin eivät jättäneet ketään kylmiksi.
Surullista oli, miten tuon ajan Ukrainassa ihmiset joutuivat jättämään kotinsa
vallanhimoisten ihmisten vuoksi. Kiitos kaikille mukanaolijoille ja Marjalle ja
Pekalle matkajärjestelyistä.
Kotiseutupäivät 5.-8.8.2010 Joensuussa ”Kodikondujarmankat –
Kahden Karjalan rajalla”. Mielenkiintoiset kotipäivät kutsuvat Rajateemallaan väkeä läheltä ja kaukaa. Nelipäiväiseen ohjelmaan voit tutustua
www.kotiseutupaivat2010.fi. Päiville valitaan seuramme jäsen, joka esittelee
seuraamme päivillä. Jos olet kiinnostunut Ylä-Savon pisteen päivystyksestä,
niin ota yhteyttä Kaijaan.
Uusia jäseniä kaivataan
Tämän lehden välissä on jäsenkaavake, jonka voit antaa seurastamme
kiinnostuneelle jäsenelle. Myös lisää Pihlajanlehtiä voit tilata Kaijalta.
Seuralaisia pyydetään ilmoittamaan myös osoitteenmuutokset Tellervolle.
Omaisia pyydetään ilmoittamaan poisnukkuneet. Seuralaiset voisivat ilmoittaa
sähköpostiosoitteensa, vaikka kevätkokouksessa Tellervolle. Tulevaisuudessa
informaatio voisi tapahtua sähköpostitse. Näin säästettäisiin postimaksut.
Voisin myös sähköpostitse ilmoittaa minulle tulleista kutsuista
kulttuuritapahtumiin. Joilla ei sähköpostiosoitetta ole, niin heille tietenkin
postitetaan lehti.
Lehtiaineistoa kaivataan
Lähettäkää Pihlajanlehteen aineistoja; juttuja, savolaisia sananlaskuja, vitsejä
omakohtaisia kertomuksia lapsuuden ajoilta, tarinoita ym. Aineistot mielellään
kaijapulli@yahoo.com Voi toki paperilla ja käsinkirjoitettujakin juttuja lähettää.
Varsinkin kulttuuripalstalle lähettäkää yläsavolaisista tapahtumista.
Vastaukset kysymyksiin:
1. täpötäynnä, Astia oli iäriäviärä täänä.
2. haastella harvakseen, myönnellä väliin, Ei se kuj jorahtelj, jos senkääv
vertoo.
3. oman arvion mukaisesti, summittaisesti, Ota sieltä vua´ iha´omalla
ohtamiärälläsj.
4. raskaana, Sannakii kuulu olovan tuasj tekemöessää.
5. uudistaa, tehdä uudeksi. Täytyy tätä tupapuolta uuventoo het kun piälle
piästää (=on varaa))
6. tehdä avuttomasti tuhertaen työn valmistumatta, Siltä männöö aeka
vatuloeijessa, valmista ei tule.
7. yhdessä toisten kanssa, yksissä. Vuosj parise´oltiin savotassa yhelmyksissä.
8. ylpeä, vähäpuheinen, jurokki, Siton tuota öpökkiä jos jonniinlaesta.
9. äkkiä, äkkinäisenä, Ei sitä äkimmistään kaekkee hoksoo.
10. tavallisemmin muata röllöttee, Makailla selällään maha paljaana levosta
nauttien. Siinä se isäntä itrojneer (=ihroineen) ruokaleppoosa muata röllöttää.
Kulttuuripalsta
Asuntomessut Kuopiossa 16.7.- 15.8.2010 Saaristokaupungissa.
Runoilija Merja Topilta on ilmestynyt esikoisteos Voe tätä rakkaaven miäree.
Lisätietoja www.merjatoppi.com

Iisalmelainen runoilijan Helvi Juvosen syntymästä tuli viime vuonna 90.
Samalla vuosi oli 50 v hänen kuolemasta ja 60 v ensimmäisen esikoisteoksen
julkaisemisesta. Hän julkaisi viisi teosta. Kuudes runokirja ja Pikku Karhun
talviunet ilmestyivät postuumisti. Aukea ei metsään koskaan ovi sisältää myös
käännösrunoja ja esseitä.
Kirjoja: Savon historia I (44 e), Savon historia IV (56 e), Savo ja sen kansa
(46 e). kirjatilaukset@savonsaatio.fi
Syksy 1939: Iisalmelaisen IN-teatterin esitys Iisalmen työväentalolla,
Pohjolankatu 11. Sodan uhka muuttaa rajan pinnassa sijaitsevan pienen
koulun elämän, sinne asettuu kuuden sotilaan joukko tarkkailemaan
naapurimaan rajaliikennettä. Opettajan ja keittäjän läsnäolo tarjoaa
tilaisuuden myös herkkiin hetkiin, mutta uhka muuttuu yhä todellisemmaksi,
kun Valpon miehet tulevat kuulustelemaan kersanttia vakoiluepäilyistä. Pienen
yhteisön piinaava odotus vertautuu koko Suomen henkiseen tilaan. Näytelmä
ei rajoitu pelkkään aikakauden kuvaukseen, vaan tuntemattoman uhan,
eroottisen kaipauksen ja inhimillisen kestävyyden teemat löytävät
kosketuspinnan nykyhetkestäkin. Näytökset: 6.3. klo 19, su 7.3. klo 13, la
20.3. klo 19, su 21.3. klo 13, la 27.3. klo 19, su 28.3. klo 13, la 10.4. klo 19,
su 11.4. klo 13.
Ylä-Savon seura ry:n johtokunta ja toimihenkilöt 2010
Johtokunta:
Kaija Pulli puheenjohtaja puh. 040 513 1925, koti 563 6532
kaijapulli@yahoo.com
Urputie 14 H, 00410 HELSINKI
Ensio Leskinen varapuheenjohtaja puh. 0500 574 841, koti 345 4811, Notkotie
23 I 51 00700 HELSINKI
Leena Vatanen sihteeri puh. 044 029 0971, koti 321 6737,
leenaliisa.vatanen@luukku.com
Lokitie 44 J, 00980 HELSINKI
Aimo Ollikainen virkistys puh. 045 262 9515, aimo.ollikainen @kolumbus.fi,
Ukkotuomarinkuja 4, 00690 HKI
Pekka Partanen virkistys puh. 0400 729 690 pekka.partanen@kotiportti.fi
Urakkatie 22 B 2, 00680 HELSINKI
Juhani Ruotsalainen isäntä puh. 040 592 5020
juhani.ruotsalainen@citymarket.fi
Kaunispäänt. 3 C 19, 00970 HKI
Marja Röpelinen virkistys puh. 040 511 9629, koti 566 1231
marja.ropelinen@elisanet.fi
Putouskuja 6 B 12, 01600 VANTAA
Anja Sahrakorpi emäntä puh. 050 912 6605, koti 724 2312
anjasahrakorpi@hotmail.com
Koivikkotie 20 F, 00630 HELSINKI

Tellervo Ukkonen jäsenrekisteri puh. 050 529 1630, koti 321 3746
tellervo.ukkonen@elisanet.fi
Lokitie 3 A, 00980 HELSINKI
Toimihenkilöt:
Eila Karvinen tilintarkastaja puh. 050 358 9375, koti 7286 942
Anja Laukkanen tilintarkastaja puh. 050 5900 185, koti 541 8902
Juhlatoimikunta:
Marjatta Harju puh. 040 777 5839, Anja Laukkanen, Aimo Ollikainen, Simo
Ronkainen puh. 050 546 3085, Juhani Ruotsalainen ja Tellervo Ukkonen.

