Pihlajanlehti nro 3/2011
Ylä-Savon seura ry:n tiedotuslehti nro 3/2011 toimittanut Kaija Pulli
Pihlajanlehti vuodesta 1989
KOKOUSKUTSU Sääntömääräinen syyskokous
Seuramme sääntömääräinen syyskokous pidetään pikkujoulun merkeissä
lauantaina 19.11.2011 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 2012 toimintasuunnitelma
4. Määrätään vuoden 2012 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
6. Hyväksytään vuoden 2012 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.
Johtokunnassa on päätetty, että seuralaisille jaetaan nimilaput, jotka
palautetaan seuraavaa kertaa varten. Näin seuralaiset oppisivat tuntemaan
toisensa nimeltä. Ilmoittautuminen viimeistään 16.11. mennesssä
anjaliisalaukkanen@hotmail.com, puh. 050 5900 185 tai
marja.pasanen@elisanet.fi, puh. 040 847 9564. Jäsenille näytetään seuran 40vuotishistoria PowerPoint-esityksenä. Seuralaisia viihdyttävät Noora Venekoski
(laulu) ja Erla Pulli (piano). Lisäksi laulamme yhdessä joululauluja.
Juhlavuoden kunniaksi jäsenille jaetaan seuran puolesta yllätyslahja. Ohjelman
jälkeen syödään mykyrokkaa ja jälkiruuaksi nautitaan kahvia ja
johtokuntalaisten tekimiä joulutorttuja. Ruokailu maksaa 10 e/hlö ja
kasvispiirakka vegetaristeille 5 e. Pika-arpajaiset 1 e/kpl. Pääpalkintona on
monipuolinen ostoskori sekä paljon muita hyviä palkintoja. Seuralaiset voivat
tuoda halutessaan arpajaisiin omia palkintojaan. Vuoden 2011
maksamattoman jäsenmaksun 15 e/henkilöjäsen 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 rokalle ja
pikkujoolun viettoon! Voep laettoon tonttuhatun piähänsä, niin jot

tulloo ihan joolunen fiilinki! Ottakee mukkaan hyviä iteoeta ens vuuen
toiminalle ja retkille!
Kansanmusikaali Jaakko Teppo goes to Mallorca pe 16.12.2011 klo 19,
Verkatehdas, Vanaja-Sali, Hämeenlinna Jaakko Teppo goes to Mallorca on
hulvatonta jatkoa suuren suosion saaneelle Onnen Kerjäläiset -kiertueelle.
Verkatehtaan lippukauppa ma-pe klo 9-19, la klo 11-16 puh. 0600 16060.
Karavaani kulkee ja eukot haukkuu.Jaska, Topi, Veikko ja Hilma sekä Mikkosika lähtevät ensimmäistä kertaa elämässään ulkomaille Kalevi Keihäsen
järjestämälle Keihäsmatkalle. Espanjan maihinnousu tapahtuu iloisella 70luvulla, jolloin vielä veri ja viina virtasivat vuolaasti. Jaakko Tepon ja Ismo
Apellin käsikirjoittama musikaali tarjoaa luvattoman paljon vauhtia ja
vaarallisia tilanteita, viranomaisista välittämättä. Ohjaus Ismo Apell, Rooleissa
mm. Ismo Apell, Johanna Heimonen, Gary Revel Jr. ja Jamppa Kääriäinen.
Tampereen Työväen Teatterin retkestä 24.9.2011
Tuhannet kiitokset hauskan retkemme järjestäjille, johtokunnan virkistyksestä
vastaaville Anja Laukkaselle, Marja Pasaselle ja Pekka Rusaselle. Retki oli
onnistunut ja väkeä mukana koko bussillinen. Natalian ruoka maistui ja palvelu
pelasi. Minna Canth uskalsi kirjoittaa aiheesta, josta siihen aikaan vaettiin.
Lapsen surma kosketti teatteriväkeä. Yksinäinen lapsi tuolloin oli suuri häpeä.
Minna syntyi 19.3.1844 Tampereella, josta muutti miehensä työn vuoksi
Jyväskylään, mutta teki leipätyönsä Kuopiossa kauppiaana. Kuopiossa on
hänen patsaansa saman nimisessä puistossa ja hänellä on siellä oma katunsa.
Minnan taiteellinen tuotanto alkoi pääasiassa lehtori miehen kuoleman jälkeen.
Minna jäi 35-vuotiaana leskeksi ja odotti silloin seitsemättä lastaan. Minna
muutti Kuopioon. Lankakauppiaan ja perheen pyörittämisen keskellä hän
kirjoitti 10 näytelmää ja seitsemän pitkää novellia, kertomuksia, puheita ja
lehtiatikkeleita. Minnan salongissa Kattilassa kirjailijat vaihtoivat kuulumisia ja
ajatuksia. Aiheina olivat mm. naisten ja työväestön asema, sosiaalinen
oikeudenmukaisuus, raittiusaate, koulutus ja kulttuuri. Anna Liisa jäi Minnan
viimeiseksi näytelmäksi. Hän kuoli sydänkohtaukseen vain 53-vuotiaana.
TTT:n näyttelijät olivat hyviä ja laulu kaikui sekä tanssi sujui. Mukana oli myös
Tanssiteatteri Tsuumin tanssijoita. Mika Honkasen esittämä Husso, Mikon äiti
esiintyi äärettömän hienosti. Sirkka Peltolan ohjaus oli vertaansa vailla ja Pauli
Hanhiniemen laulut soivat puhtaasti. Tampereen Työväen teatteri juhli tänä
vuonna 110-vuotijuhlaansa. Anna Liisa –näytelmä oli hyvin onnistunut valinta.
MITÄ KRIITIKOT SANOVAT?
"Koskettavaa teatteria, jossa musiikillinen maailma on upeasti yhtä rankan
aiheen ja se syvän käsittelytavan kanssa." - Pertti Julkunen, Uutispäivä
Demari
"Painavaa salaisuutta kantavan "hyvän tytön" painajainen ryöppyää
katsomoon niin voimallisesti, että parhaimmillaan sitä huomaa ojentautuvansa
näyttämöä kohti. Sydän hakkaa, hengästyttää. - Komea juhlaesitys." - Marika
Riikonen, Hämeen Sanomat
"Upea kokonaistaideteos, jossa kaikki osa-alueet hitsautuvat yhteen.
Visuaalisuus ei peittänyt tarinaa, vaan se nousi esiin kristallinkirkkaana." Katariina Fleming, Pohjalainen

"Sirkku Peltolan uusi toteutus maistuu tuoreelta. Kansanmusikaalina se tekee
heti irtioton teoksen monista aiemmista tulkinnoista. - Vaikuttava esitys, joka
jätti ensi-iltakatsojiin jälkiään. Toisilla se näkyi itkuisina silminä, toisilla
hiljaisina mutta lujina ilmeinä." - Tero Hautamäki, Ilkka
"Näyttämökuva elää, hengittää ja lumoaa. Musikaalina Anna Liisa on vertaansa
vailla olevan karu ja siksi myös tehokas teos." - Lauri Meri, Helsingin
Sanomat
"Visuaalisesti komea." - katsoja Petri Välimäki, Aamulehti
"Vaikka tiesin tarinan, silti se kosketti." - katsoja Salla Paajanen,
Aamulehti
"Mikä lopulta kaikesta jää käteen, on Suvi-Sini Peltolan rakkaudella rakentama
Anna Liisa. Rooli on niin vahva ja kaunis ja kiertyy loppua kohti kaikesta armoa
anovan ihmisen sikiöasentoon, että sattuu. Nyt tulee tunne, että Anna Liisa
pääsee kurkottamaan aikaan, jolloin asioista voidaan vihdoin puhua." - Anne
Välinoro, Aamulehti
"Yksikään esitys ei ole aiemmin pyörinyt päässäni seuraavana päivänä.TTT:n
juhlanäytelmä on aivan uskomattoman vaikuttava. Tunnelma intensiivinen,
aito ja suorastaan vangitseva.Esitys oli täydellinen. Erityiskiitos lahjakkaalle
Suvi-Sini Peltolalle. Suosittelen kaikille teatterin ystäville." - Ihastunut,
Aamulehden Tekstarit-palsta 5.9.2011
"Anna-Liisassa uusi ja vanha kohtaavat kiinnostavasti ja se on komea jatkumo
suomalaiseen, omista juurista ponnistavaan musikaaliperinteeseen." - Jussi
Kareinen, Keski-Pohjanmaa
Kiitos myös keväisestä teatteriretkestä Kansallisteatteriin. ”Pohjantähti 2011”.
Mukana oli 50 seuralaista. Väliajalla seura tarjosi pullakahvit.
Pekan pikkutuhma vitsi
(älä ota todesta) Luostarissa oli aina keskiviikkoisin nunnien saunapäivä, mutta
eräänä keskiviikkona munkit erehtyivät viikonpäivistä ja menivät saunaan, kun
he riisuintuivat pukuhuoneessa, kuulivatkin saunasta naisten ääniä Munkit
pelästyivät, että mitä nyt tehdään he päättivät tekeytyä uimaaltaan reunoille
patsaiksi. Kohta nunnat tulivatkin uimaan ja menivät vielä takaisin saunaan,
jossa he alkoivat keskustella patsaista yksi kertoi, että patsaisiin oli laitettu
hyvät naulat varmaan pyyhkeitä varten, toinen kertoi laittaneensa siihen
pyyheliinsa, kolmas kysyi että huomasitteko, kun sitä puristeli niin siitä tuli
"hoitoainetta".
Pohjalaisen Tapion vitsi
Pohjanmaalla äiti meni kirkkoon lapsensa kanssa ja samalla imetti häntä.Yht
´äkkiä kirkon kellot alkoiva soida. Lapsi sylkäsi tissin suustaan ja hihkaisi:
”Perkeles, notta mä säikähdin.”
Uusia jäseniä kaivataan Ylä-Savon seuraan
Jäsenkaavakkeita ja Pihlajanlehtiä saa Kaijalta. Antakaa niitä tuttavillenne, 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: osoitteen ja puh. numeromuutokset ja jos ette enää
kuulu seuraan. Olisimme kiitollisia, jos omaiset ilmoittaisivat poisnukkuneet
jäsenet. Ilmoita email-osoitteesi myös Tellervolle. Emal-osoitteiden myötä

voimme palvella jäseniä nopeasti esim. retkien peruutuspaikoista ym.
Pihlajanlehti ilmestyy vain kolme kertaa vuodessa. Mikä et ole kolmena vuonna
peräkkäin maksanut jäsenmaksua, niin lehti lakkaa tulemasta. Toki uudelleen
voi aina liittyä seuraan.
Tervehdys valtakunnallisilta kotiseutupäiviltä kultturipääkaupungista
Turusta 29.7.2011
Vuoden päivien teemana oli Eurooppalainen kulttuuri Suomessa. Päivä oli
helteisen kuuma ja aurinko helotti täydeltä taivaalta. Päivien avajaisia
vietettiin historiallisella Vanhalla suurtorilla. Väkeä oli tori täynnä.
Avajaispuheen piti Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Heikki
Kukkonen. – Jokakesäiset Valtakunnalliset kotiseutupäivät on
kotiseututoiminnan vuoden huipentuma. Siellä vieraat keskustelevat,
verkostuvat ja tutustuvat isäntäalueen erikoisuuksiin, täsmensi Kukkonen.
Turun kaupungin tervehdyksen toi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna
Arve. Hän kertoi Turun keskiaikaisesta 1200-luvulta lähtien polveutuvasta
historiasta, jossa Aura-joella oli ratkaiseva merkitys. Juontajina toimivat Turun
poika Oskari Mäkelä ja Turun flikka Emmi Pikkujämsä. Vuosikokouksessa
professori Pekka Laaksonen valittiin jatkoon puheenjohtajaksi. Tarja RaninenSiskonen toi edellisvuoden terveiset Joensuusta. – Kotiseutu ei ole vain paikka,
maisema tai näköala. Se on syvintä itseämme, kertoi Joensuu viestin tuoja.
Avajaissävelet soitti turkulainen kansanmusiikkiyhtye Hulla Hó. Vuosikokous
pidettiin maamme vanhimmassa koulussa Katedralskolanissa. Siellä käsiteltiin
sääntömääräiset asiat ja valittiin liiton valtuustoon jäsenet.
Vuoden kaupunginosaksi valittiin Someron Häntälä. Valinnan kriteeri oli se,
että kaupungin osa voi olla myös maaseutumainen asuinpaikka. kaupunkilaiset
ovat aktiivisia ja ovat toimineet kiitettävästi kyläkoulun säilyttämiseksi.
Vuoden kotiseututeko oli Tuusula-Seuran kulttuurikierros. Kierros koostuu
yhdeksästä sotilashistoriallisesti merkittävästä kohteesta, jotka kaikki liittyvät
myös Tuusulan kunnan kehitykseen. Tähän voi tutustua
ww.tuusula.fi/museot/kotiseutupolut tai mennä henkilökohtaisesti siellä
käymään. Käpylä-Seura sai kunniamaininnan vanhusten huollosta. Seura on
järjestänyt tempauksen, jossa vapaaehtoiset ovat auttaneet vanhuksia
ostosten teossa. Vuoden parhaat kotiseutupolut ovat Mäntsälässä. Mäntsälä
Seura on koonnut koko pitäjän kattavan 18 kotiseutupolun reitistön ja hienon
tietopaketin Mäntsälästä. Lopuksi jaettiin ansiomitelleja aktiivijäsenille.
Kotiseutuliiton mitalleja on uudistettu. Kotiseututyön ansiomitali säilyy
edelleen korkeimpana tunnustuksen osoituksena. Niiden lisäksi liitto jakaa
kultaisia, hopeisia ja pronssisia ansiomerkkejä. Uudet ansiomerkit korvaavat
Kotiseututyön mitalin ja Kotiseututyön ansiomerkin. Eri seurojen kanssa
pohdittiin kotiseututyön merkitystä ja seurojen toiminnan aktivoitumista. Esille
nousi kysymys, että onko kotiseututyö harrastusta vai edunvalvontaa – ja
kenen edun. Missä kulkee kotiseututyön ja paikallispolitiikan raja – onko sitä?
Pitääkö aina vastustaa jotakin? Varmaa ratkaisua ei löynyt eli kukin seura
miettii omia arvojaan ja seuransa toimintaa. Päivän piipahduksesta jäi hieno
maku ja Turku kulttuuripääkaupunkina ja keskiaikaisena kaupunkina on aina
katsomisen arvoinen paikka.
Savolaismielinen tietokilpailu
1) Mitä mielestäsi tarkoittaa seuraava adjektivi hualakka?

a) haaleahko
b) helteinen
c) vaalea
2) Entäs adjektiivi hötterö?
a) hölmö
b) homoilija
c) hajamielinen
3) Entäs verbi ihostella?
a) imeä
b) olla imelä
c) rakastella
4) Entäs Soinin vaalivoitto jytky?
a) perussuomalaisten oma ideologia
b) räjähdys
c) jämäkkä
5) Mitähän verbi kaelottoo mahtaa tarkoittaa?
a) puhua kitalaella
b) huutaa kovaäänisesti
c) olla vastahankaan
6) Entäs substanttiivi kapelo?
a) puute
b) kaappi
c) työpöytä
7) Millainen ihminen mielestäsi on kiikkutuolikas?
a) kirvesmies
b) eläkeläinen
c) laiska
8) Mitä mielstäsi verbi koekelehtia tarkoittaa?
a) eksyä
b) hullun laella männä
c) kävellä epävarmasti
9) Entäs mitähän mahtanee tarkoitaa sana kolomihuaralla?
a) kolmihaaraista kyntelikköä
b) 3-sormista kättä
c) viljan joutuma-aste
10) Mikä on substanttiivi konkkaluu?
a) karhun kyrpäluu
b) häpyluu
c) sian leukaperät

11) Millaisessa olotilassa ollaan, kun ollaan kökässä?
a) tehdään töitä yhdessä
b) ollaan humalassa
c) ollaan riidoissa
12) Mikä on mahapaeta?
a) pikkuinen paita
b) vatsakalvo
c) vatsakas ihminen
13) Mitä substanttiivi mualima mahtanee tarkoittaa?
a) maailma
b) maapallo
c) ilmanpaine
14) Mitähän tehdään silloin kuin muhitellaan?
a) harrastetaan seksiä puskassa
b) juorutaan naapurista
c) suunnitellaan
15) Mitä verbi peepoota tarkoittaa?
a) ottaa aurinkoa
b) ottaa pilveä
c) kiukutella
16) Millainen ihminen mielestäsi on silimipaska?
a) pittaamaton häirikkö
b) rikollinen
c) pahamainen rosvo
17) Mitä tehdään, kun työkytellään?
a) teititellään
b) ei pidetä ihmisestä
c) ollaan, kun ei homattais ollenkaan
18) Mikä on tärrä?
a) tärpätti
b) tärkeä persoona
c) naisen puvussa käytetty tärkätty kaulun/hihansuut
19)Mitä verbi villastoo tarkoittaa?
a) käyttää villasukkia
b) rakastella
c) viljan tuulettuminen
www.yla-savonseura.fi
Seurallamme on www-sivut. Käykääpä katsomassa ja toiveet sekä kirjoitukset
lähetetään pj. kaijapulli@yahoo.com tai puh. 040 513 1925.

Uusia jäseniä kaivataan Ylä-Savon seuraan Jäsenkaavakkeita ja
Pihlajanlehtiä saa Kaijalta. Antakaa niitä tuttavillenne, 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:
osoitteen ja puh. numeromuutokset ja jos ette enää kuulu seuraan. Olisimme
kiitollisia, jos omaiset ilmoittaisivat poisnukkuneet jäsenet. Ilmoita emailosoitteesi myös Tellervolle. Emal-osoitteiden myötä voimme palvella jäseniä
nopeasti esim. retkien peruutuspaikoista ym. Pihlajanlehti ilmestyy vain kolme
kertaa vuodessa. Mikä et ole kolmena vuonna peräkkäin maksanut
jäsenmaksua, niin lehti lakkaa tulemasta. Toki uudelleen voi aina liittyä
seuraan.
Tietokilpailukysymysten vastaukset: 1) a, 2) c, 3) c, 4) b, 5) b, 6) a, 7)
b, 8) c, 9) c, 10) b, 11) b, 12) b, 13) c, 14) c, 15) c, 16) a, 17) a, 18) c,
19) b

Pihlajanlehti nro 2/2011
Ylä-Savon seura ry:n tiedotuslehti nro 2/2011 toimittanut Kaija Pulli
Pihlajanlehti vuodesta 1989
Teatteriretkelle Tampereelle la 24.9.2011
Ylä-Savon Seura ry tekee teatteriretken Tampereelle. Tervetuloa katsomaan
Tampereen Työväen Teatterin 110-vuotisjuhlavuoden pääteosta, kuopiolaisen
kirjailijan Minna Canthin kirjoittamaa Anna Liisaa. (kesto 2 h 30 min.) Suurella
näyttämöllä.
Ohjelma:
klo 9.00 lähtö Helsingistä Kiasman edestä
” 11.30 lounas Ravintola Natalie
- alkuruoka: salaattipöytä
- pääruoka I: miedosti savustettua lohta, hollandaise-kastiketta,
persiljaperunat
- pääruoka II: possunfilettä, tumma pekoni-sipulikastike, kermaperunat
- jälkiruoka: valkosuklaavaahto ja marjahilloke
- kahvi/tee
” 13.00 Minna Canthin Anna-Liisa
” 15.30 lähtö Helsinkiin Pyynikin ja Pispalan kautta
n. 17.30 paluu Helsinkiin Kiasman eteen
Voimakas ja tunteita herättävä näytelmä nyt uutena kotimaisena musikaalina
Kantaesitys 2.9.2011 Tampereen Työväen Teatterin Suurella näyttämöllä.
Minna Canthin viimeiseksi näytelmäksi jäänyt Anna Liisa on yksi Suomen
esitetyimpiä teoksia. Se on saanut yli 70 ensi-iltaa ammattiteattereissa. Anna
Liisa oli uuden TTT:n avajaisnäytelmä 27.9.1901. Nyt, 110-vuoden päästä,
Anna Liisa saa neljännen ensi-iltansa teatterissa, uutena kotimaisena
musikaalina ja juhlanäytelmänä.
Nuori Anna Liisa on menossa naimisiin Johanneksen, talollisen miehen kanssa.
Menneisyyden salaisuus painaa kuitenkin Anna Liisan mieltä. Häiden
kynnyksellä hänen entinen rakkautensa Mikko tulee vaatimaan tytön kättä. Jos
Anna Liisa ei suostu, uhkaa Mikko yhdessä äitinsä Husson kanssa paljastaa
Anna Liisan menneisyyteen piilotetut teot. Kuuliaispäivänään Anna Liisa tekee
valinnan, joka muuttaa kaiken. Kaikki tapahtuu metsän sylissä. Väljästi
menneeseen Suomeen sijoittuva musikaali ei lyö miljöötä lukkoon, vaan liikkuu
päähenkilöidensä psyykeen sisällä.
Anna Liisa on kertomus syyllisyyden taakasta, vastuusta ja maailman
mittakaavassa yhä läsnä olevasta sukupuolten välisestä
epäoikeudenmukaisuudesta. Teos on myös vahva kertomus rakkaudesta ja
rohkeudesta. Työryhmän käsissä Sirkku Peltolan sovittama ja ohjaama Anna
Liisa muuntuu musikaalin perinteisiä rajoja rikkovaksi teokseksi. Hannu
Lindholmin lavastamana ja Marjaana Mutasen puvustamana sekä Timo
Alhasen valosuunnittelun myötä Anna Liisan henkeäsalpaava visuaalinen
maailma hipoo kirjaimellisesti taivaita. Tanssiteatteri Tsuumi koreografinaan

Timo Saari pitää ensemblen jatkuvassa liikkeessä. Suurella näyttämöllä
nähdään myös Hehkumo-bändi. Laulujen teksteistä vastaa Pauli
Hanhiniemi. Päärooleissa ovat Tampereen Työväen Teatterin nuoret
näyttelijät.
Sirkku Peltolan vankasta musikaaliosaamisesta kertovat hänen aiemmat
musikaalityönsä, kuten kiitetyt Patukkaooppera ja Suruttomat, joka myös
perustui Minna Canthin tekstiin. Sovitus ja ohjaus Sirkku Peltola, Laulujen
sanat Pauli Hanhiniemi, Sävellykset Anne-Mari Kivimäki, Antti
Paalanen ja Pauli Hanhiniemi, musiikki ja musiikin sovitus Hehkumo,
koreografia Timo Saari, tanssi: Tanssiteatteri Tsuumi, lavastus Hannu
Lindholm, pukusuunnittelu Marjaana Mutanen, valosuunnittelu Timo
Alhanen, äänisuunnittelu Kalle Nytorp.
Rooleissa: Suvi-Sini Peltola (Anna Liisa), Petra Saaristo (Pirkko), Toni
Harjajärvi (Johannes), Jari Ahola (Mikko), Petra Karjalainen, Jyrki
Mänttäri, Mika Honkanen, Teija Auvinen, Eriikka Väliahde, Janne
Kallioniemi, Harri Rantanen
Kevätkokousuutisia
Kevätkokous pidettiin Ylä-Savon seuran 40-vuotijuhlien yhteydessä Hotelli
Haagassa. Paikalla oli 120 seuralaista sekä vieraita. Sääntömääräisessä
kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Puheenjohtaja kiitti
Annikki Partasta hyvin tehdystä tilinpäätöksestä. Tilintarkastajat olivat
tarkastaneet sen ja siihen ei ollut mitään huomauttamista. Toimintakertomus
oli Pihlajanlehdessä ja se hyväksyttiin. Puheenjohtajaksi valittiin Kaija Pulli ja
sihteeriksi Leena Vatanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ensio Leskinen ja
Anja Sahrakorpi. Johtokunta päättää osallistujasta Kotiseutuliiton
vuosikokoukseen.
Tulevia tapahtumia
Sääntömääräinen syyskokous la 19.11.2011 (HUOM! Aika on muuttunut)
Ristolassa pikkujoulun merkeissä.
Uusia jäseniä kaivataan
Kun käytte kesälomilla Pohjois-Savossa, niin välittäkää viestiä seurastamme,
että saamme uusia jäseniä mukaan. Puheenjohtajalta saa Pihlajanlehtiä ja
jäsenkaavakkeita jaettavaksi. Jäsenmaksu on 15 euroa/vuosi/jäsen. Jäseneksi
voi liittyä kuka tahansa savolaismielinen henkilö. Seuramme nettisivuilta saat
tietoa seurastamme. Vinkkejä voit lähettää puheenjohtajalle sekä
Pihlajanlehteen aineistoa.
Lähetä sähköpostiosoitteesi Tellervolle!
Kenellä on sähköposti, niin lähetä se Tellervo Ukkoselle tellervo.ukkonen
@elisanet.fi (ilman välimerkkiä). Sähköpostiryhmän kautta saat tietoja
pikaisesti esim. retkien vapaista paikoista ym. kulttuuritietoa, kun Pihlajanlehti
ilmestyy vain kolme kertaa vuodessa.

Puheenjohtaja Pullin palsta: 40-vuotisjuhlista
Kiitos kaikille, jotka olitte kanssamme juhlimassa seuramme 40-vuotistaivalta.
Ennen kaikkea kiitos juhlatoimikuntalaisille ja johtokuntalaisille tarmokkaasta
työstä. Työtä oli paljon, mutta tulos oli sen mukainen. Juhla aloitettiin
laulamalla Savolaisen laulu. (Huom! laulun nimi on yksikössä, vaikka yleisesti
puhutaan Savolaisten laulusta). Seuran pitkää historiaa juhlistettiin seuran
tarjoamilla kuohuviineillä. Juhlan juontajana toimi Aimo Ollikainen.
Puheenjohtaja lausui tervetuliaissanat. Eduskunnan I varapuhemies Seppo
Kääriäinen käsitteli juhlapuheessaan savolaisuutta ja savolaisten sopeutumista
muuttoliikkeeseen Ylä-Savosta maamme pääkaupunkiin Helsinkiin. Seuran
perustamisen aikoihin savolaisuus ei pääkaupungissa ollut kovin kovassa
kurssissa. Savolaisia pidettiin maalaisina ja murreta vieroksuttiin. Onneksi
nykyisin murteet katsotaan rikkaudeksi ja pääkaupunkiseutulaiset eivät enää
laske, että monenko polven pääkaupunkiseutulaisia sitä ollaan. - Mikä on YläSavon ja pääkaupunkiseudun tulevaisuus? Ylä-Savon kuten muidenkin
kehitysalueiden tulevaisuus ratkeaa elinkeino- ja yrityselämän onnistumisien
myötä. Tärkeintä on optimistinen henki. Aina on epäkohtia, joita arvostellaan.
Myönteinen henki ratkaisee: meille valoisan tulevaisuuden. Kyllä Savo ja
savolaiset pärjäävät, kun saavat valtiovallalta oikeudenmukaista kohtelua.
Loppu on omissa käsissä, valotti puhemies uskoa yläsavolaisiin.
Oopperalaulaja Raimo Mero vei yläsavolaiset viehkeisiin tunnelmiin Kallaves,
Kallaves -laululla. Satumaa-laulun esitti Simo Ronkainen ja Eino Kaikkonen
lausui runoja. Muistelmia seuran historiasta toi Maija Kauppinen, joka toimi
seuran sihteerinä 25 vuotta. Hauskoja tarinoita kertoi myös seuran
perustajajäsen Hilkka Hurskainen Iisalmesta ja antoi seuralle lahjaksi
Hartikaisen suvun historian. Seuraamme muistivat: Suomen Kotiseutuliitto,
Savon Kielen Seura, Kiuruvesi-Seura, Helsingin Rantasalmi-Seura joka lahjoitti
seuran 60-vuotishistorian. Juhla oli onnistunut ja toi monen seuralaisen
mieleen muistoja menneiltä vuosilta ja muistoja myös niistä vuosista, joita
saivat viettää kotiseuduillaan Ylä-Savossa. Monipuolinen ja hyvä ruoka sekä
täytekakkukahvit kruunasivat juhlapäivän. Kotiseutuliiton ansiomerkit
myönnettiin perustajajäsenille: Eino ja Ulla Keränen, Eila Karppinen, Annikki
Hartikainen, Hilkka Hurskainen. Perustajajäsen Maija Kauppiselle merkki oli
myönnetty jo aikaisemmin. Ensio Leskinen, Juhani Ruotsalainen ja Anja
Sahrakorpi saivat merkit uutterasta työstään seuran hyväksi.
Tervetuloa juhlivaan Iisalmeen!
Vuonna 2011 tulee kuluneeksi 150 vuotta kirjailija Juhani Ahon syntymästä ja
120 vuotta Iisalmen kaupungin perustamisesta. Merkkivuotta juhlistetaan
Iisalmessa ja Ylä-Savossa monin tavoin.
Iisalmen kaupunki 120 vuotta
Lokakuun 20. päivä vuonna 1891 on Iisalmen kaupungin perustamispäivä.
Nykyinen Iisalmen kaupunki aloitti toimintansa 1.1.1970 yhdistyttyään
Iisalmen maalaiskuntaan. Lisätietoa Iisalmen historiasta löydät sivulta:
/Suomeksi/Kulttuuripalvelut/Historia.iw3
Juhani Ahon merkkivuosi 2011
Ylä-Savo on valtakunnallisesti merkittävässä asemassa Juhani Ahon synnyinja lapsuudenseutuna. Kansalliskirjailija Juhani Aho, alkuperäiseltä nimeltään

Johannes Brofeldt, syntyi Lapinlahden Väärnin pappilassa 11.9.1861. Hänen
isänsä oli rovasti Theodor Brofeldt, joka oli tunnettu savolaisista saarnoistaan.
Lisätietoa Juhani Ahosta löydät sivulta:
/Suomeksi/Kulttuuripalvelut/Juhani_Aho_150_vuotta.iw3
Juhani Ahon syntymän 150 juhlakalenteri
TOUKOKUU
17.5. Ikäihmisten olympialaiset Juhani Aho -teemalla. Iisalmen liikuntahalli.
22.5. Tanssiteatteri Minimi esittää Juhani Ahon ”Juhan” klo 19.Eino Säisä -sali,
kulttuurikeskus, Iisalmi.
26.5. Lasten liikennepuiston avajaisissa Pikkukaupunki -työpaja. Työpajassa
kootaan lasten Iisalmea pienoiskoossa. Työpajan järjestää
lastenkulttuurikeskus. Lastu yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa.
27.5.–25.9. ”Savolaiskotien Venny” -näyttely. Venny Soldan-Brofeltin (1863–
1945)teoksia. Lapinlahden taidemuseo (Miina näyttelytila), Lapinlahti
KESÄKUU
11.6. Kalamarkkinoiden yhteydessä Pikkukaupunki -työpaja lapsille.
Työpajassa kootaan lasten Iisalmea pienoiskoossa. Työpajan järjestää lasten
kulttuurikeskus. Lastu yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa. Iisalmen
satama.
12.6. Kotiseutupäivä Juhani Aho -teemalla klo 13.00. Kyrönniemi, Vieremä
24.6. Jussin päivän puutarhajuhlat klo 19.00. Kyrönniemi, Vieremä
HEINÄKUU
3., 10. ja 17.7.Rauhanrakentajat-kuvaelma. Sanajumalanpalvelus Pyhän
Mikaelinkappelissa klo 13.00, jonka jälkeen kuvaelma Rauhanrakentajat.
Kesäkahvila tallipuoti avoinna. Kyrönniemi, Vieremä
5.7. klo 19, 6.7. klo 15, 12.7. klo 19, 13.7. klo 15 ja 14.7. klo
19Maarianvaaran kesäteatterinmusiikkinäytelmä ”Juhani Ahon Rautatie”.
Mansikkaniemen kesäteatteri, Iisalmi: 23.7. Räkänokkarockissa Pikkukaupunki
-työpaja lapsille. Iisalmen tori.
30.7. KevytOlo Viikonloppu, kaiken kansan juhlakonsertti klo 11–14.Iisalmen
kaupunki 120 vuotta. Tapahtumassa myös Pikkukaupunki-työpaja lapsille.
Iisalmen tori.
31.7. Juhani Ahon perinnepursi saapuu Iisalmeen. Kaarnalaivan teko -työpaja
lapsille. Iisalmen satama.
ELOKUU
12.8. Pohjan Soittokunnan konsertti. Iisalmen tori.
13.8. Karjalan Lennoston valatilaisuus. Iisalmen.
SYYSKUU
8.9. Kuperkeikkafestivaali Juhani Ahon malliin. Teemana perinneleikit ja
luonto. Sankariniemen urheilukenttä, Iisalmi.
8.9. Juhani Ahon ”Rautatie”. Paisuan Tuajamateatterin vierailunäytäntö klo19.
Eino Säisä -sali, kulttuurikeskus, Iisalmi
11.9. Juhani Ahon syntymäpäivän illallinen. Väärnin Pappila, Lapinlahti.
11.9–30.10. Juhlavuoden valokuvanäyttely. Kulttuurikeskus, Iisalmi
18.9. Sadonkorjuujuhla, Juhani Ahon syntymäpäivän rääppiäiset. Kyrönniemi,
Vieremä
24.9. Juhani Ahon juhlaseminaari. Pääpuhujana professori Matti Klinge.
Ylä-Savossa on myös hyvin paljon muita tapahtumia. www.iisalmi.fi

Pihlajanlehti nro 1/2011
Ylä-Savon seura ry:n tiedotuslehti toimittanut Kaija Pulli Pihlajanlehti vuodesta
1989
KOKOUSKUTSU Sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 5.3.2011
klo 13.00 Hotelli Haagassa, Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki. Samalla
vietetään seuran 40-vuotisjuhlaa alkaen klo 14.00
Kevätkokouksen esityslista
1 Kokouksen avaus
2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan
valinnat.
3 Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4 Vuoden 2010 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
5 Vuoden 2010 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 vietetään Ylä-Savon seuran 40-vuotisjuhlaa. Juhlapuhujaksi
on lupautunut eduskunnan I varapuhemies Seppo Kääriäinen. Hänet on valittu
seuramme piällysmieheksi vuonna 2000. Seura on vieraillut kaksi kertaa
eduskunnassa hänen kutsumanaan. Ohessa kutsu, jossa ohjelma tarkemmin.
Ottakaa kutsu juhlaan mukaanne. Sitovat ilmoittautumiset 25.2. mennessä
Anja Laukkanen, anjaliisalaukkanen@hotmail.com, puh. 050 5900 185 tai
Tellervo Ukkonen, tellervo.ukkonen@elisanet.fi, puh. 050 529 1630. Samalla
ilmoitetaan, jos on erikoisruokavaliota. Seura sponsoroi jäsenien ruokaa 7
e/hlö eli jäsenille 38 e/hlö ja ei-jäsenille ruoka maksaa 45 e/hlö. Ruoka
maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä seuran tilille OP 578007-4406.
Vuoden 2011 jäsenmaksu 15 e maksetaan myös seuran tilille.
Menu: tervetuliaismalja (myös alkoholiton), viher-, kurkku- ja
punajuurisalaattia, suolasiikaa, ryynirieskaa ja munavoita, savolaispaistia,
keitetyt perunat, puolukkasurvosta, kahvi/tee+marjakermatäytekakku,
ruokajuomina jäävesi, kotikalja. Muut ruokajuomat voi itse ostaa baarista tai
tilata tarjoilijalta.
Kulkuyhteydet: Elielinaukiolta lähtee bussi nro 63 (klo 12.13, 12.33, 12.53),
Mannerheimintietä pitkin ja pysäkki on hotellin kohdalla. Parkkipaikkoja löytyy
hyvin. Yöpyminen maksaa yhden hengen huone 79 e/yö ja kahden hengen
huone 89 e/yö. Puh. (09) 5807 8386, hotel@haaga.fi, www.hotelhaaga.fi
Ylä-Savon seura ry:n toimintakertomus 2010
Johtokunta ja toimihenkilöt
Johtokunta: Kaija Pulli pj., Ensio Leskinen varapj. Leena Vatanen siht., Aimo
Ollikainen, Pekka Partanen ja Marja Röpelinen virkistys, Juhani Ruotsalainen
isäntä, Anja Sahrakorpi emäntä, Tellervo Ukkonen jäsenrekisteri ja

rahastonhoitaja. Annikki Partanen jatkoi kirjanpitäjänä. Johtokunta kokoontui
toimintavuonna viisi kertaa. Tilintarkastajina toimivat Eila Karvinen ja Anja
Laukkanen. Varalla oli Viljo Ronkainen. Syyskokouksessa 2009 valittu juhlatoimikunta seuran 40-vuotisjuhlia varten kokoontui viisi kertaa. Toimikuntaan
kuuluvat: Kaija Pulli pj., Tellervo Ukkonen siht., Marjatta Harju, Anja
Laukkanen, Simo Ronkainen, Juhani Ruotsalainen ja Aimo Ollikainen.
Jäsenasiat
Maksaneita jäseniä oli 170, kannattajajäseniä kahdeksan ja piällysmiehiä 11,
joten rekisteröityjä jäseniä 189. Seuran jäsenmaksu oli 15 e/vuosi ja
kannattajajäsenmaksu 80 e. Jäseniksi pääsivät muutkin kuin yläsavolaiset
hyväksymällä seuran säännöt. V 2010 tuli 19 uutta jäsentä. Seuran tilisaldo
578007-4406 vuoden lopussa oli 7.596,66 euroa.
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 13.3. Helsingin kristillisessä opistossa. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat, tarjottiin tirripaistia, talkkunaa, kahvia ja
pullaa. Director musices, säveltäjä Pentti Tynkkynen esiintyi ja pidettiin
arpajaiset. Pääpalkintoina Ruotsin risteily, ostokoreja ym. hyviä palkintoja.
Paikalla oli n. 60 seuralaista.
Syyskokous
Syyskokous pidettiin Ristola-yhteisön tiloissa 20.11. Kokouksessa valittiin 2011
seuran puheenjohtajaksi Kaija Pulli. Erovuorossa olivat Pekka Partanen, Juhani
Ruotsalainen, Marja Röpelinen ja Anja Sahrakorpi. Anja jatkaa johtokunnassa.
Uusiksi jäseniksi valittiin Anja Laukkanen, Marja Pasanen ja Pekka Rusanen.
Entiset Kaija Pulli, Ensio Leskinen, Aimo Ollikainen, Tellervo Ukkonen ja Leena
Vatanen jatkavat. Tilintarkastajiksi valittiin Eila Karvinen ja Marja-Leena
Lohiranta. Varalle valittiin Pirkko Jaatinen. Musiikkia esittivät Heidi Leskinen ja
Simo Ronkainen. Laulettiin joululauluja. Piispa Arseni valittiin seuran 20112012 piällysmieheksi. Kokouksessa vietettiin pikkujoulua ja tarjottiin glögiä,
pipar- kakkuja, mykyrokkaa, kahvia ja emäntien leipomia joulutorttuja.
Joulupukkina toimi Arvo Hyvönen. Pidettiin arpajaiset. Palkintoina olivat
Ruotsin risteily, ostoskoreja ym. hyviä palkintoja. Paikalla oli n.120 seuralaista.
Retket
Helsingin kaupungin teatterissa 21.3. katsomassa ”Salaa Rakas”. Mukana 30
seuralaista. Teatteriretki Tampereelle Musiikkiteatteri Palatsiin 2.10. Mukana
oli 50 seuralaista.
Tiedotus
Seuran www.yla.savonseura.fi pidettiin ajan tasalla. Yläsavolaisiin seuroihin ja
tapahtumiin on pidetty yhteyttä. Pj. ja siht. vierailivat 20.2. Helsingin
Rantasalmi- seuran konsertissa. Pj. ja emäntä kävivät Pohjois-Savon liiton
seminaarissa 17.2.

Seura kuuluu Suomen kotiseutuliittoon. Aimo Ollikainen edusti seuraa
Joensuun kotiseutupäivillä. Yläsavolaisiin sekä valtakunnallisiin lehtiin ja
radioihin on lähetetty tiedotteita ja valokuvia sekä haastatteluja tehty. Seuran
adresseja on lähetetty merkkipäivinä piällysmiehille Einari Vidgrén ja Tatu
Miettinen, Paikallislehti Matti ja Liisa sekä jäsenille. Muistoadressi Einari
Vidgrenin muistolle lähetetty. Joulukortteja on lähetetty seuraa tukeneille
henkilöille. Kiitos kaikille tukijoille!
Teksti Kaija Pulli
Johtokunnan järjestäytymiskokous 17.1.2011
Johtokunta on kokoontunut ja päättänyt johtokuntalaisten vastuista.
Vastuualueet ja yhteystiedot löydät viimeiseltä sivulta. Mietittiin seuran 2011
toimintaa, taloutta, käytiin läpi 2010 toimintakertomus, tarkastettiin 2010
kirjanpitäjän laatimat tilikirjat. Juhlatoimikunta kokoontui johtokunnan
kokouksen jälkeen ja päätti 40-vuotisjuhlan paikan, tarjoilut, ohjelman ym.
Tulevia tapahtumia:
Tule katsomaan 7.5. klo 13 tragikomediaa suomalaisuudesta
Perustuu Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -teokseen. Saana Lavaste ja
Mika Myllyaho ohjaavat yhdessä Kansallisteatterin Suurelle näyttämölle
helmikuussa ensi-iltansa saavan esityksen Pohjantähti 2011. Kun ohjaajat
käyvät käsiksi suomalaisuuden suureen kertomukseen, alkaa kamppailu,
jollaista Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä ei ole ennen nähty. Rooleissa:
Tuukka Huttunen, Katariina Kaitue, Jouko Keskinen, Elina Knihtilä, Petri
Manninen, Petri Liski, Pirjo Luoma- aho, Pirjo Määttä, Taisto Reimaluoto,
Tuomas Rinta-Panttila, Katja Salminen ja Kristo Salminen. Ilmoittaudu 1.4.
mennessä Anja Laukkanen puh. 050 5900 185,
anjaliisalaukkanen@hotmail.com ja maksamalla teatterilippusi 23 e Ylä-Savon
seuran tilille OP 578007-4406. Ilmoittautuminen on sitova. Liput jaetaan
teatterin ovella. Niitä on varattu 50. Seura tarjoaa väliajalla kahvia ja
leivoksen.
Syksyn teatteriretki lokakuussa Hämeenlinnaan ”Niskavuori -Loviisan tarina”
”Oliko Niskavuori kaiken tämän arvoinen”, joutuu Loviisa viimein kysymään.
Hän, Niskavuoren emäntä, on kerran vannonut petolliselle miehelleen, että
hän ainakin tulee elämään niin, että häneen ja Niskavuoreen katsotaan
ylöspäin. Arvostusta ja valtaa Loviisa saakin, mutta valta on vaikea pidettävä.
Aina se ei onnistu rehellisin keinoin, varsinkin kun Niskavuoren miehiä vievät
toiset naiset ja viina. Loviisan rukoukseen ”anna minullekin rakkautta”, ei
vastaa kukaan ja jäljelle jää vain Niskavuori. Ilmoita kiinnostuksesi Anjalle.
Sääntömääräinen syyskokous 12.11.2011 klo 13 Ristolassa
Syyskokousuutisia
Johtokunta ja juhlatoimikunta näkyvät jo 2010 toimintakertomuksessa ja
yhteystiedot viimeisellä sivulla. Tilintarkastajaksi valittiin Eila Karvinen ja
Marja-Leena Lohiranta sekä varalle Pirkko Jaatinen. Toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2011 hyväksyttiin. Jäsenmaksu edelleen 15 e/jäsen/vuosi.
Kannattajajäsenmaksu 80 e. Kokouksessa vieraili myös yläsavolainen taiteilija
Risto Vilhunen. Uudesta piällysmiehestä lisää www.ylasavonseura.fi Puheenjohtajan palsta: Ylä-Savon seuran historiaa

Nyt meillä on juhla ja vietämme seuramme 40-vuotispäiviä. Itse olen vielä
aika untuvikko, mutta olen toiminut seurassa tänä vuonna 10 vuotta. Tulin
katsomaan syyskokoukseen 2001 seuran toimintaa ja jouduin tai pääsin
samalla johtokuntaan. Sihteerin työt aloitin 2002 ja puheenjohtajuuden 2008.
Minusta seuramme työ on ollut aktiivista ja olemme myönteisesti tuoneet
yläsavolaista kulttuuria pääkaupunkiseudulle. Joka syksyinen mykyrokka
kiehtoo vieläkin yläsavolaisia ja keväinen tirripaisti ja talkkuna maistuvat.
Muutin Helsinkiin vuonna 1972 ja silloin nuorena tyttönä ei paljon uskaltanut
Savon murretta puhua, kun sitä silloin aliarvioitiin. Onneksi murteet ovat
muodissa ja varsikin tämä meejän paras kiel.
Seuran perustamishistoriaa
Pääkaupunkiseudulle muuttaneiden yläsavolaisten keskuudessa heräsi 1970luvun alkupuolella vahva kotiseutuaate. Päätettiin perustaa oma seura
yläsavolaisuuden ja perinneruokien suojelemiseksi. Seuran perustamista enteili
jo ohjaaja Edvin Laineen luotsaama Iisalmi-seura. Alun perin seuraan
kelpuutettiin vain yhdeksästä yläsavolaisesta kunnasta lähtöisin olevia
henkilöitä. Kunnat rakentuivat Iisalmen kaupungin ympäristöstä: Iisalmi,
Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Varpaisjärvi ja
Vieremä. Myöhemmin rajat murtuivat ja nykyään seuraan pääsee
savolaismielinen henkilö. Tietenkin on hyvä, jos on edes syntynyt Ylä-Savossa.
Marraskuun 7. päivä 1970 toive vihdoinkin toteutui. Silloin kokoontui 10
innokasta yläsavolaista ja he olivat: Martti Kokkonen, rouva Ester Koskelo,
merkonomi Leo Koskelo, yli-insinööri Lauri Kärkkäinen, yliopettaja Erkki
Matilainen, vakuutustarkastaja Matti Nokela, sosiaalineuvos Niko Oksanen,
dir.mus. Martti Räisänen, teknikko Ensio Savolainen ja talousjohtaja Heikki
Soininvaara. Seuran perustava kokous päätettiin pitää loppiaisena 6.1.1971 ja
kutsua sinne yläsavolaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä maksullisella lehtiilmoituksella. Kokous pidettiin 8.1. ja paikalla oli 39 yläsavolaista. Näin YläSavon seura ry perustettiin. Seurassamme on vielä perustajajäseniä elossa ja
olisi mukava, jos he pääsivät juhlaa paikalle. Jäsenrekisteritietojen mukaan
seuraavat henkilöt: Hilkka Hurskainen, Eila Karppinen, Maija Kauppinen, Eino
ja Ulla Keränen.
Seuran historiikki
Seura on anonut Suomen kulttuuri-, Maakuntarahastolta ja Museovirastolta
rahaa seuran historiikin kirjoittamiseksi. Toimittaja Maija Kauppinen on
kirjoittanut historiikin seuran 20 ensimmäisestä vuodesta. Hän on luvannut
tulla juhlaa kertomaan seuran eri vaiheita. Seuralaiset voivat myös muistella
seuran tapahtumia ja niitä on mukava kuunnella. Näitä voi tuoda vaikka
paperilla juhlaan tai kertoa omin sanoin. Ilmoittaisitteko kuitenkin, että
osataan varata aikaa. Toivotan kaikki tervetulleeksi juhlaan ja pidetään YläSavon lippua korkealla ja olkaamme ylpeitä kauniista Ylä-Savostamme.
toevoo teijän puhheenkulettaja Kaeja
In memoriam Kalle Einari Vidgrén 7.2.1943 - 26.10.2010
Seuramme sai syksyllä suruviestin, kun piällysmiehemme vuodelta 1994
menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen Seinäjoella. Hän kuoli työnsä ääreen,

kuten sanotaan. Hallitus kokoontui ja työasioita puitiin vielä illalla. Vieremällä
syntynyt metsuri ei ollut tyytyväinen saatavilla oleviin metsäkoneisiin ja alkoi
kehittää metsä-koneita. Metsätöihin hän lähti 14-vuotiaana ja teki metsätöitä
perinteisesti kirveen ja pokasahan kanssa. Sitkeydellään ja savolaisella
lupsakkuudella hän loi monen kymmenen miljoonaisen Ponsse Oy:n, joka
toimii 40 eri maassa ja työllistää 800 työntekijää. Teollisuusneuvos oli innokas
ravimies ja monet ravurit juoksivat hänelle kunniaa sekä kotimaassa että
ulkomailla. Hänen hevostilansa on yksi maamme suurimpia.
Viime kesänä vietettiin Ponssen 40-vuotisjuhlia. Siellä oli myös avoimet ovet,
joista emäntämme Anja Sahrakorpi kirjoitti edellisessä Pihlajanlehdessä. Einari
oli taitava neuvottelija ja hyvä markkinoija. Hän tunsi kaikki asiakkaansa ja
kahvitteli jokaisen kanssa. Savon murretta hän ei koskaan unohtanut. Tarina
kertoo, että hän osti Ranskasta hevosen ilman tulkkia. Myyjä puhui ranskaa ja
Einari Savon murretta ja kaupat syntyivät ja hyvät sellaiset. Einarilla on neljä
poikaa, joista kolme työskentelee yrityksessä ja nuorin on vielä opintiellä.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Vidgrén ja Ponsse jatkaa
toimintaansa. Teollisuusneuvokselle myönnettiin useita ansiomerkkejä ja
huomionosoituksia mm. Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan
kunniatohtorin arvo.
Einari Vidgrén saateltiin sukuhaudan multiin Vieremälle. Sadat
hautajaisvieraat kunnioittivat metsäkoneyhtiö Ponssen perustajan muistoa.
Siunaustilaisuus pidettiin Iisalmessa Kustaa Aadolfin kirkossa. Siunauksen
toimitti Iisalmen seurakunnan eläkkeellä oleva rovasti Martti Nissinen. Ennen
siunaustilaisuutta ruumisauto kiersi Ponssen Iisalmen huoltopalvelukeskuksen
kautta Vidgrénin kotitilalle Vieremälle ja edelleen Ponssen pääkonttorin eteen,
jossa työntekijät kävivät hyvästelemässä pidetyn johtajansa. Ylä-Savon seura
lähetti seuran muistoadressin. Teksti Kaija Pulli
Testoo Ylä-Savon juttuja. Vastaukset sivulla 7.
1. Minkä kunnan Lapinlahti sain tämän vuoden alussa?
2. Kenen Finlandia-kirjallisuuspalkinnon voittajan töitä on ensi kesänä
Lapinlahden taidemuseossa?
3. Missä kunnassa sijaitsee Kyrönniemen pappila?
4. Mitkä kunnat kuuluvat 1.1.2011 aloittaneeseen uuteen Ylä-Savon
seurakuntayhtymään?
5. Koska eukkoo kannetaan ja missä ensi kesänä?
6. Kuka edesmennyt iskelmälaulaja ei enää esiinny Vihreät niityt
tapahtumassaa12.-17.7.2011 Kiuruvedellä?
7. Kenen yläsavolainen poliitikon koti on Iisalmen Kirmassa?
8. Kuka oli seuramme ensimmäinen piällysmies?
9. Missä kunnassa sijaitsee Älänteen kaunis järvimaisema?
10. Kuka on Iisalmen kaupungin johtaja?
Tampereen teatteriretkestä la 2.10.2010 Vierailimme Musiikkiteatteri
Palatsissa katsomassa Avaa & Frankia. Arja Koriseva ja Miro Honkanen
esittivät Ava Gardneria ja Frank Sinatraa. Näitä Hollywoodin sotkuisia
rakkauskiemuroita katsoi ihan mielellään ja onhan Franki-boyn laulut
vertaansa vailla. Paikka oli oikein viehättävä, vanha elokuvateatteri. Ruoka oli
hyvää ja muutenkin meillä oli oikein lystii. Kiitos kaikille mukanaolijoille ja

extra kiitos Marja Röpeliselle, kun järjesti meille unohtumattoman
teatterielämyksen.
Kotiseutupäivät Turussa 28. - 31.7.2011 Eurooppalainen kulttuuri
Suomessa
Seuramme kuuluu jäsenenä Kotiseutuliitoon ja saamme lähettää edustajan
päiville. Toki sinne voi eri tapahtumiin tulla kuka hyvänsä. Päivien teemana on
Eurooppalainen kulttuuri Suomessa. Teema on mitä luontevin, sillä keskiajalla
Suomeenkin ulottunut katolinen eurooppalainen yhtenäiskulttuuri tuli maahan
Turun kautta. Kaupunki oli suomalaisen kirkollisen ja maallisen toiminnan
keskus. Yhä edelleen Turku toimii linkkinä suomalaisen ja muun Euroopan
kulttuuritoiminnan välillä.
Turku on Suomen vanhin kaupunki, Suomen ensimmäinen pääkaupunki ja se
on perustettu 23.1.1229, kun paavi Gregorius IX antoi siirrättää Suomen
piispainistuimen soveliaampaan paikkaa. Aurajoen rannoilla oli asutusta jo
rauta-aikana. Turku on vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Sen
seutu on tunnettu kulttuurimaisemistaan ja mahtavista kartanoistaan. Turun
saaristo on upea koko maailman mittakaavassa. Turun linna ja Tuomiokirkko
ovat näkemisen arvoisia.
Kotiseutupäivien ohjelma ammentaa Turun seudun monipuolisuudesta.
Ainutlaatuisen lisän ja tunnelman päiviin tuo Turun juhlavuosi.
Kulttuuripääkaupunkinimityksestä käydään kovaa kilpailua EU-maiden kesken,
ja seuraavan kerran jokin suomalainen kaupunki voi saada saman nimityksen
aikaisintaan parin vuosikymmen kuluttua. Kotiseutupäivien järjestelyistä
vastaavat Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton lisäksi paikalliset
kotiseututyötä tekevät yhdistykset. Lisätietoja ja ohjelma
www.turku/kotiseutupäivät.fi
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.
www.yla-savonseura.fi
Seuramme kotisivut päivitetään ajankohtaiseksi ja sieltä löytyy tietoa
seuramme toiminnasta, pihlajanlehdet ovat siellä ym. Käykääpä katsomassa.
Laitatte sen osoitteeksi ja pitäisi löytyä jopa googlen kautta.
Vastaukset kysymyksiin:
1. Varpaisjärven
2. Hannu Väisäsen
3. Vieremällä
4. Iisalmi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Varpaisjärvi
5. 1.-2.7.2011 Sonkajärvellä
6. Esko Rahkonen
7. Seppo Kääriäinen
8. Edvin Laine
9. Rautavaaralla
10. Martti Harju

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. Olisi tietenkin mukava, jos saisimme seuralaisten
jäseneksi liittymisvuodet ja synnyinpaikat rekisteriimme. 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.
Pihlajanlehti
Puheenjohtaja Kaija Pulli, Urputie 14 H, 00410 Helsinki , puh. 040 513 1925,
kaijapulli@yahoo.com

