
Pihlajanlehti nro 3/2012
Seuramme sääntömääräinen syyskokous pidetään pikkujoulun merkeissä 
lauantaina 8.12.2012 klo 13.00 Ristola-yhteisön tiloissa, Tinasepäntie 46, 
00620 Helsinki, Metsälä. Kokoukseen voi tulla jo heti klo 12 jälkeen, niin ehtii 
seurustella jäsenten kanssa ennen kokouksen alkua. 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 2013 toimintasuunnitelma
4. Määrätään vuoden 2013 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
6. Hyväksytään vuoden 2013 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 30.11. mennessä 
anjaliisalaukkanen@hotmail.com, puh. 050 5900 185 tai 
anjasahrakorpi@hotmail.com, puh. 050 912 6605. Samalla ilmoitetaan 
erikoisruokavaliot. Kokoukseen voi tulla, vaikka ei olisi ehtinyt ilmoittautua. 
Ilmoittautumisen siksi, että voimme varata ruokaa tarpeeksi. Jäsenten 
ehdotuksista valittu ja johtokunnan hyväksymä seuran 24. piällysmies 
esitellään kokouksessa. Jäsenille näytetään seuran 40-vuotishistoria 
PowerPoint -esityksenä. Marja Kahelin lausuu runoja ja Simo Ronkainen 
musisoi kitarallaan. Virittäydymme pikkujoulun tunelmiin laulamalla yhdessä 
joululauluja Erla Pullin säestämänä. Seuran jäsenille jaetaan seuran pinssi, 
jotka eivät ole sitä vielä saaneet. Ei-jäsenille myydään pinssiä 15 e/kpl. Ne, 
joilla se jo on voivat laittaa sen rintaansa yhteishenkemme luovimiseksi. 
Ohjelman jälkeen syödään mykyrokkaa ja jälkiruuaksi nautitaan kahvia ja 
emäntien leipomia joulutorttuja. Ruokailu maksaa 10 e/hlö ja kasvispiirakka 
vegetaristeille 5 e. Pika-arpajaiset 1 e/kpl. Pääpalkintona Ruotsin-risteily 4:lle, 
monipuolinen ostoskori sekä paljon muita hyviä palkintoja. Seuralaiset voivat 
tuoda halutessaan arpajaisiin omia palkintojaan. Vuoden 2012 
maksamattoman jäsenmaksun 15 e/henkilöjäsen voi vielä maksaa 
kokouksessa tai seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 990). 
Lopuksi tulee joulupukki. Ota pikkujoululahja, hinta n. 5 e mukaasi 
pukinkonttiin, niin saat ensimmäisen joululahjan! Tervetulloo rokalle ja 



tappoomaan uutta piällysmiestä sekä pikkujoolun viettoon! Myryrokka tulloo 
Savosta, jotta on oekeesta aeneesta. Voep laettoon tonttuhatun piähänsä, niin
jot tulloo ihan joolunen fiilinki! Ottakee mukkaan hyviä iteoeta ens vuuen 
toiminalle ja retkille!

Kokouksessa voi lainata Ylä-Savon seuran omistamia kirjoja. Jo lainatut kirjat 
pyydetään palauttamaan aina seuraavan kokouksen yhteydessä toisille 
luettavaksi. Seuran jäsenet voivat myös tuoda itselle tulleita yläsavolaisia 
lehtiä muiden luettavaksi.

Kulkuyhteydet: ainakin bussi nro 66 Rautatientorilta (aikatauluja: klo 11.03, 
11.21, 11.39, 11.57, 12.15), kannattaa tarkistaa vielä netistä joulukuussa).

Lappeenrannan teatteriretkestä 20.10.2012
Kiitokset kaikille ja etenkin järjestäjille mukavasta teatteriretkestä. 
Ammattitaitoisten ihmisten ja monipäisen vapaaehtoistyöntekijöiden voimalla 
syntyi mieleen jääpä produktio. Ohjaajien Ilari Nummen ja Jari Juutisen 
siivittämä musiikkinäytelmä antoi meille kuvan saariston ihmisten kovasta ja 
vaarallisesta elämästä. Näytelmä kuvaa ihmisen arkea meren vallan keskellä. 
Meri antaa ja ottaa. Anni Blomqvist kirjoittaa tositarinaan pohjautuvissa 
kirjoissaan Myrskyluodon Maijan ja Jannen kovaa elämää. Jussi Helmisen 
käsikirjoitus ja Matti Puurtisen musiikki sitoivat Maijan ja Jannen elämän 
näyttämään kahden nuoren onnelliselta rakkaustarinalta vaikeuksista 
huolimatta. Maijan roolissa oli teatterin oma näyttelijä Liisa Sofia Pöntinen ja 
Jannea esitti vieraileva Antti Jaakkola. Näin maarapuna syntyneellä on vaikea 
kuvitella elämää saaristossa, miten kovaa se oli ja varsinkin jossakin pienellä 
luodolla, jossa ei juuri kasvanut mitään.

Anni Blomqvist syntyi 7.10.1909 Vårdöössä ja oli ahvenanmaalainen 
kirjailija, kalastajaperheen tytär ja merimiehen vaimo. Hänet tunnetaan 
erityisesti viisiosaisesta Myrskyluoto-romaanisarjastaan. Blomqvist eli koko 
elämänsä Ahvenanmaan saaristossa. Kirjailija Blomqvistista tuli hänen 
miehensä ja poikansa hukuttua myrskyssä. Suruaan Blomqvist purki 
kirjoittamalla ja hänen ensimmäinen teoksensa, I stormens spår, ilmestyi 
vuonna 1966. Blomqvistin toinen kirja, ensimmäinen Myrskyluoto-sarjan kirja 
Vägen till Stormskäret, puolestaan ilmestyi vuonna 1968. Suomeksi kirja 
ilmestyi vuonna 1974 nimellä Tie Myrskyluodolle. Hänen kirjansa käsittelevät 
saariston menneen ajan elämää ja perustuvat niin Blomqvistin itsensä kuin 
hänen sukulaistensakin kokemuksiin. Esimerkiksi Anni Beata -romaanisarjan 
päähenkilön esikuva oli Blomqvistin oma isoäiti.

Puheenjohtajan palsta:
Kesäterveiset Ylä-Savosta Vietin kesälomani perheeni kanssa Varpaisjärven 
Petäyskylässä sijaitsevalla kotipaikallani. Tarkoituksemme oli remontoida ja 
ulkomaalata 62 vuotta vanha talomme. Juhannusta juhlimme mieheni, 
kaikkien kolmen lapsen, miniän ja kahden lapsenlapsen kanssa. Siinä sitä 
vilinää ja vilskettä piisasi, kun vettä ripoi vähän väliä ja hyttysten armeija 
meinasi miehittää koko mökin. Mökki on ollut tyhjillään jo 22 vuotta, joten 
vesijohdot ja sisävessa ovat taakse jäänyttä elämää. Onneksi pihasaunaan saa
sähköpumpulla veden. Sieltä se sitten kannetaan sisälle ja ulos. Itse olen hyvin
ekoihminen, joten meillä ei käytetä kertakäyttöastioita. Tiskaus ja ruuanlaitto 
olivat lähes kokopäivähomma. Mukavaahan se on viettää keskikesän juhlaa 



yhdessä, tehdä taikoja ja kuunnella käenkukuntaa ja lintusten laulua 
yöttömässä yössä. Juhannuskokossa paloivat kaikki vanhat rojut ja 
savusaunan lämmössä sulivat vanhat luut. Miehet saivat taimenia Sonkajärven
koskista. Siinä se on oiva kala muulloinkin kuin juhannuskalana. Muut lähtivät 
juhannukselta pois ja jäin yksin viikoksi. Se olikin ainoa loma koko kesänä.

Heinäkuun helteitä ei tullut ja vettä tuli viiden viikon aikana lähes joka päivä. 
Perheen kesken teimme remonttia ja vesiliukoinen maali valui pitkin 
nurmikoita. Suurin ponnistusten ja ukkosta sekä sadetta uhmaten saimme 
edes puolet mökistä maalattua. No, me emme antaneet sateen häiritä. Ylä-
Savossa oli niin paljon kesätapahtumia, ettei muuta olisi ehtinyt tehdä. 
Jokakesäinen Mikkelin Musiikkijuhla ei pettänyt tälläkään kertaa. Hurmaava 
Valeri Gergijev ja Mariinski-teatterin orkesteri eivät jättäneet ketään kylmäksi. 
Ohjelma koostui: Miroslav Kultishev, piano, Sibelius: Satu, sinfoninen runo, 
Grieg: Pianokonsertto a-molli, op. 16 ja Musorgski-Ravel: Näyttelykuvia. 
Musiikkijuhlat eivät ole mitään ilman hurmaavaa Gergijeviä. Hän on ollut 20-
vuotisen musiikkijuhlien valovoimaisin vetonaula.

Korpiteatteri esitti naisvoimin Arto Seppälän Viisi naista kappelissa. Tarina 
kertoo itsemurhan tehneestä miehestä, joka kutsui hautajaisiinsa kaikki viisi 
läheistä naistaan. Näyttelijät olivat vanhoja konkareita, joilta vuorosanat 
tulivat selkeästi ja solkenaan. Pitkät monologit menivät kuin itsestään. Hyvistä 
roolisuorituksista jäi mieleen Merja Laitisen esittämä rakastajatar, joka antoi 
hieman huumoria raskaaseen esitykseen. Teatterissa tapasin teatterin ystävän
piällysmiehemme Seppo Kääriäisen. Hän sanoi käyvänsä joka vuosi 
Korpiteatterissa ja muissa Ylä-Savon kesäteattereissa. Lapinlahden 
taidemuseossa käydessämme aurinko paistoi ja se oli kesäloman hienoin 
päivä. Rakkaat akat kesänäyttelyssä oli Tapani Kokon ja usean ITE-taiteilijan 
naisaiheisia kuvia ja veistoksia. Humoristinen ja tuore näkökulma haastoi 
vanhastaan taiteessa tunnetun naiskuvan. Teoksissa näkyivät poikamiesten ja 
teinipoikien unelmat haaveiden naisesta, toisaalta arjen akat ja naissankarit. 
Eemil Halosen museossa on perusnäyttely kuvanveistäjä Eemil Halosen ja 
taidevalaja Arttu Halosen elämästä. Koko museoalueella vallitsi Halosten 
taiteilijasuvun vahva henki.

Sonkajärvi soi tänä kesänä klarinetti velhon Kari Kriikun ja kitaravirtuoosin ja 
taiteellisen johtajan Ismo Eskelisen esityksellä Sonkajärven kirkossa. 
Sonkajärvi on soinut jo 20 vuotta ja erilaiset konsertit ja tapahtumat tarjoavat 
vuosittain taidenautintoja eri-ikäisille kuuntelijoille. Kuhmon Kamarimusiikki 
aloitti tänä kesänä Iisalmesta, jossa Kulttuurikeskuksessa esitettiin Carmen. 
Etenkin tenori Joonas Eloranta esitti Don Josen osan tunteella. 
Kulttuurikeskuksessa on Ylä-Savon seuran omaisuutta. Taiteilija, 
piällysmiehemme Eeva Ryynäsen lahjoittama Pihlaja-puuveistos. Kävin 
kertomassa henkilökunnalle, että se on meidän seuramme omaisuutta. 
Käykääpä katsomassa, kun vierailette Iisalmessa.

Varpaisviikkoa vietettiin mökin maalauksessa ja tavaroiden hankkimisessa. 
Onneksi nuoriso kävi edes Varpaisjärven maalaismarkkinoille. Silloin jaksoi olla
satamatta, joskin pientä tihuutusta oli silloinkin. Veneilemässä ei tullut käytyä 
kuin juhannuksena. Silloin kävimme tutun Jumis-järven Leppäluodolla, jossa 
minä uin jääkylmässä vedessä ja toisen kerran hienolla Alänteellä. Sentään 
Mikkelissä tuli uitua tuttavien mökillä. Kesästä jäi sateesta huolimatta hienot 



muistot. Kävin seuramme entisen puheenjohtajan Eila Karvisen 
syntymäpäivillä. Samalla sain tutustua isoäitini sukuun. Meidän isoäidit olivat 
sisaruksia. Serkkuja ja sukulaisia vieraili mökillä ja oli mukava muistella 
menneitä. Ruisrääkkä-parka rääkkyi joka yö klo 24-03. Oikein sääliksi kävi 
hänen poikasiaan.

Paljon olisi ollut muitakin kesätapahtumia eri Ylä-Savon kunnissa, mutta 
kaikkiin ei millään ehtinyt. Jaoin jäsenhakukaavakkeita ja Pihlajanlehtiä ei 
kulttuuritapahtumissa ja vein niitä kuntien matkailutoimistoihin. Toivottavasti 
saadaan uusia jäseniä mukaan toimintaamme. Elokuun lopulla kävimme vielä 
mökillä ja laitoimme sen talvikuntoon odottamaan helatorstaita, jolloin 
seuraava kerran sinne menemme. Toivon, että saan nähdä vielä monta 
auringonnousua ja laskua tutussa ympäristössä.

Teksti Kaija Pulli

Tervehdys valtakunnallisilta kotiseutupäiviltä 2 .- 5.8.2012 Mikkelistä
Kotiseutupäiviä vietettiin 64. kerran kesän kauneiman sään valitessa, Etelä-
Savon pääkaupungissa Mikkelissä teemalla Kivikaudesta digiaikaan. Mieheni 
työmatka sattui kulkemaan Mikkelin ohi, joten saavuin juhlakaupunkiin jo 
keskiviikkona. Mikkelissä sitä on aina elämää ja keskellä kaupunkia kuhiseva 
tori täyttyy kesälomalaisista. Kaupungilla kierrellessäni poikkesin Mikkelin 
Tuomiokirkkoon, jossa oli konsertti. Esiintyjinä olivat: tenori Kari Kanto, tenori 
ja viulu Tuukka Lehtonen sekä piano, urut Matti-Veikko Kuusi. Hieno konsertti 
kokonaisuudessaan. Varsinaiset päivät alkoivat torstaina Etelä-Savon 
ammattioppilaitoksessa. Pääsihteeri Lassi Saressalo avasi tilaisuuden. 
Historiantutkija Pia Puntanen valotti kuulijoita Mikkelin seudun 
kulttuuriperinteen synnystä. Venäjän keisari Nikolai I 7.3.1838 allekirjoitti 
Mikkelin kaupungin perustamisasiakirjan. Elinkeinoelämältään takapajuinen 
alue tarvitsi kaupungin talouselämänsä vilkastuttamiseksi. Maaseutuväestölle 
piti perustaa paikka, jossa he voisivat myydä tuotteitaan. Asukkaita kaupunkiin
pyrittiin saamaan edullisilla ehdoilla: kymmenen vuoden vapautus kaikista 
kruunun veroista ja kahdenkymmenen vuoden vapautus sotilasmajoituksesta, 
joka tuolloin oli merkittävä rasitus kaupunkien asukkaille. Mikkeli on pitänyt 
valtansa maamme turismin ja mökkeilyn keskipisteenä. Vesistöt ja valtatie 
numero 5 ovat mahdollistaneet hyvät kulkuyhteydet kaupunkiin. Emma Susi 
luennoi kulttuuriperinnön tuotteistamisesta. Hän toi päiville satakuntalaisten 
tervehdyksen ja esitteli JUUREVA – atakuntalaisen taidekäsityömalliston. Se 
syntyi syksyllä 2008 tadekäsityön tuotekehityshankkeen tuella. JUUREVAN 
tuotteet ovat suunniteltu ja tuotettu paikallisesti. Mallistossa elää vahva käsillä
tekemisen perinne yhdistettynä korkealaatuiseen muotoiluosaamiseen. Mallisto
tuoksuu – ja tuntuu. Se on rouhea, eleetön ja elegantti. Maanläheisillä 
JUUREVA-tuotteilla on sielu ja identiteetti. Niiden taustalla olevat tarinat 
johtavat satakuntalaisen kulttuuriperinnön juurille ja suomalaisen puhtaan 
luonnon äärelle. Mallistoa toteuttaa yhdeksän satakuntalaista 
taidekäsityöyritystä. Mallistoa ja yhteisön toimintaa ylläpitää 
Taidekäsityöyhdistys JUUR ny ry. Illalla kävin katsomassa vanhoja filmejä 
Mikkelistä elokuvateatteri Ritzissä elävän musiikin säestyksellä.

Kotiseutumarkkinat ja viralliset avajaiset
Seuramme sai ilmaiseksi kaupungilta esittelypöydän torin laidasta. Pekka 
Rusanen ja minä kerroimme seurastamme ja jaoimme materiaaleja. 



Perjantaipäivä oli aurinkoinen ja houkutteli kävijöitä tustumaan eri 
Kotiseutuliiton jäsenyhdistyksiin. Päivystyksestä johtuen en juuri päässyt 
tutustumaan päivien muuhun ohjelmaan. Kylläkin syrjäsilmällä seurasin 
päivien juhlallista avausta torilla. Päivät aloitti Puolustusvoimien vartioparaati, 
jossa soitti Ratsuväen perinnesoittokunta. Kotiseutuliiton tervehdyksen toi 
hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander. - Kotiseutu ei ole staattinen tila, 
vaan kotiseutu on siellä, missä on työtä ja koti. Monet ovat joutuneet 
jättämään kotiseutunsa työn, opiskelun ja elämän vuoksi, totesi Moisander. 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä esitteli ylpeästi kaupunkia ja
etenkin sen kuhisevaa toria. Hän viittasi torin toisella puolella seisovaan 
Mannerheimin patsaaseen ja muistutti Mikkelin sotilasajasta.

Mikkelin oma poika ja ylpeys, EU:n komission varapuheenjohtaja, talous- ja 
raha-asioista vastaava komissaari Olli Rehn ehti työkiireiltään paikalle. 
Edellinen päivä oli kulunut Euroopan keskuspankin vakausneuvottelupöydässä.
– Siinä pöydässä on Mikkelillä ja Saksalla yhtä monta paikkaa, kertoi 
komissaari. Rehn kiitteli kaupunkinsa päättäjiä toriremontin toteutuksesta. 
Autojen siirtäminen torin alle teki kaupungista yhden Euroopan kauneimmista. 
Rehnillä oli torilta muistoja kesätoimittaja-ajoiltaan ja jutustaan 
vartioparaatista. Komissaari Rehn ei ole unohtanut juuriaan, vaan maailmalla 
kulkiessaan tuntee olevansa suomalainen, savolainen ja mikkeliläinen. 
Puheiden lomassa esiintyivät Astuvansalmen Amatsonit. Astuvansalmen 
kalliomaalauksiin Ristiinassa olisi päässyt tutustumaan lauantaina päivien 
retkillä, kuten moneen muuhunkin kulttuurikohteeseen. Päivät loppuivat 
sunnuntaina jumalan palveluksiin ja lopettajaisiin. Markkinatori jatkui myös 
lauantaina ja seuraamme esitteli Pekka Rusanen, josta hänelle lämpimät 
kiitokset. Valitettavasti edellisen päivän kaunis sää oli ehtinyt vaihtua viime 
kesän tavanomaiseen sateeseen. Seuraavat kotiseutupäivät pidetään 
Seinäjoella 8. – 11.8.2013. Toivotaan, että saamme sinnekin seuramme 
esittelypöydän ja innokkaita seuralaisia mukaan.

Teksti Kaija Pulli

Kulttuuripalsta:
Leonardo da Vilhun aarteet 29.8.2012 – 12.1.2013 Vantaan taidemuseossa, 
Myyrmäessä. Vilhunen on kuopiolaissyntyinen, Vantaalla asuva taidemaalari. 
Näyttelyssä nähdään Risto Vilhusen uutta tuotantoa vuosilta 2011 - 2012. 
Hämähäkkimies -sarjakuvien innoittamilla teoksillaan Vilhunen palaa juurilleen 
1960-luvun pop-taiteeseen, jonka yhtenä edelläkävijänä hänet Suomessa 
tunnetaan. Myös merkittävänä taidekeräilijänä tunnettu Vilhunen on valinnut 
näyttelyyn mukaan laajan otannan Kuopion taidemuseolle vuonna 2010 
lahjoittamastaan kokoelmasta. Mukana on muun muassa Marc Chagallille, 
Albrecht Dürerille, Francisco Goyalle, Adriaen van Ostadelle, Pablo Picassolle 
sekä Fernand Lègerille attribuoituja teoksia sekä painojäljennöksiä. Lisäksi 
mukana on kymmeniä ikoneita taiteilijan omista kokoelmista. Vilhunen kertoo 
nuorempana vaikuttuneensa ikonitaiteesta vieraillessaan Kuopion 
Ortodoksisessa museossa. Vilhunen vieraili seuramme syyskokouksessa pari 
vuotta sitten, jolloin piispa Arseni valittiin edelliseksi piällysmieheksemme.

HKL:n Mieslaulajat joulukonsertteja 1.12. klo 16.30 Temppeliaukion kirkko. 
Liput 10 e. Toinen konsertti 20.12. klo 18 Mikaelinkirkko, Emännäntie 1(lähellä



Kontulan metroasemaa). Liput 10 e. Tilaukset simo.ronkainen@saunassa.com, 
puh. 050 546 3085.

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. Näin voisimme viettää hiljaisen hetken jäsentemme poismenon 
johdosta. Ilmoita email-osoitteesi myös Tellervolle. Emal-osoitteiden myötä 
voimme palvella jäseniä nopeasti esim. retkien peruutuspaikoista ym. 
Tulevaisuudessa voimme lähettää Pihlajanlehden emalina. Pihlajanlehti 
ilmestyy vain kolme kertaa vuodessa. Mikäli et ole kolmena vuonna peräkkäin 
maksanut jäsenmaksua, niin lehti lakkaa tulemasta. Toki uudelleen voi aina 
liittyä seuraan.

Seurallamme on www-sivut: www.yla-savonseura.fi. Käykääpä katsomassa. 
Asioita, juttuja, tiedotuksia, kuvia ym. lähetetään kaija.pulli@yahoo.com, p. 
040 513 1925. Samoin Pihlajanlehteen aineistoa ja ideoita seuran retkille ja 
toimintaan.

Savon murre ei ole oikeastaan kieli, vaan tapa tuhota sivistynyt 
keskustelu (jäsenten kertomaa, älä ota tosissasi)

Ajatustenvaihdossa on eduksi, jos keskusteluun molemmat osapuolet ovat 
savolaisia. Silloin esitetään kysymys, joka ei ole kysymys ja vastaus, joka ei 
ole vastaus. Tuloksena on keskustelu, joka ei etene mihinkään. Yhteistyössä 
savolaiset ovat kuin valkosipuli ruoassa. Sopiva määrä valkosipulia antaa 
ruualla makua, mutta sitä ei pidä laittaa liikaa.

Yksi savolainen eksoottinen lisä Cocktail-kutsuilla. Kaksi savolaista on 
sosiaalinen ongelma. Kolme savolaista on jo Seppo Kääriäisen tupailta. Kun 
savolaisia tuli enemmän kuin kolme, heitä varten piti rakentaa Jakomäki. 
Huumori on saanut kansainvälisestikin lähtemättömän maineen. Savolainen 
huumorin kanssa kilpailevat kansainvälisestä tunnettavuudesta enää 
saksalainen humppa ja englantilainen keittiö.

Mikä on parasta Iisalmessa? Ohitustie. Savo on silti mukava turistimaakunta. 
Puutteita tosin väitetään olevan. Kansainväliseen meininkiin tottuneet 
valittelevat, että maksullisia naisia ei ole tarjolla. Asian myöteinen puoli on, 
että Savolla annetaan ilmaiseksi.

Moni väheksyy savolaista teknologiaa. On mainittu, että Amerikassa syntyy 
sellaisia tietokoneohjelmia kuin Windows 95. Entä Kuopiossa? Täällä ei synny 
kuin mäkihyppääjiä. Ajatellaan tätäkin asiaa tarkemmin. Otetaan Windows 95 
ja kuopiolainen mäkihyppääjä Mika Laitinen. Niillä on se ero, että Mika Laitinen
on kaatunut vain kerran. Savolaista tietotekniikkaa ei ylipäätään pidä 
väheksyä. Täytyy muistaa, että jokainen savolainen vääräleuka on elävä 
tekstinkäsittelyohjelma.



Savolainen kunnallispolitiikka on tunnettua siitä, että vaikka ajatus saattaa 
katketa, puhe ei katkea koskaan. Ehkä siitä on tullut se maine, että savolainen
politiikka on paitsi paskan puhumista, myös tyhjän jauhantaa. Mainonnan 
alalla iisalmelainen Keleperin kauppa oli 20 vuotta aikaansa edellä 1970-
luvulla. Silloin kauppa mainosti tarjouskananmunia tienvarren kyltillä: Meellä 
ee kiskota munista!

Suomalaisia väitetään kateellisiksi. Ilokseni voin todeta, että se väite ei päde 
savolaisiin. Muualla Suomessa on tapana harmistua, jos naapuri menestyy. 
Täällä ei. Savolainen ei sure toisten menestystä. Savolainen on pikemminkin 
aidosti iloinen toisten onnettomuuksista.

Entäpä savolaisen kansan suvaitsevaisuuden tila? Onko savolainen tarpeeksi 
kansainvälinen? Savolainen ei ainakaan ole rasisti. Monella paikkakunnalla 
ovat pakolaiset joutuneet hankaliin tilanteisiin, mutta ei täällä. Täällä riittää 
ymmärtämystä, sillä savolaiset ovat Suomen somaleja.

Mene Helsinkiin ja ala vääntää savoa. Heti saat kuulla kommentteja, että mitäs
tänne tunget meidän kustannuksella elämään. Siksi savolaiset tuntevat 
henkistä sukulaisuutta kaikkiin vähemistöihin, jotka eivät ole ensimmäisinä 
viemässä kunnon ihmisiltä työpaikkoja. Kansainvälisyyskasvatus on hyvässä 
mallissa. Mene kysymään Kuopion torilla mieheltä, että tietääkö hän, kuinka 
kaukana Afrikka on? Mies vastaa, että ei se voi kaukana olla kun Savon Sellulla
on yksi tumma ja se tulee joka aamu pyörällä töihin.

Vähemmistöihin savolaiset suhtautuvat joka käänteessä leppoisasti. Eräs 
perisavolainen synnytyslääkäri pohti erikoista kokemustaan työvuorolla. 
Synnyttämään oli tullut romaanirouva. Lääkäri huomasi, että kaikki oli muuten
kunnossa, mutta lapsi oli syntymässä väärinpäin. No, eipä siinä muuta kuin 
tehtiin se mitä yleensä tehdään. Käännettiin lapsi toisinpäin. ”Harva sitä on 
päevystysvuoron lomassa kiäntänä rommaanin”, lääkäri pohti. Hauskanpitäjinä
savolaiset ovat ensiluokkaisia. Täältä on tapana joskus lähteä huvittelemaan 
poikaporukalla Helsinkiin. Jo lähtiessä ostetaan liput Kaupunginteatteriin ja 
Kansallisoopperaan. Paluumatkalla huomataan, että koko matkalla tuli 
nukuttua vain kuusi tuntia. Puolet teatterissa ja puolet oopperassa.

Pihlajanlehti

Puheenjohtaja Kaija Pulli, Urputie 14 H, 00410 Helsinki , puh. 040 513 1925, 
kaijapulli@yahoo.com



Pihlajanlehti nro 2/2012
Tervetuloa teatteriretkelle Lappeenrantaan la 20.10.2012

Ylä-Savon Seura ry tekee teatteriretken Lappeenrannan kaupungin teatteriin. 
Teatteri on ehdolla Vuoden teatteri 2012 -palkinnon saajaksi. Tervetuloa 
katsomaan iki-ihanaa Myrskyluodon Maija -musikaalia.

Ohjelma:
klo 8.30 lähtö Helsingistä Kiasman edestä
” 11.30 kahvi ja suolapala Kahvila Pakarissa
” 11.50 lähtö Lappeenrantaan
” 13.00 Teatteri: Myrskyluodon Maija Jukola-salissa
” 15.30 lähtö Lemin Särälle
” 16.30 Ruokailu: Sähäpirtti Kippurasarvessa
Menu: puukaukalaossa uunissa paistettua lammasta, perunaa, ohrarieskaa ja 
kotikaljaa. Jälkiruokana rusinasoppa. Saa syödä niin paljon kun jaksaa. ” 18.15
lähtö Helsinkiin
” 20.30 Helsingissä Kiasman edessä

Retki (sis. matka, kahvi+suolapala, teatterilippu, ruokailu) maksaa jäseniltä 75
euroa ja ei-jäseniltä 80 euroa. Lippuja on varattu 50. Sitovat ilmoittautumiset 
pe 21.9. mennessä Anja Laukkaselle: anjaliisalaukkanen@hotmail.com tai puh.
050 5900 185 tai Anja Sahrakorvelle: anjasahrakorpi@hotmail.com tai puh. 
050 912 6605. Samalla ilmoitetaan, jos on erityisruokavalio. Esteestä on heti 
ilmoitettava. Seura laskuttaa perumatta jääneet ilmoittautumiset. Retki 
maksetaan seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 275) tai 
hätätilassa bussissa.

Näytelmä pohjautuu Anni Blomqvistin romaanin ja sen on näyttämölle 
kirjoittanut Jussi Helminen. Musiikista vastaa Matti Puurtinen. Alunperin 
laulunäytelmäksi kirjoitettu teos on kasvanut Lappeenrannan työryhmän 
käsissä suureksi suomalaiseksi musiikkidraamaksi, joka täyttää täysverisen 
musikaalin mitat. Tälläisen Myrskyluodon voit nähdä vain Lappeenrannan 
kaupunginteatterissa. Ja vain kaudella 2012-2013.

Myrskyluodon Maija on Lappeenrannan kaupunginteatterin yhteen 
hitsautuneen ensemblen taidonnäyte, jota on pohjustettu viimeiset neljä 
vuotta. Hankkeen toisena ohjaajana on aistillisen teatterikerronnan mestari 
Ilari Nummi, joka on saatu pitkästä aikaa houkuteltua ohjaajanpallille 
laitosteatteriin. Toisena ohjaajana on teatterin oma teatterijohtaja Jari 
Juutinen. Musiikin sovituksesta vastaa kapellimestari Jani Pola. Hän johtaa 
loistavaa 9 hengen orkesteria, jota täydentää Lappeenrannan musiikkiopiston 
lahjakkaista aikuisopiskelijoista koostuva 10 hengen kuoro. Pääosassa Maijana 
nähdään teatterin oma näyttelijä Liisa Sofia Pöntinen. Jannen roolissa vierailee
Antti Jaakola. Myrskyluodon tekijäjoukkoa on täydennetty luomalla 
kunnianhimoinen yhteistyö Lappeenrannan musiikkiopiston kanssa. Mukana on
iso joukko nuoria laulajia, soittajia ja näyttelijöitä. Lappeenrannan teatterin 
tulevaisuuden tekijät saavat ensikosketuksensa teatterin tekemiseen 
ammattilaisten rinnalla ja tukemana.



Kevätkokousuutisia Puheenjohtajaksi valittiin Kaija Pulli ja sihteeriksi Leena 
Vatanen, pöytäkirjan tarkastajiksi Lea Ollikainen ja Leena Sarvas. Vuoden 
2011 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin. Jäsenille jaettiin ilmaisia 
seuran pinssejä. Ei-jäsenille pinssiä myydään 15 e/kpl. Niitä voi tilata Kaijalta. 
Iisalmen Sanomat on tehnyt jutun seurasta sekä puheenjohtajasta. 
Kevätkokoustiedotteita lähetettiin yläsavolaisiin medioihin ja ainakin Matti ja 
Liisa on julkaissut. Seuran järjestämä Tallinnan matka peruttiin, koska seuran 
jäsenet eivät olleet siitä kiinnostuneita. Samoin syksyksi suunniteltu 
Haapsalun-kylpylämatka (siitä tietoa lisää tässä lehdessä). Viipurin matkaa 
ehdotettiin ensi vuodeksi. Jaakko Teppoa ehdotettiin piällysmieheksi. Jäseniä 
oli paikalla vain 52. Kokoukseen voi tulla, vaikka ei olisi ehtinyt ilmoittautua. 
Ilmoittautumista kysytään, että osataan varata ruokaa tarpeeksi ja että 
nimilaput voidaan ennakolta tehdä. Nimilaput ovat hyviä, että oppisimme 
tuntemaan toisemme nimeltä. Olavi Rytkönen esitti ”Sukellus savolaisuuteen” 
–show:n ja palautti seuralaisten mieliin ”oekeen kielen” ja iloisen 
murrekeskustelun. Rytkönen pisti seuralaisten suupielet kovalle koetukselle, 
kun murresanoja haettiin ja pitkiä murrelauseita toisteltiin perätysten. Seuran 
oma jäsen Elsa Juntunen lauloi Hilmasta ja Onnista sekä ”Savonmuan 
Hilimasta”. Nuorta verta musiikin saroilta toi Jussi Ollikainen, joka esitti 
Beatles- ja Tapio Rautavaaran musiikkia uusin versioin. Nautittavien 
musiikkiesitysten jälkeen syötiin talkkunaa ja tirripaistia. Seura kartutti 
kassaansa pitämällä arpajaiset. Kiitos palkintoja lahjoittaneille!

Tulevia tapahtumia Teatterimatka Lappeenrantaan 20.10. Sääntömääräinen 
syyskokous la 8.12.2012 Ristolassa pikkujoulun merkeissä. Seuralle valitaan 
uusi piällysmies. HUOM! Aika on muuttunut valitun piällysmiehen aikataulun 
vuoksi.

Kylpylämatka Haapsalun Laineeseen Kuten johtokunnan kokouksessa 
puhuttiin, niin se matka Haapsalun Kylpylä Laineeseen 14.- 21.10.2012 
toteutuu Pekka Rusasen kerhon kautta. Lähtijöitä on paljon, mutta paikkoja on
vielä jäljellä. Ilmoittautuminen elokuun loppuun mennessä. Ota yhteyttä 
pekka.rusanen@netti.fi tai puh. 041 501 7924. Matkan hinta on 350 e (sis. 
laiva- ja bussimatkat Virossa, kylpylässä täyshoidon sekä lääkärin määräämät 
kolme hoitoa päivittäin).

2013: sääntömääräinen kevätkokous 16.3. ja sääntömääräinen syyskokous 
16.11. Ristolassa. Suunnitelmissa Viipurin matka keväällä ja teatteriretki 
syksyllä ym. Toivomuksia voi esittää virkistystoimikuntalaisille: Anjat S. ja L. 
sekä Pekka.

Uusia jäseniä kaivataan Kun käytte kesälomilla Pohjois-Savossa, niin 
välittäkää viestiä seurastamme, että saamme uusia jäseniä mukaan. Oheisen 
jäsenhakukaavakkeen voit antaa ystävällesi. Puheenjohtajalta saa 
Pihlajanlehtiä ja jäsenkaavakkeita jaettavaksi. Jäsenmaksu on 15 
euroa/vuosi/jäsen. Jäsenille ilmaista ohjelmaa kevät- ja syyskokouksissa ja 
alennusta retkistä. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa savolaismielinen henkilö.

www.yla-savonseura.fi 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. Sähköpostiryhmän kautta saat



tietoja pikaisesti esim. retkien vapaista paikoista ym. kulttuuritietoa, kun 
Pihlajanlehti ilmestyy vain kolme kertaa vuodessa.

Puheenjohtaja Pullin palsta:
Hyvät ihmeeset! Vae ee myö savolaiset olla kulttuuri-immeesiä? Kahtokeehan 
nuo Ylä-Savon kulttuuritapahtumat, niin niätte, että on vaekka minkälaesta 
rypiäestä meelle tarjolla. Muistakee käävä ja maenostoo tuota meejän virkeetä
seuroo! huh, huh, meni kieli solmuun. Sain Iisalmen kulttuuritoimistosta, niin 
pitkän listan tapahtumista, että muu aineisto ei taida edes mahtua koko 
lehteen. Nyt ajattelin, että en Teitä kovin paljon jaarituksillani vaivaa. Kiitos 
Teille tästä alkuvuodesta! Kevätkokous oli pikku pettymys, kun tirripaistia ja 
talkkunaa emännät varasivat 80 hengelle ja paikalla oli vain 52 syöjää. 
Molemmat olivat hyviä ja maistuivat ainakin meille paikalla olijoille hyvin. 
Kiitos myös virkistystoimikuntalaisille hienosta musiikillisesta annista 
Musiikkitalossa 20.4. Viipurin lauluveikkojen 115-vuotiskonsertti kaikui 
kauniisti uudessa Musiikkitalossamme. Harvoin sitä meikäläinen näkee niin 
paljon komeita miehiä frakeissaan yhdellä kertaa. Vierailevat solistit Taina Piira
ja Jaakko Ryhänen sekä soittaja, juontaja Seppo Hovi pitivät lupauksensa 
vieraiden viihdyttämiseksi. Ohjelma koostui kevyestä ja klassisesta musiikista. 
Verdin Nabucco ja Sibeliuksen Finlandia olivat kuin kruunu koko komeuden 
päällä. Alasalissa voimme vielä ihailla näyttelykuvia Blues-Suomesta. Tässä 
produktiossa varapuheenjohtajamme Aimo Ollikaisella on ollut sormensa 
vahvasti pelissä. Nyt haluan toivottaa teille kaikille oikein hauskaa kesää! 
Muistakaa tulla teatteriretkelle Lappeenrantaan ja syyskokoukseen 8.12. Siellä 
meille valitaan uusi piällysmies. Voin taata, että kannattaa tulla ja samalla 
vietämme seuramme pikkujoulun. Nyt jääkiekkoa katsomaan ja toivotaan, että
Suomi voittaa. Teitä kaikkia kiittäen ja lämmöllä kesällä muistellen Kaija

Ylä-savon tapahtumat 2012
Kesäkuu
2.6.–25.8. Torilauantait kesä-elokuussa klo 9-13, Keitele. 2.6. alkaen 
torilauantait Iisalmen torilla.
7.6. Ekumeeninen kuoroilta Jyrkän Pajasaaressa klo 19, Sonkajärvi
7.6. Lasten iltatori: MLL, Kiuruveden tori, alkaen klo 18.30.
8.–9.6. Iisalmen Veistotapahtuma, Iisalmi,
8.6. Paikallisosuuspankkiravit Ylä-Savon Hippoksella klo 18.30. Lisätietoja p. 
044 336 1266
8.–10.6. Koljonvirta Soi – harmonikkatapahtuma ja harmonikkaleiri 
Koljonvirralla, Iisalmessa.
8.-10.6. XV Lohirannan rompepäivät ja suviajot Lohirannan lomakylässä 
Sukevalla.
9.-16.6 Lapinlahden XL valtakunnallinen musiikkileiri Portaanpäässä. Tied. 040
4883 204 Vieremän kyläpäivät la 9.6. klo 10–14. Kyrönniemen pappilassa 
Kirjallisuusseminaari, järj. Kauppis-Heikin seura, klo 17 Lepokatissa
Su 10.6. kotiseuturetki Kestikievareiden jalanjäljille, lähtö klo 11.30 linja-
autoasemalta ja klo 13.30 Kauppis-Heikki 150 vuotta – juhla Valkeisten 
Nuorisoseuran talolla.
11.6.–12.6. Arsenin praasniekka, Keitele
Ti 12.6. klo 10 Liturgia ja vedenpyhitys Arseni Konevitsalaisen kirkossa.
11.6. Praasniekkajatsit Vanhalla Meijerillä klo 20.00–22.00, Keitele
13.6. alkaen iltatori & karaoke keskiviikkoisin Iisalmen torilla. Karaokefinaali 



8.8!
14.6. Iltatori, Kiuruveden tori, alkaen klo 18.30
15.6. Beach party, klo 16.00, Uimala, klo 20.00 Jatkojamit Puustellin koululla, 
Pielavesi
16.–17.6. Sawolaeset perinnekonepäivät Koljonvirran Matkailukeskuksessa, 
Iisalmessa.
21.6. Juhannustori, Harmonikansoittajat, Kiuruveden tori, alkaen klo 18.30
22.6. Koljonvirran Juhannusjuhlat. Koljonvirran Matkailukeskus, Iisalmi.
22.6. Juhannusaaton kokkojuhla Jyrkkäkoskella Ruukin tuvalla klo 22, 
Sonkajärvi
22.6. Juhannusaaton ravit klo 18 Ylä-Savon Hippoksella. Lisätietoja p. 044 336
1266
22.6. Juhannuskokko Lohirannan Lomakylässä klo 23, Sukeva
22.6. Runnin Juhannusjuhlat, Runnin kylpylän alueella. Lisätietoja puh. (017) 
768 7524
23.6. Koirakosken perinteinen juhannusjuhla laivarannassa klo 12, Sonkajärvi
24.6. Lystilän juhannus klo 20–01, www.kesatanssit.fi, Pielavesi
27.6.–5.8. Aholan talomuseo avoinna ke-su klo 12–18
28.6. Iltatori, Ekumeeninen ilta, Kiuruveden tori, alkaen klo 18.30
28.6.–31.7 Taisteluiden ja tarinoiden Koljonvirta – multimediaesitys joka 
torstai klo 19 Koljonvirran Matkailukeskuksessa, muulloin tilauksesta, 
esitysaika n. 1h, p. 050 321 3846
28.6.–1.7 Keitele-päivät, Keitele
29.6. Veljekset Heiskanen – ravit Ylä-Savon Hippoksella klo 18.30. Lisätietoja 
p. 044 336 1266
29.6.–1.7. Ylä-Savon Maakuntajuhlat Mansikkaniemessä ja Iisalmen torilla 
Lauantai 2.7. ”Torilla tapahtuu” ohjelmaesityksiä: 
kyosti.marin@nuorisoseurat.fi,
30.6. KorpiGallialaiset Korpijärvellä, Lapinlahdella. www.korpigallia.net.
30.6. Muikkuvestivaalit klo 10, Pielavesi, lisätietoja 
www.muikkarit.suntuubi.com
30.6. Venetmäen kesäjuhla klo 19.30. Pielavesi. Lisätietoja Marketta 
Raatikainen, 0400 440 426.
28.- 30.6. Olutmestari Rock, Olutmestari, Iisalmi
Heinäkuu
1.7. Vesj’päevä – koko perheen rantatapahtuma Teknologiatalon ranta-
alueella, Lapinlahti
3.7. Vieremän kunnan juhlavuoden yhteislauluilta ja iltatori Meijerin montussa 
klo 18.30.
5.7. Iltatori, esiintyy Serafiina Jaatinen ja Selina Keränen, Kiuruveden tori, 
alkaen klo 18.30
6.-7.7. Eukonkannon 17. MM-kisatapahtuma 2012, Teemana ”Paluu juurille”. 
Lisätietoja: eukonkanto@sonkajarvi.fi,www.sonkajärvi.fi
7.-8.7 TT Classic Race, Iisalmi, lisätietoja Ari Kainulainen, 0500 171 907
7.7. Yötriathlon, Iisalmen tori, Lisätietoja Iiden ry Jussi Patronen puh. (017) 
821 0300
8.7. Savo Games – yleisurheilun kansainväliset eliittikisat, Lapinlahti, Mondo 
Areena.
8.7. Zumba, Suojalan kenttä, klo 15, Pielavesi, ohjaajana Sanna Nousiainen



8.7. Ruukin messu Pajasaaressa Jyrkällä klo 11, Sonkajärvi
10.7. Yhteislauluilta Meijerin Montussa klo 18.30, järjestäjä: Vieremän 
Kylänraitti ry.
10.–15.7. Sonkajärvi Soi 2012 musiikkitapahtuma ja – leiri. Lisätietoja 
www.sonkajarvi.fi
13.7. Varpaisjärven XXIV Yömaraton. Tiedot 040 4883 801, Lapinlahti
13.–14.7. Oluset In The City, Iisalmen torilla soi ja kuohuu!
13.–14.7. Oluset – olutjuhla, Luuniemen juhlakenttä, Iisalmi. Festivaali 
aikuiseen makuun.
14.7. Kuhmon kamarimusiikki: Carmen, Iisalmen kulttuurikeskus, 
www.parhaattapahtumat.fi
14.7. Kaikenkansan ja lomalaisten kesäillanvietto klo 19–01, Saarelan NS-talo,
Pielavesi.
15.7. Kotiseutujuhlat, Kirkkoharjuntie 2, Kiuruvesi
16.–21.7 Varpaisviikko, Lapinlahti
17.7. Yhteislauluilta Meijerin Montussa klo 18.30, järjestäjä: Vieremän 
Kylänraitti ry.
18.–22.7. Kiuruveden Iskelmäviikko 2012
20.–21.7. Original Sukeva tapahtuma; Sukeva Open Penalty Kick 
Championships, sukeva GP ja Megabileet Tapahtuma-Areenalla. Lisätietoja: 
www.originalsukeva.com
21.7. Varpaisjärven XXXVI Maalaismarkkinat klo 9–16 Varpaisjärven 
koulukeskuksessa. Matti Esko orkestereineen, taikuri Tapio Salomaa, 
Lisätietoja puh. 040 827 6997.
21.–22.7. Evakon Pruasniekka. Järjestäjä: Iisalmen ortodoksinen seurakunta.
21.7. Sukevan kylämarkkinat liikekeskuksessa
24.7. Yhteislauluilta Meijerin Montussa klo 18.30, järjestäjä: Vieremän 
Kylänraitti ry.
26.7. Iltatori, letkeää, hyväntuulista musiikkia, Hot club de lande, Kiuruveden 
tori, klo 18.30
27.7. Ponsse & Iisalmen Sanomat – ravit Ylä-Savon Hippoksella klo 18.
27.7.–29.7. KevytOlo – Viikonloppu Iisalmen torilla.
27.–29.7 Viljo 2012 – Viljelijän Konemessut
28.7. Savolaesen Huumorin Päevän TorjKokkoos Iisalmen torilla.
31.7. Yhteislauluilta Meijerin Montussa klo 18.30. Järjestäjä: Vieremän 
Kylänraitti ry.
31.7. klo 17–20 Yksi kuva, tuhat sanaa! Ammattitaiteilija antaa palautetta 
kuvataideteoksista.
Elokuu
3.-5.8. Koljonvirran 19. rompepäivät ja terva-ajot Iisalmessa Koljonvirran 
leirintäalueella
4.8. Vasikkasavut – lasten perinnetapahtuma Lastun pihapiirissä klo 12–15.
4.8. Juusto- ja Viinijuhlat Lapinlahden jäähallissa klo 19–02. 
www.juustojaviinijuhlat.fi
11.8. Back to the Sixties Iisalmen torilla. Lisätietoja Iiden ry Jussi Patronen 
puh. (017) 821 0300,
11.8. Jalkapallo-ottelu PK-37 – FC Santa Claus Iisalmessa Sankariniemellä klo 
17.00
8.8. Iltatori Iisalmen torilla ja KaraokeFinaali. Lisätietoja Iiden ry. Puh. 



(017)821 0300
14.8. Yhteislauluilta Meijerin Montussa klo 18.30, kauden päättäjäiset tanssien 
ja laulaen.
17.–18.8. Maakunnalliset kyläpäivät ja Voimistuvat kylät -seminaari 
Sonkajärvellä
18.8. Elokokko Koljonvirran matkailukeskuksessa, Iisalmessa.
18.8. Lauantaitanssit Iisalmen torilla.
31.8. Rutakon taikayö – tapahtuma, Sonkajärvi, tanssia, teatteria ja valoja 
Rutakon raitilla

Kesäteatteria:
Mansikkaniemen kesäteatteri :
Syntipukki: klo 19: 3.7., 4.7., 5.7., 6.7., klo 14: 7.7., 8.7., klo 19: 25.7., 
26.7., 27., klo 14 ja klo 19: 28.7., 29.7. Ohjaaja: Mikko Kivinen Jaakko 
Teppo goes to Mallorca: klo 19: 10.7., 11.7., 12.7. klo 19, 13.7., 14.7., 
15.7., 1.8., 2.8, 3.8. Klo 14: 4.8, 5.8. klo 14. Ohjaaja: Ismo Apell Tulitikkuja 
lainaamassa: klo 19: 17.7., 18.7., 19.7., 20.7. Ohjaaja: Mikko Kivinen 
Alapitkän kesäteatteri, Räsäläntie 3, 71910 Alapitkä: Hulabaloo: 1.7. klo 17, 
klo 19: 3.7., 4.7., 5.7., 8.7.(klo 13 ja 19), 10.7., 11.7., 15.7. (klo 13 ja 19), 
17.7., 18.7., 19.7. klo 13: 21.7., 22.7. Ohjaus Olavi Lyytikäinen. Katsomo on 
katettu. Korpiteatteri Varpaisjärven Korpijärvellä, Rautavaarantie 2090 (tie 
582) Viisi naista kappelissa: klo 19: 27.6., 28.6., 1.7., 5.7., 6.7., 8.7. (klo 
13 ja 19), 11.7., 15.7. (klo 13 ja klo 19), 19.7., 20.7., 22.7. (klo 13 ja 19), 
26.7., 27.7., 29.7. (klo 13 ja 19). Ohjaus: Matti Pajula Esitykset sisätiloissa. 
Tiedot ja varaukset klo 9-18 puh. 0400 743 456 Väärnin Pappila: Juhani 
Aho: Papin rouva. Esitykset 15.6.–1.7. Tiedustelut haja- ja peruutuspaikoista 
info@vaarninpappila.fi, 050 330 3389, www.vaarninpappila.fi Teatteri Norsu, 
Lapinlahti-sali, Kivistöntie 2 ”Kymmenen tikkua laudalla”: 13.5. klo 15, 
15.5. klo 18.30, 17.5. klo 15, 22.5. klo 18.30, 27.5. klo 15. puh. 046 840 
8522. Konolanmäen kesäteatteri Konolanmäen kyläpirtti Mehtolassa klo 
19. Kalle Aaltosen morsian: 6.7., 8.7., 11.7., 13.7., 15.7., 18.7., 20.7., 
21.7., 22.7. Vieremä, Kyrönniemen kesäteatteri: Hella Wuolijoen Entäs nyt
Niskavuori: klo 19: 25.7., 27.7., 29.7., 1.8., 5.8., 8.8., 10.8., 12.8.(klo 
13).Varaukset p. 040 726 1040 tai 0400 718 826. Pielavesi: Viisas elää 
vähemmällä: 30.6. klo 19.30, 8.7. klo 13, 22.7. klo 13, 4.8. klo 19.30 
Marketta Raatikainen, 0400 440 426

Näyttelyt
25.5.–30.9. Rakkaat akat Lapinlahden taidemuseossa, Lapinlahti
5.6–31.7 Eemil Halosen museossa Timo Kokko: Imagine – kuvittele, 
www.eemil.fi, Lapinlahti
2.8.–1.9. Minna-Karoliina Heinon taidenäyttely Sonkajärven kirjaston 
näyttelysalissa.
16.6.–1.8. Pitempi kuin pisin matka, Tuomo Saali
6.8.–7.9. Kuvat kertovat, Taisto Pylkkänen

Kesä-elokuussa Haajaisten Koulukievarin Myllytuvassa näyttely ”Kahvikulta 
kaunis juoma”, Vieremä. Näyttely on avoinna sopimuksen mukaan, tiedustelut 
p. 040 592 9446.

Tanssit
Perinteinen Lampiinsalmen tanssilava. Tanssit joka perjantai klo 20. Esiintyjät:



8.6. Kolibri Trio, 15.6. Unikuva, 23.6. Tane ja Humppafoxi, 29.6. Laavu-
orkesteri, 6.7. Duo Kasino, 13.7. Paavo Heiskanen duo, 20.7. Astra, 27.7. Kari 
Kuronen duo, 3.8. Duo Sami Soininen, 10.8. Euroset



Pihlajanlehti nro 1/2012
Kevätkokouksen esityslista

1 Kokouksen avaus
2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan 
valinnat.
3 Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4 Vuoden 2011 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
5 Vuoden 2011 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 nautimme Olavi Rytkösen ohjelmasta. Hän on syntynyt 
Sonkajärvellä ja asuu Kuopiossa. Suomalainen toimittaja ja ohjelmayrittäjä 
Rytkönen on tunnettu lukuista savon murteelle kääntämistään sarjakuvista ja 
muista savonnetuista teksteistä. Lisäksi oma virkistystoimikunta esittää 
yllätysohjelmaa. Kokouksessa annetaan ilmainen seuran pinssi niille, jotka 
eivät saaneet sitä syyskokouksessa. Pinssia myydään ei-jäsenille 15 e/kpl. 
Ruokana tarjotaan perinteisesti tirripaistia, talkkunaan, leipää, juomaa, kahvia 
ja pullaa. Vegetaristeille kasvispiirakka 5 e/hlö.Sitovat ilmoittautumiset 2.3. 
mennessä Anja Laukkanen: anjaliisalaukkanen@ hotmail.com, puh. 050 5900 
185 tai Anja Sahrakorpi: anjasahrakorpi@hotmail.com, puh. 050 912 6605. 
Samalla ilmoitetaan, jos on erikoisruokavalio. Ilmoitautuneille laitamme 
valmiiksi nimilaput, joten pystymme paremmin tutustumaan toisiimme. Jos ei 
ole ehtinyt ilmoittautua, niin toki kokoukseen voi tulla. Seura sponsoroi 
jäsenien ruokaa 5 e/hlö eli jäsenille 10 e/hlö ja ei-jäsenille ruoka maksaa 15 
e/hlö. Vuoden 2012 jäsenmaksu 15 e maksetaan seuran tilille FI17 5780 0740 
0004 06 (viitenumero 990) tai kevätkokouksessa. Tervetulloo jäsenet ja 
muutkii oekeet ihmeeset!

Ylä-Savon seura ry:n toimintakertomus 2011

Johtokunta ja toimihenkilöt
Johtokunta: Kaija Pulli pj., Ensio Leskinen varapj. Leena Vatanen siht., Anja 
Laukkanen, Marja Pasanen, Pekka Rusanen virkistys, Aimo Ollikainen isäntä, 
Anja Sahrakorpi emäntä, Tellervo Ukkonen jäsenrekisteri ja rahastonhoitaja. 
Annikki Partanen jatkoi kirjanpitäjänä. Johtokunta kokoontui toimintavuonna 
viisi kertaa. Toiminnantarkastajina toimivat Eila Karvinen ja Marja- Leena 
Lohiranta. Varalla oli Pirkko Jaatinen. Syyskokouksessa 2009 valittu 
juhlatoimikunta seuran 40-vuotisjuhlia varten kokoontui kaksi kertaa. 
Toimikuntaan kuuluivat: Kaija Pulli pj., Tellervo Ukkonen siht., Marjatta Harju, 
Anja Laukkanen, Simo Ronkainen, Juhani Ruotsalainen ja Aimo Ollikainen.



Jäsenasiat
Maksaneita jäseniä oli 195, kannattajajäseniä kahdeksan ja piällysmiehiä 9, 
joten rekisteröityjä jäseniä 212. Seuran jäsenmaksu oli 15 e/vuosi ja 
kannattajajäsenmaksu 80 e. Jäseniksi pääsivät muutkin kuin yläsavolaiset 
hyväksymällä seuran säännöt. V 2011 tuli 24 uutta jäsentä. Seuran tilisaldo 
vuoden lopussa oli 5.908,11 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 5.3. Hotelli Haagassa. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat ja samalla vietettiin seuran 40-vuotisjuhlaa. 
Juhlapuhujana oli Eduskunnan I varapuhemies, seuran piällysmies Seppo 
Kääriäinen. Muita esiintyjiä olivat: oopperalaulaja Raimo Mero, opettaja Eino 
Kaikkonen ja Simo Ronkainen. Toimittaja, perustajajäsen Maija Kauppinen 
kertoi seuran historian ja muutkin jäsenet muistelivat menneitä. 
Perustajajäsen Annikki Hartikainen nauratti juhlayleisöä hauskoilla 
kertomuksilla ja lahjoitti seuralle Hartikaisten sukukirjan. Suomen 
Kotiseutuliiton ansiomerkin saivat perustajajäsenet: Annikki Hartikainen, 
Hilkka Hurskainen, Eila Karppinen, Eino ja Ulla Keränen sekä Ensio Leskinen, 
Juhani Ruotsalainen ja Anja Sahrakorpi. Suomen Kotiseutuliitto ja Savon 
Kielen Seura lähettivät adressin. Muistosanoja lausui Helsingin Rantasalmi-
Seuran pj. Seppo Hartikainen ja Kiuruvesi Seuran pj. Maila Ovaska. Lopuksi 
tarjottiin juhlaillallinen. Paikalla oli 120 juhlavierasta. Seura sponsoroi jäsenten
ruokaa 7 e/jäsen.

Syyskokous
Syyskokous pidettiin Ristola-yhteisön tiloissa 19.11. Kokouksessa valittiin 2012
seuran puheenjohtajaksi Kaija Pulli. Erovuorossa olivat Kaija Pulli, Ensio 
Leskinen, Aimo Ollikainen, Tellervo Ukkonen ja Leena Vatanen. Kaikki 
erovuoroiset valitttiin jatkamaan. Entiset Anja Laukkanen, Anja Sahrakorpi, 
Marja Pasanen ja Pekka Rusanen jatkavat. Toiminnantarkastajiksi valittiin Eila 
Karvinen ja Marja-Leena Lohiranta.Varalle valittiin Kaarina Jokelainen. 
Musiikkia esittivät Noora Venetvaara ja Erla Pulli. Vietettiin pikkujoulua, 
laulettiin joululauluja ja joulupukki kävi. Tarjottiin glögiä, piparkakkuja, 
mykyrokkaa, kahvia ja emäntien leipomia joulutorttuja. Pidettiin arpajaiset. 
Palkintoina oli Ruotsin risteilyjä, ostoskoreja ym. hyviä palkintoja. Paikalla 80.

Retket
Helsingin kaupunginteatterissa 7.5. katsomassa ”Täällä Pohjantähden alla 
2011”. Mukana 50. Seura tarjosi jäsenille väliajalla pullakahvit. Teatteriretki 
Tampereen työväen teatteriin 24.9. ”Anna-Liisa”. Ruokailu Ravintola 
Nataliessa. Mukana oli 50 jäsentä. Seura sponsoroi jäseniä 5 e/jäsen.

Tiedotus
Seuran www.yla.savonseura.fi pidettiin ajan tasalla. Yläsavolaisiin seuroihin, 
tapahtumiin ja medioihin on pidetty yhteyttä. Kaija Pulli ja Tellervo Ukkonen 
osallistuivat Juhani Ahon 150-vuotisjuhlaan Helsingin yliopistossa. 
Museovirastolta ja Suomen Kulttuurirahastolta haetiin apurahaa seuran 



historiikin kirjoittamista varten. Apurahoja ei myönnetty. Helsingin Rantasalmi-
Seuraan, Helsingin Savonlinna-Seuraan, Kiuruvesi-Seuraan, Savon Kielen 
seuraan ja Suomen Kotiseutuliittoon on pidetty tiivistä yhteyttä. Seura kuuluu 
Suomen Kotiseutuliittoon. Kaija Pulli edusti seuraa Turun kotiseutupäivillä. 
Yläsavolaisiin sekä valtakunnallisiin lehtiin ja radioihin on lähetetty tiedotteita 
ja valokuvia sekä haastatteluja tehty, varsinkin 40-vuotisjuhlan yhteydessä. 
Seuran adresseja on lähetetty merkkipäivinä mm. piällysmies Olavi 
Martikaiselle ja jäsenille merkkipäivän johdosta. Piällysmies Tatu Miettisen 
muistotilaisuuteen osallistuttiin savolaisten laululla ja muistokukilla. 
Joulukortteja on lähetetty seuraa tukeneille henkilöille. Kiitos kaikille tukijoille! 
Teksti Kaija Pulli

Olavi Rytkösen “Sukellus savolaisuuteen” -show
On viäräleukaista savolaista stand-uppia ja interaktiivista hulluttelua sisältävä 
mieltäkeventävä hupikkisessio. Mistä aineksista Asterixin savontaja, radioääni,
toimittaja ja paljon muuta puuhastellut Olavi Rytkönen on rakennettu? Kuinka 
kävi miehen Raumalla? Mitä Vuplake tarkoittaa? Ovatko savolaiset niin 
kielitaitoisia kuin kerrotaan? Missee on Vänninmäkj? Näihin ja moneen muuhun
kysymykseen vastataan Olavi Rytkösen puolituntisessa, joka todistaa vääräksi 
väitteen etteivätkö savolaiset osaisi nauraa myös itselleen.

Johtokunnan järjestäytymiskokous 17.1.2012
Johtokunta on kokoontunut ja päättänyt johtokuntalaisten vastuista. 
Vastuualueet ja yhteystiedot löydät viimeiseltä sivulta. Mietittiin seuran 2012 
toimintaa, retkiä ja taloutta.

Tampereen Työväen Teatteriretkestä 24.9.2012
Vierailimme TTT:ssa katsomassa kuopiolaisen Minna Cantin näytelmää Anna-
Liisaa.Esitys oli koskettava ja musikaalinen anti erittäin korkeatasoista. 
Ravintola Natalian ruoka maistui ja meillä kaikilla oli niin mukavaa, oi jospa 
olisit saanut olla mukana.Kiitos retken järjestäjille ja mukanaolijoille.

Tulevia tapahtumia:
Tervetuloa tutustumaan uuteen musiikkitaloon pe 20.4. klo 16 Kevätkausi 
huipentuu Viipurin Lauluveikkojen 115-vuotiskonserttiin. Mieskuorolaulua 
vuodesta 1897. Solisteina ovat Jaakko Ryhänen ja Taina Piira. Mukana ovat 
myös Lahden Nuori Sinfonia sekä veljeskuoro Karjalan Laulu-Veikot 
Lappeenrannasta. Konsertin juontaa Seppo Hovi. Konsertti on loppuunmyyty. 
Seura on varannut 50 lippua ja ne myydään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Hinta kaikille 25 e/lippu. Liput varataan: anjaliisalaukkanen@hotmail.com ja 
puh. 050 5900 185 tai anjasahrakorpi@hotmail.com ja puh. 050 912 6605 
sekä maksamalla lippu Ylä-Savon seuran tilille FI17 5780 0740 0004 06 
(viitenumero 220). Ilmoittautuminen on sitova. Seura laskuttaa 
lunastamattomat liput. Liput jaetaan musiikkitalon aulassa klo 15.30 lähtien. 
Liput voi myös lunastaa kevätkokouksessa.

Tervetuloa seuralaiset keväiseen Tallinnaan la 5.5.
Nyt Sinulla on oiva tilaisuus tutustua vanhaan Hansa-kaupunkiin bussilla ja 
kiireettömästi. Mukana opas, joka kierrättää meitä Vanhan kaupungin 
ihmeisiin. Lisäksi vierailemme KGB kahvila-museossa, jossa ruokailemme ja 
seuraamme hauskaa esitystä. Matkan hinta 90 e/jäsen ja 100 e/ei-jäsen. 



Seura sponsoroi jäsenen matkaa 10 e. Matkan hinta edellyttää minimi 38 
hengen ryhmää.

Hintaan kuuluvat palvelut:
Risteilylippu 5.5. Tallinkin Starilla
klo 8.30 lähtö Helsingin Länsiterminaali (satamassa viimeistään klo 7.30)
klo 10.30 Tallinna, satamassa bussi ja opas
klo 11.15-12.30 Kävelykierros vanhassa kaupungissa
klo 12.30-15.00 Ohjelma ja ruuat KGB-kahvila-museossa vapaata aikaa
klo 16.30 bussikuljetus satamaan, bussien parkkipaikalta Mere puiesteelta 
(Meren puistotie)

Leninin lempimenu: perunasalaatti, rosolli, nakkimakkarat, täytetyt 
kananmunat punaisen kaviaarin kera, juustotäytteiset kinkkurullat, piirakat, 
turskan maksa-salaatti leivän kera, kuorrutettu jäätelö, tee 
neuvostoliittolaisten lisukkeiden kera, Vodkasnapsi toverin tapaan tai Soviet 
Šampanskoje-lasillinen. Ohjelma: Hauska huumoripitoinen non-stop 
painotteinen. Yleisökin pääsee mukaan nauramaan ja pitämään hauskaa. 
Museokierros palauttaa menneet ajat mieleen.

Sitovat ilmoittautumiset syntymäaikoineen 23.3. mennessä Leena Vatanen: 
leenaliisa.vatanen@luukku.com, puh. 044 0290 971 tai Anja Sahrakorpi: 
anjasahrakorpi@ hotmail.com, puh. 050 912 6605. Matka maksetaan seuran 
tilille FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 440). Kevätkokouksessa saa 
lisätietoja ja matkan voi varata. Peruuttamattomat matkat seura laskuttaa. 
Mukana tulee olla passi tai muu virallinen henkilötodistus. Kukin maksaa 
matkavakuutuksensa itse. Kannattaa hankkia Eurooppalainen 
sairaanhoitokortti Kelan toimistosta.

Syyskokousuutisia
Johtokunta ja toimihenkilöt näkyvät jo 2011 toimintakertomuksessa ja 
yhteystiedot viimeisellä sivulla. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 
2012 hyväksyttiin. Jäsenmaksu on edelleen 15 e/jäsen/vuosi. 
Kannattajajäsenmaksu 80 e.

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. Tässä yksi 
savolaisjuttu: Bussilastillinen Marttoja tuli Kuopion torille. He ihailivat kovasti 
torin antimia etenkin vihanneksia. Toinen Martta sanoi toiselle: ”Kato 
munakoisoo!” Johon toinen Martta hihkasi: ”Herätä se!” Terv. Malmin Martta

Haapsalun kylpylämatka lokakuussa
Ohessa Pekan ehdotus syksyn ohjelmalle teatteriretken sijaan kylpylään. 
Ilmoita halukkuutesi pekka.rusanen@netti.fi tai puh. 041 501 7924. Voimme 
kysellä halukkaat jo kevätkokouksessa. Tässä Kylpylä Laineen tarjous:
7-päivän hoitopaketti (su-su)
* majoitus 2-hengen standard-luokan huoneessa
* täysihoitoruokailut: 7 kpl aamiainen, 6 kpl lounas, 7 kpl päivällinen
tai puolihoitoruokailut: 7 kpl aamiainen, 6 kpl lounas
* aamu-uinti klo 6-8 (avoinna myös löylysauna)



* aamuvoimistelu ma-la klo 7.30
* lääkärintarkastus (su iltana tai ma aamulla)
* 12 -18 hoitoa lääkärin kanssa tehdyn hoito-ohjelman mukaan (hoitopäivät 
ma-la)
* sauna ja uima-altaan käyttö klo 13-22 (paitsi treenausten aikana, 
tarkemmat tiedot kylpylässä)
Uudistettu saunaosasto-löylysauna, aromaattinen höyrysauna, infrapunasauna 
(infrapunasaunan ajat varattava etukäteen), 20 x 5m uima-allas, poreallas ja 
lepoalue kauniilla merinäköalalla. Suomea ja ruotsia puhuvan kylpyläoppaan 
palvelut kylpylässä. Hoitopaketin hoidot: klassinen hieronta 25 min, Haapsalun
mutahoito15 min, yrttiporekylpy 15 min, vedenalainen manuaalinen tai 
automaattinen hieronta 15 min, sähköhoito 5-15 min, parafiinihoito10-20 min, 
inhalaatio10 min, suolahoito 30 min, Hydro-Jet hierova vesivuode 20 min, 
musiikkihoito 25 min, valohoito 25 min, jalkojen pyörrekylpy 15 min, Charcot-
suihku 10 min, venytyshoito 10-15 min, lääkintävoimistelu tai vesivoimistelu 
ryhmässä 20 min. Hotellihuoneen käyttö tulopäivänä alkaen klo 15 ja huoneen 
luovutus lähtöpäivänä klo 12 menneessä. Hinta: Lokakuussa (vko 40-44), 
Täysihoitolla 295 e/ hlö. Puolihoitolla 280 e/ hlö+laivamatkat.

Kaija tietovisa Ylä-Savosta: Vastaukset sivulla 7.
1. Milloin Iisalmen kaupunki on perustettu?
2. Missä Pohjois-Savon kunnassa on Jyrkän lentokenttä?
3. Missä kunnassa voi patikoida Talaskankaan luonnonsuojelualueella?
4. Milloin Kiuruvesi muuttui kaupungiksi?
5. Missä kunnassa sijaitsee luonnonnähtävyys Holinrotko?
6. Missä sijaitsee Suomen Asutusmuseo?
7. Oletko käynyt Helvetinkattilassa? Mikä se on ja missä?
8. Mistä urheilusta Pielavesi on erityisen tunnettu?
9. Minkä kunnan halki kulkee Sininen tie?
10. Kuka keksi Benecolin?

Uusia jäseniä kaivataan
Tämän lehden välissä on jäsenkaavake, jonka voit antaa seurastamme 
kiinnostuneelle jäsenelle ja jakaa yläsavolaisissa tapahtumissa tai 
matkailutoimistoissa. Lisää jäsenkaavakkeita ja Pihlajanlehtiä voit tilata 
Kaijalta. Osoitteenmuutokset ja emailit tellervo.ukkonen@elisanet.fi Email on 
nopea tapa tiedottaa esim. peruuntuneista retkipaikoista.

Puheenjohtajan palsta: Presidentti vaihtui
Tätä kirjoittaessani en vielä tiedä kumpi meillä on seuraavat kuusi vuotta 
presidenttinä. Onko hän kokoomukselainen Sauli Niinistö vai vihreiden Pekka 
Haavisto? Itse en ota kantaa puoleen enkä toiseen, koska seuramme ja 
lehtemme on puolueeton. Vaalipaneeleja seuratessa tuli oikein ikävä entisiä 
aikoja, jolloin kättä väännettiin ja loan heittoa ei säästelty. Veikko Vennamon 
sanailut olivat jo legenda eläessään. Maaseudun pienviljelijöitä ja Karjalan 
evakkoja puolustanut Vennamo teki pitkän ja huomionarvoisan elämäntyön 
heikompien puolestapuhujana. Nyt voimme käydä ihailemassa hänen 
patsastaan Alapitkällä. Siellä hän nyt seurailee vaalejamme. Nykyiset 
vaalipaneelit sujuivat sivistyneessä hengessä ja presidenttikanditaatit toimivat 
yhteistuumin.



Voisipa sanoa, että kenestä tahansa tulisi hyvä presidentti 
maallemme.Joidenkin puolueiden ehdokkaat pärjäsivät toisia huonommin ja 
joidenkin kohdalla se oli aika yllättävää. Nyt haetaan uudenlaista globaalista 
Suomea. EU:n kautta pitää tuntea politiikan koukerot, osata mennä puolelta 
toiselle, olla kielitaitoinen ja edustava. Sitähän nämä useimmat edustajat toki 
olivat. Heillä on kokemusta maamme politiikan kiemuroista sekä Euroopan ja 
Euroopan ulkopuolisten maiden asioista.

Viime eduskuntavaalitaistossa tuli vaan mieleen, että minkä maan vaaleja 
ollaan käymässä. Joskus Kreikka, Irlanti, Italia ym. taloudellisissa vaikeuksissa
olevat maat nousivat liian tärkeiksi. Tuntui, että oma maa unohdettiin 
kokonaan. Kyllä meillä Suomessakin puutetta ja köyhyyttä löytyy. Monet 
vanhukset, vammaiset ja lapsiperheet elävät lähes köyhyysrajan alapuolella. 
Itse aloitin 1.8. osa-aikaeläkkeen ja olin aika yllättynyt puolieläkkeeni 
pienuudesta. Vaikkakin käyn vielä 3 pv/vko töissä, niin kuukausiansiot 
putosivat aika lailla, vaikka työsarkaa on ollut 40 vuotta. Ihmetellä täytyy, 
miten ne naiset esim. jotka ovat olleet kotona lapsikatrastaan ja talouttaan 
hoitamassa pärjäävät leskeksi jäätyään. Helsingissä on niin suuret vuokrat, 
etten minä ainakaan pystyisi niitä maksamaan. Ainoastaan yksi 
presidenttiehdokas puuttui ylisuuriin eläkkeisiin. Olemmeko me menossa 
takaisin luokkaeroihin? Tätä sopii miettiä. Kuten sitäkin, että miksi meillä on 
paljon nuoria syrjäytyneitä.

Nuorten työkyvyttömyys on yhteiskunnallinen ongelma ja taloudellinen rasite. 
– 3400 nuorta työkyvytöntä maksaa yhteiskunnalle yhtä paljon kuin 34 000 yli
55-vuotiasta työkyvytöntä, sanoi työministerimme Lauri Ihalainen. Tätä asiaa 
ei kovin paljon puitu vaalikeskusteluissa. Sille pitää tehdä jotain. Ehkä 
yhteiskunnan on lopetettava liiallinen vaatiminen ja holhous. Opiskelusta ja 
työnteosta ei saa tehdä elämää kaikkiviepää sairautta ja tavoitteita ei saa 
asettaa liian korkeiksi. Ei meistä kaikista ole tähän kireään oravanpyörään.

No mennäänpä mukavimpiin asioihin. Tulkaapa kevätkokoukseen, kun saamme
savolaisen esiintyjän Olavi Rytkönen huastelemmaa meelle ihan oekeeta 
kieltä. Muistakaa ilmoittautua retkille, joita johtokuntamme ahkerat 
virkistystoimikuntalaiset ovat järjestäneet. Kirjoitan vielä yhden lehden ennen 
kesälomia, johon laitan nuo Ylä-Savon kesätapahtumat. Muistakaa jakaa noita 
jäsenkaavakkeita ja lehtiä Savossa käydessänne. Oikein mukavaa talvea ja 
nähdään kokouksessa ja retkillä. toevoo teejän puhheenkulettaja Kaeja

In memoriam Tatu Miettinen 15.10.1930-30.11.2011
Hän syntyi Lapinlahdella. Miettinen valmistui Helsingin yliopistosta 1958 
lääkäriksi ja työskenteli lähes koko uransa ajan Helsingin yliopistossa ja 
Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Muiden tehtävien ohella Miettinen
keskittyi erityisesti tutkimukseen ja oli maailman johtavia kolesteroliaineen-
vaihdunnan tutkijoita. Tämä työ johti Benecolin tuloon markkinoille ja myös 
muiden kolesterolia alentavien keinojen käyttöönottoon. Tatu kuoli auto-
onnettomuudessa Thaimaan Phuketissa. Hän sai Matti Äyräpään palkinnon 
vuonna 1984.

Tatu Miettinen valittiin seuramme piällysmieheksi 3.11.1996. Kunniakirjan ja 
seuramme viirin hänelle luovutti silloinen puheenjohtaja Lassi Kettunen. 
Myöhemmin hänelle luovutettiin myös piällysmiesmitali. 



Piällysmiesjuhlatilaisuudessa Tatu esitelmöi Benecolista ja sydänsairauksista. 
Näistä ansioista hän on tunnettu maasamme ja maamme rajoen 
ulkopuolellakin.

Eläkkeelle jäätyän Tatu yhdessä vaimonsa Terhikin kanssa oli tuttu näky 
seuramme kevät- ja syyskokouksissa sekä retkillämme. Vielä viime syksynä 
hän oli mukana teatteriretkellämme Tampereen Työväen Teatterissa Anna-
Liisaa katsomassa. Leppoisan ja vaatimattoman olemuksen ansiosta hän oli 
pidetty seuralainen. Nyt hän on poissa ja seuraamme täyttää tyhjyys. Meillä 
on vain muistomme lupsakkaasta savolaismiehestä. Olen itse kohdannut Tatun
kolmessa eri yhteydessä: Kävin lukioni Lapinlahdella, työskentelin 
opiskeluaikanani Tatun alaisuudessa Meilahden sairaalan sisätautiosastolla ja 
nyt Ylä-Savon seuran aikana hän tuli erityisen tutuksi.

Tatu siunattiin sateisen koleana päivänä Hietalahden uudessa kappelissa. 
Tilaisuus oli lämmin ja kotoinen. Seuramme puolesta kukkatervehdyksen 
laskivat Aimo Ollikainen, Kaija Pulli, Simo Ronkainen, Anja Sahrakorpi, Tellervo
Ukkonen ja Leena Vatanen. Muistotilaisuudessa lauloimme savolaisen laulun 
Simon säestyksellä. Tuemme omaisia surussa ja seuramme on ylpeä siitä, että
meillä oli kunnia tuntea professori, piällysmiehemme Tatu Miettinen. Teksti 
Kaija Pulli

Tietovisan vastaukset:
1. 1891
2. Sonkajärvellä
3. Vieremällä
4. 1993
5. Rautavaaralla
6. Lapinlahden Alapitkällä
7. Hieno rotkomainen nähtävyys Varpaisjärven Petäyskylässä.
8. Lentopallosta
9. Keiteleen
10. piällysmiehemme, professori Tatu Miettinen

Kulttuuripalsta: Kuhmon festivaali alkaa Iisalmen kulttuurikeskuksesta la 14.7.
Georges Bizet´n säveltämä Carmen-oopperan konserttiversio. Festivaalit 
jatkuvat Kuhmossa 15.-28.7.

Ylä-Savon seura ry:n johtokunta ja toimihenkilöt 2012 Johtokunta:
Kaija Pulli, puheenjohtaja puh. 040 513 1925, kaijapulli@yahoo.com, Urputie 
14 H, 00410 HELSINKI
Aimo Ollikainen, varapuheenjohtaja puh. 045 262 9515,
aimo.ollikainen @kolumbus.fi, Ukkotuomarinkuja 4, 00690 HKI
Leena Vatanen, sihteeri puh. 044 029 0971, leenaliisa.vatanen@luukku.com, 
Lokitie 44 J, 00980 HELSINKI
Anja Laukkanen, virkistys puh. 050 5900 185, 
anjaliisalaukkanen@hotmail.com, Eskolantie 8-10, A 4, 00720 HKI
Ensio Leskinen, isäntä puh. 0500 574 841, Notkotie 23 I 51, 00700 HKI
Marja Pasanen, emäntä puh. 040 847 9564, marja.pasanen@elisanet.fi, 
Nahkiaisentie 21 A, 01480 VANTAA
Pekka Rusanen, virkistys puh. 041 501 7924, pekka.rusanen@netti.fi, 
Äimäkuja 5, 01260 VANTAA



Anja Sahrakorpi, virkistys puh. 050 912 6605, anjasahrakorpi@hotmail.com, 
Koivikkotie 20 F, 00630 HELSINKI
Tellervo Ukkonen, jäsenrekisteri ja rahastonhoitaja puh. 050 529 1630, koti 
321 3746, tellervo.ukkonen@elisanet.fi, Lokitie 3 A, 00980 HELSINKI
Toimihenkilöt:
Annikki Partanen, kirjanpitäjä puh. 050 300 9385
Eila Karvinen, toiminnantarkastaja puh. 050 358 9375
Marja-Leena Lohiranta, toiminnantarkastaja puh. 044 533 7233
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