
Pihlajanlehti nro 3/2014

KOKOUSKUTSU Sääntömääräinen syyskokous Seuramme sääntömääräinen 
syyskokous pidetään pikkujoulun merkeissä lauantaina 8.11.2013 klo 14.00 
Ristola-yhteisön tiloissa, Tinasepäntie 46, 00620 Helsinki, Metsälä. (HUOM! 
Aika on muuttunut uuden piällysmiehen aikataulun vuoksi.)

Syyskokouksen esityslista: 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 2. Todetaan kokouksen osanottajat, 
laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Hyväksytään vuoden 2015 
toimintasuunnitelma 4. Määrätään vuoden 2015 jäsenmaksun ja 
kannattajajäsenmaksun suuruus. 5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja 
tilintarkastajien palkkioista. 6. Hyväksytään vuoden 2015 talousarvio. 7. 
Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi. 
8. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle. 9. Valitaan kaksi 
tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä 
ja hallintoa. 10. Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta. 11. 
Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty 
esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai, jotka 
johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

Kokouksen jälkeen juhlistetaan seuramme 25. piällysmies ja vietetään 
neljännesvuosisadan piällysmiesjuhlaa. Ennen mykyrokkaa Jouluvisan vetävät 
Jorma ja Jari Klubiorkesterista. Jouluisia yhteislauluja laulattaa Erla Pulli 
(piano). Eila Kouvalainen esittelee ja myy käsitöitään. Ohjelman jälkeen 
syödään Savosta tuotua, aitoa Väisäsen mykyrokkaa. Ruokailu alkaa noin klo 
16. Muistakaa syödä tuhti aamiainen. Mykyrokan nauttimisen jälkeen seuraa 
kahvia ja joulutorttu. Ruokailu maksaa 10 e/jäsen ja 15 e/ei-jäsen. 
Vegetaristeille on tarjolla kasvispiirakkaa 5 e/hlö. Ilimottakkee tulostanne, että
osataan varata ruokoo tarpeeks ja laetetaan nimilaput jotta opitaan tuntemaan
toisemme, viimeestään 5.11. mennessä: anjasahrakorpi@hotmail.com, puh. 
050 912 6605 tai anja.laukkanen@pp1.inet.fi, puh. 050 5900 185. Kokoukseen
voet tok tulla, vaekka ee oo ehtinyt ilimottoo. Pika-arpajaiset 1 e/kpl. 
Pääpalkintoina ovat Ruotsin risteily ja monipuolinen ostoskori sekä paljon 
muita hyviä palkintoja. Seuralaiset voivat tuoda halutessaan arpajaisiin omia 
palkintojaan. Vuoden 2014 maksamattoman jäsenmaksun 15 e voi vielä 
maksaa kokouksessa tai seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004 06 
(viitenumero 165). Lopuksi tulee joulupukki. Ota pikkujoululahja, hinta n. 5 e 
mukaasi pukinkonttiin. Ne jäsenet, jotka eivät ole vielä saaneet seuran pinssiä 
saavat sen kokouksessa. Ei-jäsenet voivat ostaa sitä 15 e/kpl. Tervetulloo 
tutustummaan uuteen piällysmieheen ja syömään oekeeoppista mykyrokkoo ja
huastelemmaan kunnon kielellä! Mykyrokka on myös Antti Ruuskasen 
lempiruoka. Bussit Rautatietorilta 66 ja 623 sekä N-juna.

Tulevia tapahtumia 2015

Savolaisseurojen yhteinen tilaisuus: Voe tokkiissa -muikkuja! la 31.1.2015
klo 13 Ravintola Kaisaniemi.



Yhteiseen juhlaan ovat kaikki savolaisseurojen jäsenet tervetulleita ystävien ja 
tuttavien kanssa. Ruokailun ohessa vieraat saavat nauttia korkeatasoisesta 
ohjelmasta. Tässä vaiheessa ohjelma ei ole ihan tarkalleen loppuun lyöty. 
Juontajana toimii Martti Nissinen. Tervetuliaistoivottajaksi on pyydetty joku 
Helsingin päättäjistä. Pääpuhujaksi on kaavailtu nilsiäläistä toimittajaa, 
kirjailijaa Antti Heikkistä. Häneltä ilmestyi juuri uusi kirja Risainen elämä, joka 
kertoo Juice Leskisen elämästä. Hänen esikoisromaaninsa Pihkatappi voitti 
vuoden 2014 Savonia-palkinnon ja Kalevi Jäntin palkinnon. Kirjoittamistöiden 
ohessa monilahjakas Heikkinen näyttelee, laulaa ja tekee stand-up -keikkoja. 
Puumalalaislähtöinen Kylvösiemenet-ryhmä esittää muutaman laulun.

Osallistumismaksu on 30 euroa. Menu: alkusalaatti, muikut, perunamuusi, 
mustikkakukko ja kahvi. Ilmoittautumiset Mervi Hagsberg tekstiviestillä p. 050 
357 3108 tai mervihagsberg@gmail.com. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 
16.1.2015. Viestissä ilmoitettava nimi ja seura. Maksu 30 e maksetaan 
Ristiina-seuran tilille FI77 1416 3500 1667 72. Hyvät savolaiset ja 
savolaismieliset tervetuloa oikeaan seuraan ja paikkaan. Ravintola Kaisaniemi 
on Helsingin vanhimpia ravintoloita. Siellä sai mm. kantaesityksensä maamme 
vanhin kansallislaulu Savolaisen laulu 9.12.1852. Olin mukana laulun 150-
vuotisjuhlassa 2002.

Sääntömääräiset kokoukset 2015: Kevätkokous la 14.3.2015 klo 13 ja 
syyskokous la 14.11.2015 klo 13. Molemmat Ristolassa.

Menneitä tapahtumia 2014: Toukokuun loppupuolella 18 yläsavolaista 
vieraili taiteilija Leonardo da Vilhun (Risto Vilhunen) veistopuistossa. Sää oli 
alkukesäisen kaunis ja aurinkoinen. Taiteilija oli meitä vastassa ja esitteli hyvin
monipuolista taidepuistoaan. Sen voi sanoa taiteilijasta, että harvoin tapaa niin
työteliästämiestä. Hän on itse raivannut historialisen puistonsa ihan 
pystymetsästä. 300 kg painavia veistoksia on ympäri puistoa. Puistossa on 
vesiputous, Riksan vetäjät ja jopa kuusiaitakin "juoksen kustuna" eli ei 
suorana. Puistossa on myös valmiina taiteilijan hautakivi teksteinään: "Tähän 
on koira haudattu." Taiteilija on kerännyt vanhoja hautakiviä Tsehovin 
puistoonsa ja siellä oli myös korvasieniviljelmä. Leonardo on omintakeinen 
ruokailunsa suhteen. Joka ei ole Sotungissa vieraillut, niin kannattaa mennä. 
Se on kesäisin auki. Netistä näkee aukioloajat.

Tavattiin Iisalmen torilla Olvin Oluset aikaan Noin kymmenkunta seuralaista 
tapasi kauppahallissa, kun torilla pauhasi kova musiikki ja siellä ei voinut 
puhua. Seuramme perustajajäsen Annikki Hartikainen kävi meitä jututtamassa
ja lähetti seuralaisille lämpimät savolaisterveiset. Saimme myös terveisiä 
piällysmieheltämme Seppo Kääriäiseltä. Seura tarjosi kävijöille pullakahvit.

Kotiseutupäivät "Kotiseutu kullan kallis" Hämeenlinna 7.-10.8 Kotiseutuliitto 
perustettiin 1949 ja täyttää tänä vuonna 65 vuotta. Varsinainen kotiseutuliike 
viettää 120-juhliaan. Kotiseutupäiviä vietettiin Aulangolla sekä torilla 375-
vuotisessa Hämeenlinnassa. Seuraamme edusti puheenjohtaja Kaija Pulli. 
Osallistuin to Kotiseudun ja suvun tarinat - seminaari suku- ja 
kotiseutukirjallisuudesta. Seminaarissa Vuokko Joki käsitteli Lähdeaineistoa - 
kotiseutuarkistot osana tutkimusta. Jouko Hannu esitteli tietoiskun hyvästä 
kotiseutuarkistosta ja Raine Raitio puhui Kotiseutu- ja sukukirjojen välinen 
harmaa alue - mikä on sukukirja, mikä on kotiseutukirja. Seminaarissa oli 



muitakin kiinnostavia aiheita. Lopuksi Erkki Korhonen esitti Sibeliuksen 
musiikkia hämeenlinnalaisittain. Sibeliuksen syntymästä tulee ensi vuonna 150
vuotta. Sibelius vietti ensimmäiset 20 vuotta Hämeenlinnassa. Pe aamuna 
vierailin aluetoimijoiden kammareissa ja kerroin seurastamme. Tapasin siellä 
seuramme entisen sihteerin Maija Kauppisen. Häneltä lämpimät terveiset 
seurallemme. Lisäksi tapasin Savon Kielen Seura ry:n hallituksen varajäsenen,
toimitta Marja-Riitta Saastamoisen. Hänen kanssaan olen ollut 
kirjeenvaihdossa monet kerrat.

Avajaiset olivat Hämeenlinnan torilla. Eipä ilma olisi voinut olla kauniimpi. 
Aurinko porotti kirkkaalta taivaalta ja varjoa ei löytynyt. Kotiseutuliiton 
hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander avasi tilaisuuden ja puhui yhdessä 
olemisesta, voimaannuttavasta olemisen perinteestä ja kotiseuturakkaudesta. 
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen puhevuoro kosketteli sukujuuria, 
kotipaikkaa sekä niiden merkitystä ihmisen olemiseen. Ilman kotiseututyötä ei 
moni kaunis asia olisi säilynyt.

Kaupunginhallituksen tervehdyksen toi puheenjohtaja Sari Rautio. Hänen 
puheensa keskeisiä sanomia olivat: Sibeliuksen 150-vuotissyntymäjuhla 2015, 
Luoto ja vesi -tapahtuma 2016 ja Suomen 100-vuotinen itsenäisyys 2017. 
Ilkka Teerijoki esitteli Hämeenlinnan historiaa.

Rapukuninkaalliseksi valittiin Aulangon johtaja Kari Viitamäki.

Vuosikokouksen aluksi professori Pekka Laaksonen ja fil. tri Markku Tanner 
julkistettiin kunniajäseniksi. Tampereen Pispala valittiin vuoden 
kaupunginosaksi ja vuoden kotiseututeoksi nimettiin lahtelaisen kuva-, ääni- ja
filmimateriaalin keräyshanke. Valtuuston henkilöt valittiin. Ilta huipentui 
kaupungin vastaanottoon Raatihuoneella. Teija Arvidsson, Sari Rautio ja Lulu 
Ranne vastaanottivat vieraat. Kaunis Raatihuone on valmistunut 1888. 
Sibeliusta sielläkin esitettiin. Hämeenlinna on siitä merkittävä kaupunki, että 
ensimmäinen rautatie rakennettiin sinne 1882. Päivien anti oli se, että olemme
hyvin onnellisia, kun meillä on oma seuramme ja voimme muistella yhdessä 
kotiseutuamme ja ammentaa kertyneistä muistoista voimaa. Ensi vuonna 
tavataan Espoossa.

Olipa mukava teatterireissu la 4.10.2014 Musiikkiteatteri Palatsiin Tampereelle
Kiitos kaikille ja etenkin reissun järjestäjille. Esitys oli upea. Jussi Selon valinta
Baddingiksi oli nappivalinta. Kaivoin heti kotiin tultuani hänen CD:n ja 
kuuntelin vielä uudelleen unohtumattomat sävelet, joita mekin bussissa 
lauloimme. Ruoka oli taivaallista ja seura kivaa. Mitäpä sitä muuta enää näin 
vanha ihminen kaipaa. Enää 12 työpäivää ja 42 työvuotta on takana. 
Viimeinen työpäiväni Invalidiliito ry:ssä on 29.10. Siellä on työvuosia kertynyt 
34.

Puheenjohtajan palsta Kaunis kesä on takanapäin ja syksyn kuulas ruska 
hehkuu. Vietin viimeisen kesälomani. Tästä lähtien elämä on pelkää lomaa. 
Kuulemma eläkeläiselläkin pitää olla kesä- ja talvilomat, että pysyy mukana 
elon kirjoissa. Itselläni kesä kului Kanadan vieraiden ja perheeni parissa 
kotitanhuvillani Varpaisjärvellä, Iisalmessa ja välillä Helsingissä. Päivät 
täyttyivät ohjelman sekä ruokailun järjestämisessä heille. Juhannusta vietettiin
perinteisesti savusaunassa uusilla vastoilla kylpien ja kokkoa polttaen. 
Juhannuskalaksi miehet saivat Sonkajärven koskista taimenta. Kanadan 



suomalaisetkin vietiin savusaunaan ja se oli heille suuri elämys. Emme 
unohtaneet Mikkelin musiikkijuhlia ja Gergijev oli yhä hyvässä iskussa. 
Kävimme Korpijärven kesäteatterissa katsomassa Eero Schrodeniuksen 
kirjoittamaa näytelmää Rikas-rakas-köyhä-varas. Heinäkuussa seuralaisten 
tapaamisen ohella Iisalmessa alkoivat Kuhmon musiikkijuhlat flamenco-
esityksellä. Serkkupoikani teki joka kesäisen vierailun Ruotsista. Saimme 
muistella lapsuuden kesiä Mäntylän metsissä. Iisalmen Invalidien kesäpaikassa
pojan tytär Jenna oppi uimaan. Vesi oli yli 20 astetta koko ajan ja ilmakin 
lähenteli 30 astetta. Enpä muista moisia lämpötiloja olleet pitkiin aikoihin. 
Siellä minä sain virvelillä kuhan, mutta mieheni sai tietenkin kolme. Jatkoimme
kalastusta Varpaisjärvellä Jumisen aalloilla. Minun saalis jäi nollaksi. Onneksi 
mieheni sai haukia ja säynävän. Siitä tulikin aika hieno päivällinen 
savustuksineen. Kesän kohokohta oli kuitenkin Koljonvirran kesäteatterissa 
esitetty Aleksis Kiven Olviretki. Ohjaaja Ismo Apell onnistui täydellisesti 
niveltämään Kiven tekstin Koljonvirran historiaan. Röhkivä sika sai raikuvat 
aplodit.

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.

Ylä-Savon seuran kirjojen lainaus Jäsenillä on oiva tilaisuus lainata 
seuramme omistamia kirjoja. Kirjat pitää sitten seuraavassa syys- tai 
kevätkokouksessa tai retkillä palauttaa, että muutkin voivat niitä lainata.

Yläsavolaisia lehtiä Seuralaiset tuokaa yläsavolaisia lehtiä tapahtumiin muiden 
luettavaksi. Laitetaan lehdet kiertoon ja ollaan ekoihmisiä. Itselle tulee 
Lapinlahden paikallislehti Matti ja Liisa. Tuon aina niitä kokouksiin.



Pihlajanlehti nro 2/2014
Teatteriretki la 4.10.2014 klo 14 Musiikkiteatteri Palatsi Tampere Rauli
"Badding" Somerjoesta kertova musiikkinäytelmä "Paratiisi"

klo 10.00 Lähtö bussilla Helsingistä Kiasman edestä
" 12.00 Ruokailu: Musiikkiteatteri Palatsissa
Menu: alkuruoka: antipastisalaatti ja grissini
pääruoka: A) härän Entrecote, juurespaistos, palatsin kasvikset, bernaiskastike
B) tomaattipestolla kuorutettu lohi, juuresperuna- paistos, paadettu raitajuuri, 
sitruuna-aioli jälkiruoka: vadelmaparfait ja suklaakastike
" 14.00 Teatteriesitys
" 16.30 Lähtö Helsinkiin

Retki (sis. matka, teatterilippu, ruokailu) maksaa jäseniltä 85 e ja ei-jäseniltä 
95 e. Seura sponsoroi jäseniään 8 e/hlö. Lippuja on varattu 50. 
Sitovatilmoittautumiset su 31.8. mennessä anjaliisalaukkanen@hotmail.com 
tai puh. 050 5900 185 tai anjasahrakorpi@hotmail.com tai puh. 050 912 6605.
Samalla ilmoitetaan kumpi ruokavaihtoehto A vai B sekä erikoisruokavaliot. 
Esteestä on heti ilmoitettava. Seura laskuttaa perumatta jääneet 
ilmoittautumiset. Retki maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä seuran tilille 
OP FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 880) tai hätätilassa bussissa.

Rauli Badding Somerjoki (1947-1987) tunnetaan miehenä, joka pohjusti 
suomirockin. Musikaali on kunnianosoitus hänen uralleen suurena laulajana ja 
lauluntekijänä. Musikaali kertoo Baddingin elämäntarinan vaatimattomasta 
lapsuudesta aina 1970-luvun läpimurtoon. Badding teki uuden nousun 80-
luvun alussa, jolloin hänen taustabändinään toimi Agents. Musikaalissa 
kuullaan Baddingin suurimmat hitit: Fiilaten ja höyläten, Ja rokki soi, Jykevää 
on rakkaus, Paratiisi, Bensaa suonissa, Ikkunaprinsessa, Tähdet tähdet, Valot, 
Pilvet karkaa, niin minäkin ja Laivat. Rauli Badding Somerjokea esittää 
Uniklubi-yhtyeen keulakuva, rocktähti Jussi Selo. Hänen tyttöystävänään 
nähdään Aikakoneesta tuttu Sani Aartela. Sani esittää myös Muska Babitsinia. 
M.A. Nummisena yleisöä hauskuuttaa Palatsin oma tähti Ari Myllyselkä. 
Legendaarista Topi Sorsakoskea ja Timo Kojoa esittää Palatsin oma näyttelijä, 
farssin mestari Miro Honkanen. Musikaalissa kuullaan myös Muskan, Topi 
Sorsakosken ja Elvis Presleyn kappaleita.

Kevätkokousuutisia
Seuramme kevätkokousta vietettiin Kansainvälisenä naistenpäivänä. Päivän 
kunniaksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ojensivat kaikille naisille ruusut.
Puheenjohtajaksi valittiin Kaija Pulli ja sihteeriksi Leena Vatanen. Kokous 
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Vuoden 2013 toimintakertomus 
hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin. Keskusteltiin seuran vuoden 
toiminnastaja sekä yläsavolaisten seurojen yhteistoiminnasta. Simo Ronkainen
kitaroineen viihdytti seuralaisia ja lauloimme yhdessä keväisiä lauluja. 
Nautittiin Pekan tekemää tirripaistia ja emäntien valmistamaa talkkunaan. 
Lopuksi juotiin pullakahvit ja pidettiin arpajaiset. Kiitos kaikille 
arpajaispalkintoja lahjoittaneille! Jäsenmaksu 15 e/v/hlö, tilinro: FI17 5780 
0740 0004 06 (viitenro 165).



"Työmiehen vaimo" ihastutti seuralaisia
Teatteri Avoimet ovet tarjosi miellyttävän, modernisoidun elämyksen 
kuopiolaisen kirjailijan Minna Canthin kirjoittamasta näytelmästä. Musiikillisesti
laulettuna ja soitettuna näytelmä sai synkänkin juonen kulkemaan 
nautinnollisesi läpi vuosikymmenien. Canth kirjoitti näytelmän vuonna 1885. 
Kirjailija oli aikaansa edellä ja otti rohkeasti kantaa sen ajan epäkohtiin naisen 
ja miehen välisen liiton eriarvoisuuteen. Canth latasi kovilla ja osui suoraan 
kohteeseensa. Viina ja miesten ylivalta avioliitossa joutuvat siten kritiikin 
kohteeksi. Kirjailija asui Kuopiossa, jossa piti sukunsa kauppaa sekä 
kirjallisuuspiiriään. Kaupunki muisti suurta kirjailijaa Emil Halosen valamalla 
patsaalla. Patsas sijaitsee Minna Canthin puistossa, jota seunustaa myös 
Minnan muistoksi nimetty Minna Canthin katu.

Savolaiseen osakuntaan tutustuminen
Seuramme teki tutustumismatkan Savolaiseen osakuntaan, joka sijaitsee 
Mannerheimintie 5. Tilat ovat hyvin historialliset ja monipuoliset. 
Toiminnanjohtaja Riikka Ruuth esitteli osakunnan sekä kerhojen toimintaa. 
Seuralaisilla oli mahdollisuus tutustua eri soittimiin, kirjallisuuteen ja kyllä me 
pari lauluakin laulettiin osakunnan uudesta laulukirjasta. Seura tarjosi 
osakuntalaisten valmistaman lounaan. Seuramme lahjoitti osakunnalle 
seuramme viirin ja Pihlajanlehtiä. Jaoimme jäsenkaavakkeita ja kerroimme 
seuramme historiasta. Toivomme, että saamme osakunnan Senioreista uusia 
jäseniä seuraamme.

Retki Risto Vilhusen veistospuistoon la 24.5. klo 15 Sepänrinne 2 
Vantaan Sotunki

Bussi 742 laituri 11 Rautatieasema, kokoontuminen klo 13.45 tai voi toki 
mennä omalla autolla. Ilmoittautuminen anjaliisalaukkanen@hotmail.com tai 
p. 050 5900 185 viimeistään pe 23.5.

Risto Vilho Olavi Vilhunen, alias Leonardo da Vilhu syntyi Kuopiossa. Vilhunen 
valmistui Taideakatemian koulusta vuonna 1968. Vilhunen tunnettiin 1960-
luvulla pop-taiteen tekijänä. Tuolloin hänen tavaramerkkinään olivat kirkkain 
värein maalatut kehyksen muotoa rikkovat teokset ja ulkomaisista lehdistä 
kerätyt vanhat mainokset. 1970-luvun alussa Vilhunen innostui Italian 
renessanssin taiteesta ja otti taiteilijanimekseen Leonardo da Vilhu. Samalla 
hän jätti pop-taiteen ja alkoi maalata maisemia. Maisemissa on usein vanhoja 
puurakennuksia kuten latoja ja aittoja. Samoihin aikoihin Vilhunen perusti 
veistospuiston, joka on Sotungin kylässä Itä-Vantaan ja Sipoon rajalla.

Puuta ja romumetallia keskellä viheriöä
Kun Vilhun taidepuistoon löytää, näkymä on kaunis ja rauhallinen. Pirut kyllä 
reunustavat matkaa perille, ja portilla haukkuu ja heiluttaa häntää taidekoira 
Giotto. Riikinkukot ja kanat juoksentelevat vihreällä kestonurmella. Kain 
Tapperin kahdeksan komeaa puuveistosta on sijoitettu miljööseen kuin ne 
olisivat kasvaneet siihen.

Taidekokoelma Vilhunen alkoi kerätä taidetta 1990-luvun puolivälissä. Vuonna 
2009 taidekokoelmassa oli 4 140 teosta, joista ikoneita yli 500. Vilhunen 
lahjoitti kokoelman Kuopioon Vantaan kaupungin jahkailtua liian pitkään 
asiassa. Kokoelman pohjana oli 1 500 piirustusta ja grafiikan- lehteä 
suomalaisilta taiteilijoilta. Vilhunen on ostanut, vaihtanut ja saanut 



lahjoituksena teoksiaan mm. Pierre-Auguste Renoir, Goyan, Rembrandt, 
Berthe Morisot, Ilja Repin, von Wright, Wäinö Aaltonen, Tyko Sallisen, Marc 
Chagall ja Fanny Churberg. Vilhusen kokoelman sanotaan olevan yksi 
suurimmista yksityisen taiteilijan kokoelmista. Ranskalaisen Edgar Degasin 
kokoelmassa oli noin 5 000 työtä. Näistä teoksia voi käydä ihailemassa 
Kuopion taidemuseossa, Kauppakatu 35. Risto on vieraillut kerran meidän 
syyskokouksessa.

Ylä-Savon seuralaisten kokoontuminen Iisalmen torilla la 12.7. klo 12.
Ken sattuu olemaan tuolloin Iisalmessa, niin tervetuloa torikahville! Samana 
päivänä kuin kulttuurikeskuksessa alkavat Kuhmon musiikki- juhlat 
Flamencokonsertilla klo 15.

Sarjakuvataiteilija Petteri Tikkasen näyttely Iisalmen Ateljee-talossa, 
Kankaankatu 1 D 5.7. - 27.9.2014 la klo 11-15

Ylä-Savolaisten seurojen Voe tokkiinsa muikkutapahtuma 1.2.2014
Yläsavolaisten seurojen yhteistyö: Helsingin Rantasalmi-seura ry, Ylä-Savon 
seura ry, Kiuruvesi-seura ry, Helsingin Ristiina-seura ry, Helsingin seudun 
Puumala-seura, Helsingin Savonlinna-Seura ry, Savolaisen osakunnan seniori 
ry ovat kokoontuneet ja yhteinen juhla järjestettiin. Juontajana toimi 
Savolaisen osakunnan inspehtori Martti Nissinen. Savon historiaa esitteli 
emeritusprofessori Eino Murtorinne. Opettaja Jarmo Siltaoja kertoi, että mitä 
se savolaisuus oikein on. Musiikin lomassa syötiin muikkuja. Puheenjohtaja 
esitteli seuraamme sekä Pihlajanlehtiä ja jäsenkaavakkeita jaettiin. Niille 
seuralaiset, jotka ovat ilmoittaneet email-osoitteensa lähetettiin tapahtumasta 
tieto. Valitettavasti Pihlajanlehti oli jo ehtinyt ilmestyä ennen kuin tapahtuma 
lopullisesti varmistettiin. Siksi olisi tärkeää, että jäsenemme ilmoittaisivat 
email-osoitteensa sekä osoitemuutokset.

Tuleva Urbaani Baana -seminaari
Anja Sahrakorpi ja Kaija Pulli kävivät Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon 
valtuuskunnan järjestämässä seminaarissa. Seminaarissa käsiteltiin Helsingistä
Kuopioon -tulevaisuuden kaupunkipolitiikkaa, kaupunkikulttuurin muuttumista 
ja pohdittiin miten uusi urbanismi rantautui Suomeen. Musiikkipuolesta vastasi
laulaja, näyttelijä Katriina Honkanen.

Kotiseutupäivät "Kotiseutu kullan kallis" Hämeenlinna 7.-10.8.
Valtakunnalisia Kotiseutupäviä vietetään Aulangolla historiallisessa 375-
vuotisessa Hämeenlinnassa. Päivien ohjelma on hyvin monipuolinen. Torstaina 
pidetään seminaareja ja perjantaina avajaiset. Lauantaina tehdään retkiä ja 
samalla pidetään Elomessuja Hämeensaaressa. Sunnuntai on pyhitetty 
jumalanpalveluksille. Seuran edustaja osallistuu päiville ja sinne toki voi 
muutkin osallistua. www.hame.fi/kotiseutupaivat.

Syyskokous 8.11.2014 klo 13
Tänä syksynä valitaan seurallemme 25. piällysmies ja samalla vietetään 
neljännesvuosisadan piällysmiesjuhlaa. Olisi erittäin hyvä, jos kaikki elossa 
olevat piällysmiehet saapuisivat juhlan viettoon. Mykyrokkaa, torttuja ym. 
hyvää syödään ja vieteään pikkujoulua. Puheenjohtajalle ja johtokuntalisille 
voi ilmoitella piällysmiesehdokkaita.

Kylpylälomaa 8 päivää Haapsalun kylpylä Laineessa
AKT:n Helsingin seudun eläkeläiskerhon ja Ylä-Savo seuran yhteinen matka 



Haapsaluun kylpylä Laineeseen jälleen syksyllä 23.-30.11.2014. Matkan hinta 
on 330 e, johon sisältyy täyshoito, majoitus standart luokan 2-hengen 
huoneissa 1-hengen huoneen lisämaksu 50 e, laivamatkat, bussikuljetukset 
Tallina-Haapsalu-Tallina. Tulolääkärikonsultaatio 2-3 hoitoa/pv kylpylävieraan 
kunnon mukaan hoitoja annetaan kuutena päivänä. Matkalle ilmoittauneille 
lähetämme tarkemmat tiedot hoidoista ja laiva aikatauluista, sekä muista 
matkaan liittyvistä asioista syyskuussa. Jos olet kiinnostunut matkasta ota 
yhteyttä ajoissa, sillä paikkoja on rajoitetusti ja ne annetaan 
ilmoittaumisjärjestyksessä. pekka.rusanen@netti.fi tai p. 041 501 7924. 
Tervetuloo matkaan oikeehin immeesten kanssa toivoo matkanjohtaja Pekka.

In memoriam Arvo "Arkki" Hyvönen 25.3.1936 - 7.2.2014
Seuramme lupsakka savolaismies ja joulupukkimme on poissa. Nuorena 
urheilijanuorukaisena hän oli opettajani 2 vuotta Petäyksen kansakoulun 
yläluokalla Varpaisjärvellä. Hänen vaimonsa Pia oli opettajani alakoulussa 
yhden vuoden. Ruotsinkielinen Pia tuli Hangosta Sydän-Savoon, jossa ei juuri 
ruotsinkielistä sanaa kuulunut. Syksyn pimeinä aikoina nuorten lempi roihahti 
ja he menivät naimisiin. Vanhin poikakin syntyi siellä. Sitten minä läksin 
oppikouluun ja Arvokin taisi muuttaa pois perheineen. Arvo kannusti 
oppilaitaan pyrkimään Varpaisjärven kunnalliseen keskikouluun, kun sellainen 
viimein saatiin. Minä olin kolmansia, jotka sieltä valmistuivat.

Arvo oli kova urheilemaan. Hän pisti tytötkin pakkasella pelaamaan 
jalkapalloa. Hiihdettin joka välitunti pitkiä Arvon tekemiä hiihtolatuja. 
Palkinnoksi saimme hiihtomerkkejä eri sarjoista. Arvo oli myös hyvä 
suunnistaja. Hän hyppeli pitkin metsiä taskulampun kanssa. Opetti meille 
kompanssin käytön ja teki meille rastit. Urheilun ohessa kuitenkin läksyt 
tehtiin ja kyllä Arvo osasi myös vaatia. Kerrankin jätti minut laiskaan, kun en 
osannut katekismusläksyä. Olin unohtanut kirjan koululle, joten on voinut sitä 
ulkoa opetella. Minä sitkeä sissi istuin 3 tuntia poikien veistoluokassa, mutta 
en opetellut läksyä. Katsoin, että olin syytön siihen. Lopulta Arvo laski minut 
kotiin. Äiti oli kyllä ollut aika huolissaan.

Pia jätti kerran koko kolmannen luokan laiskaan, kun emme osanneet 
aakkosia. Minä olin kuitenkin isoveljeni opastuksella ne oppinut. Kävin Pialle 
ostamassa Karhumäen kaupasta pyykkipulveria ja sain karkkipussin. Toisenkin
kerran jäimme laiskaan, kun emme osanneet näyttää kartalta Suomenselkää. 
Pia lähti omalle puolelleen ja käski meidän opetella. Joku keksi, että repästään 
lehti maantiedon kirjasta ja sanotaan, että ei me voida opetella, kun ei ole 
lehteä. Jotkut rohkeat repäisivät. Minäkin repaisin ja rutistelin sen, mutta en 
heittänyt uuniin kuten muut. Pönttöuunissa oli hiillos ja pellit oli jo laitettu 
kiinni. Siitähän hirveää savua tuli ja Pia ryntäsi puoleltaan avaamaan pelttejä. 
Lehtiä yritettiin sorkkia uunista huonoin tuloksin. Seuraavan vuoden oppilaat 
eivät tarvinneet opetella Suomenselkää, kun sellaista lehteä ei kirjassa ollut. 
Kuulin kyllä, että joku onneton sain kirjan, jossa oli rutisteltu lehti. Silloin 
oppikirjat käytettiin moneen kertaan eri oppilailla.

Kerran Arvo kutsui petäyskoululaisia poikansa asuntoon kyläilemään 
Helsingissä. Meitä oli kymmenkunta petäyskoululaista keskellä Arvon pojan 
remontin alla olevassa asunnossa. Maailma on pieni. Pia oli Helsingin 
Sihteeriopistossa minun opettajani konekirjoitustekniikassa 1980-luvulla. Arvo 
oli Savon murteelle uskollinen ja piti Kampissa sekä Kinaporissa murretoria. 



Arvo keksi Savoon murreviikon. Arvoa jäi vaimon lisäksi kaipaamaan 3 poikaa 
perheineen sekä Ylä-Savon seuralaiset.

Teksti Kaija Pulli

Sattumia Ylä-Savosta
Kirjailija, piällysmieheltämme Leo Puuruselta on jälleen ilmestynyt kirja. Se 
kertoo Puurusen kirjoittamista jutuista Töllöttimeen. Kirjan kuvitukset ovat 
Jukka Lappalaisen käsialaa. Takakannen on suunnitellut Petri Järveläinen. 
Kirjaa 25 e on myynnissä Iisalmen, Lapinlahden ja Kiuruveden kirjakaupoissa.

Ylä-Savon kesätapahtumat
En ole vielä saanut Iisalmen matkailutoimistosta listaa ja nyt on niin paljon 
asioita, ettei ne tähän lehteen sovi. Tapahtumia kannattaa katsoa mm. 
www.iisalmi.fi. Paljon on tarjolla kulttuuria, konsertteja sekä kesäteattereita 
mm. Varpaisjärven Korpiteatteri esittää Eero Schroderuksen kirjoittaman ja 
Ulla Schroderuksen dramatisoiman näytelmän RIKAS-RAKAS-KÖYHÄ-VARAS. 
Näytelmän on ohjannut Kari Summanen. Iisalmen ympäristön kesäteatterit 
tarjoavat erilaisia näytelmiä lähes koko kesän ajan.

Pihlajanlehtiä ja jäsenkaavakkeita Kaijalta!
Minulta saatte näitä molempia ja voitte jakaa niitä Ylä-Savon tapahtumissa. 
Uusia jäseniä kaivataan. Seuramme www.yla-savonseura.fi saat lisätietoja. 
Kiitos alkuvuodesta ja oikein valoisaa Suomen suvea!



Pihlajanlehti nro 1/2014
KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 8.3.2014 klo 13.00 Ristola-
yhteisön tiloissa, Tinasepäntie 46, 00620 Helsinki, Metsälä.
Kevätkokouksen esityslista
Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirja tarkastajan valinnat
Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Vuoden 2013 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
Vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
tili- ja vastuuvelvollisille.
Äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen
Muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys 
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai asiat, jotka johtokunta haluaa
kevätkokoukselle esittää.

Kokouksen jälkeen nautimme hyvästä musiikkipitoisesta ohjelmasta. Jäsenet 
saavat ilmaisen pinssin, jotka eivät ole vielä sitä saaneet. Laittakaa pinssi 
rintaanne yläsavolaisen yhteishenkemme viritykseksi. Pinssia myydään ei-
jäsenille 15 e/kpl. Arpajaiset pidetään ja palkintoina mm. Ruotsin risteily, 
ostoskori, ym. hyviä palkintoja. Arvan hinta 1 e/kpl. Seuralaiset voivat 
halutessaan tuoda omia palkintojaan. Ruoka tarjotaan n. klo 14.30 
kevätperinteisesti tirripaistia, talkkunaan, leipää, juomaa, makeisia, kahvia ja 
kahvileipää. Seura sponsoroi jäsenten ruokaa 5 e/hlö, joten se on 
kokonaisuudessaan jäsenille 10 e/hlö ja ei-jäsenille 15 e/hlö. Vegetaristeille 
kasvispiirakka 5 e/hlö.

Ilmoittautumiset ke 5.3. mennessä Anja Laukkanen p. 050 5900 185, 
anja.laukkanen@pp1.inet.fi tai Anja Sahrakorpi: p. 050 912 6605, 
anjasahrakorpi@hotmail.com. Samalla ilmoitetaan, jos on erikoisruokavalio. 
Ilmoittautuminen siksi, että osaamme varata tarpeeksi ruokaa ja muita 
tarvikkeita. Laitamme nimilaput valmiiksi, että oppisimme tuntemaan 
toisemme. Mikäli ruokaa jää, niin se myydään lopuksi jäsenille. Jos ei ole 
ehtinyt ilmoittautua, niin toki kokoukseen voi tulla. Vuoden 2014 jäsenmaksu 
15 e maksetaan seuran tilille FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 165) tai 
kevätkokouksessa. Tervetuloa kokkookseen ja kuuntelemmaan kevvään 
mukavista retkistä! HUOM! Naisille kiva yllätys! Kulkuyhteydet: ainakin bussi 
66 Rautatientorilta

Ylä-Savon seura ry:n toimintakertomus 2013

Johtokunta ja toimihenkilöt:
Johtokunta: Kaija Pulli pj., Aimo Ollikainen varapj. Leena Vatanen siht., Anja 
Laukkanen, Anja Sahrakorpi ja Pekka Rusanen, virkistystoimikunta, Ensio 
Leskinen isäntä, Mirja Kärkkäinen emäntä, Tellervo Ukkonen jäsenrekisteri ja 
rahastonhoitaja. Johtokunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa. 
Toimihenkilöt: Anja Tapaninen kirjanpitäjä, Eila Karvinen ja Marja-Leena 
Lohiranta toim.tarkastajat, varalla Suoma Söderlund. Jäsenasiat: Maksaneita 
jäseniä oli 170, kannattajajäseniä 8 ja piällysmiehiä 10, joten rekisteröityjä 
jäseniä 188 e. Jäseniksi pääsivät muutkin kuin yläsavolaiset hyväksymällä 



seuran säännöt. V 2013 tuli 14 uutta jäsentä. Seuran tilisaldo vuoden lopussa 
oli 6.064,60 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 16.3. Ristolassa. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat ja mietittiin seuran toimintaa ja retkiä. Jäsenille jaettiin 
seuran pinssejä. Seura sponsoroi jäsenten ruokaa 5 e/hlö. Ruuaksi tarjottiin 
tirripaistia, talkkunaa, kahvia ja pullaa. Se maksoi jäsenille 10 e ja ei-jäsenille 
15 e. Kirjanpitäjä Annikki Partasta muistettiin kukkasin ja seuran adressin. 
Arpajaiset pidettiin. Aimo ja Lea Ollikainen muistelivat valokuvien innoittamana
kotiseutuaan ja lapsuuttaan. Simo Ronkainen lauloi. Paikalla n. 70 jäsentä.

Syyskokous: Syyskokous pidettiin 6.11. Ristolassa. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat. Kokouksessa valittiin 2014 seuran pj. Kaija Pulli. 
Erovuorossa: Ensio Leskinen, Aimo Ollikainen, Tellervo Ukkonen ja Leena 
Vatanen. Ensio Leskisen tilalle valittiin Mauno Rahikainen. Muut jatkavat sekä 
entiset Mirja Kärkkäinen, Anja Laukkanen, Pekka Rusanen ja Anja Sahrakorpi. 
Toiminnantarkastajiksi Eila Karvinen ja Marja-Leena Lohiranta. Varalle Suoma 
Söderlund. Ensio Leskistä muistettiin seuran viirillä ja kukkakimpulla. Eila 
Karviselle ojennettiin muistokukat hänen miehensä muistolle. Oopperalaulaja 
Veli-Pekka Väisänen lauloi ja Erla Pulli soitti pianomusiikkia ja laulettiin 
yhdessä joululauluja. Kahvikonsertissa esiintyivät Jussi & Old Boys. Vietettiin 
pikkujoulua mykyrokan (Väisäsen Kotilihasta) ja kahvin sekä joulutorttujen 
kera. Seuran varoja kartutettiin arpajaisilla. Seura sponsoroi jäsenten ruokaa 5
e/hlö. Tarjottiin glögiä, piparkakkuja, mykyrokkaa, kahvia ja joulutorttuja. 
Ruoka mykyrokka lisukkeineen maksoi jäsenille 10 e ja ei-jäsenille 15 e. 
Pidettiin arpajaiset. Paikalla n. 120 jäsentä.

Retket:
Käytiin tutustumassa juutalaisten synagogaan 18.4. Varpaisjärven 
Korpijärvellä kasvanut Rabbi Simon Livson esitteli synagogaa ja kertoi 
juutalaisten seurakunnan toiminnasta. Järjestetty Viipurin matka peruuntui 
osanottajapulan vuoksi. Perinteinen teatterimatka tehtiin Riihimäelle 28.9. 
Esitys oli Tatu Pekkarisen "Kaksi Vihtori ja Klaara." Käytiin Riihimäen 
Lasimuseossa ja ruokailtiin Scandic Hotellissa. Seura tarjosi jäsenille 
virvokkeita bussissa. Mukana oli 50 jäsentä. Seuralaisilla oli myös 
mahdollisuus osallistua eläkeläiskerhon Haapsalun kylpylämatkalle 13.-20.10. 
Jäsenistä 11 oli mukana. Tehtiin vierailu Valiolle. Tutustuttiin tehtaan 
toimintaan ja maisteltiin Valion juustoja. Mukana oli 30 jäsentä.

Tiedotus:
Seuran www.yla.savonseura.fi pidettiin ajan tasalla. Yläsavolaisiin seuroihin, 
tapahtumiin ja medioihin on pidetty yhteyttä: Helsingin Rantasalmi-Seura, 
Helsingin Savonlinna-Seura, Kiuruvesi-Seura, Savon Kielen Seura, Helsingin 
Ristiina-seura, Helsingin Puumala-seura, Savolaisen osakunnan seniori ry ja 
Suomen Kotiseutuliitto. Ylä-Savon seura kuuluu Suomen Kotiseutuliittoon. 
Kaija Pulli edusti seuraa Seinäjoen kotiseutupäivillä 10. - 11.8. Yläsavolaisiin 
sekä valtakunnallisiin lehtiin ja radioihin on lähetetty tiedotteita ja valokuvia. 
Iisalmen Sanomat, Savon Sanomat, Matti ja Liisa, Aakusti-lehti ovat ainakin 



julkaisseet seuran tiedotteita. Pihlajanlehtiä ja jäsenkaavakkeita on jaettu Ylä-
Savon tapahtumissa, matkailutoimistoissa sekä johtokuntalaiset ja seuralaiset 
tuttavilleen. Seuran adresseilla muistettiin jäsenien 90-vuotipäiviä: Mauno 
Turunen, Olavi Sonninen ja Viljo Ronkainen, Helsingin Savonlinna-seura 60-
vuotispäivänä. Adresseilla kunnioitettiin myös Arvo Karvisen ja Liisa Hyppösen 
muistoa. Seuralaisille on lähetetty syntymäpäiväkortteja, joiden syntymäpäivä 
on jäsenrekisteriluettelossa. Joulukortteja lähetettiin seuraan tukeneille 
tahoille, piällysmiehille sekä Ylä-Savon medioihin. Johtokuntalaiset osallistuivat
yhteisiin yläsavolaisten seurojen kokouksiin. Kiitos kaikille tukijoille!

Syyskokousuutisia
Johtokunta: pj. Kaija Pulli, jäsenet: Mirja Kärkkäinen, Anja Laukkanen, Aimo 
Ollikainen, Mauno Rahikainen (Ensio Leskisen tilalle) Pekka Rusanen, Anja 
Sahrakorpi, Tellervo Ukkonen ja Leena Vatanen. Toiminnantarkastajat: Eila 
Karvinen ja Marja-Leena Lohiranta, varalle Suoma Söderlund, kirjanpitäjä Anja
Tapaninen. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 hyväksyttiin. 
Jäsenmaksu on edelleen 15 e/jäsen/vuosi. Kannattajajäsenmaksu 80 e. 
Oopperalaulaja Veli-Pekka Väisänen lauloi ja Erla Pulli soitti pianomusiikkia ja 
laulettiin yhdessä joululauluja. Kahvikonsertissa esiintyivät Jussi & Old Boys. 
Vietettiin pikkujoulua mykyrokan (Väisäsen Kotilihasta) ja kahvin sekä 
joulutorttujen kera. Seuran varoja kartutettiin arpajaisilla.

Johtokunnan järjestäytymiskokous 13.1.2014 Johtokunta on kokoontunut 
ja päättänyt johtokuntalaisten vastuista. Vastuualueet ja yhteystiedot löydät 
viimeiseltä sivulta.

Tulevia tapahtumia:
Teatteri la 12.4.2014 klo 16 Avoimet ovet: Työmiehen vaimo Kirjailija Minna 
Canth syntyi 170 vuotta sitten Tampereella. Kuopiossa asuneen ja 
vaikuttaneen kirjailijan kunniaksi Teatteri avoimet ovet esittää hänen 
kirjoittamansa näytelmän "Työmiehen vaimo." Lippuja on varattu 40 ja ne 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Teatterin hinta on 27 e/jäsen ja 33 
e/ei-jäsen. Väliajalla on varattu kahvi ja leivos. Seura kustantaa jäsenille 
kahvin ja leivoksen. Ilmoittautumiset viimeistään 14.3. Anja Laukkanen p. 050
5900 185, anja.laukkanen@pp1.inet.fi tai Anja Sahrakorpi: p. 050 912 6605, 
anjasahrakorpi@hotmail.com. Teatteri maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä
seuran tilille: FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 204). Teatteri Avoimet 
ovet osoite: Erottajankatu 5. Tapaaminen teatterin aulassa viimeistään klo 
15.45, jolloin jaetaan teatteriliput. Tervetuloa teatteriin!

Työmiehen vaimo - kertomus eriarvoisuudesta
Työmiehen vaimo -näytelmän päähenkilö, Johanna, menee naimisiin Riston 
kanssa. Nopeasti käy selväksi, että aviomies ei kanna vastuutaan, vaan tuhlaa 
vaimonsa omaisuuden, tuhoaa maineen ja lopulta terveydenkin. Myös Riston 
entinen kihlattu, romanityttö Homsantuu, tulee hylätyksi. Aikoinaan kirjailijan 
verbaalinen ruoska iski räikeään kaksinaismoralismiin, epäoikeudenmukaisiin 
valtarakenteisiin ja lainsäädäntöön. Moni asia on muuttunut sitten Minna 
Canthin ajan, mutta samat asiat koskettavat yhä tämän päivän katsojaa: 
köyhyys, työttömyys ja ihmisten eriarvoisuus. Teksti: Minna Canth. Sovitus ja 
ohjaus: Heini Tola. Lavastus ja puvut Veera-Maija Murtola. Musiikki: Suvi 
Isotalo. Valosuunnittelu: Antti Kujala. Rooleissa: Paavo Kerosuo, Karoliina 



Kudjoi, Miika Laakso (Teak), Jukka Pitkänen, Petriikka Pohjanheimo ja Hanna 
Seppä.

Vierailu Savolaiseen osakuntaan ma 28.4. klo 18
Aluksi ruokailu, toiminnan esittely ym. Tutustumista osakunnan toimintaan. 
Tilaisuuteen pääsee 20 ensiksi ilmoittautunutta jäsentä. Ilmoittautumiset 19.4.
mennessä: Anja Laukkanen p. 050 5900 185, anja.laukkanen@pp1.inet.fi. 
Tavataan Ylioppilastalon aulassa klo 17.50. Ei hissiä viimeiseen kerrokseen.

Kaijan tietovisa Ylä-Savon seurasta:
Milloin Iisalmesta tuli kaupunki?
Milloin Lapinlahden kunta perustettiin?
Kauanko Varpaisjärvi toimi itsenäisenä kuntana ennen Lapinlahteen liittämistä?
Minä vuonna Sonkajärven kunta perustettiin?
Minä vuonna Kiuruvesi muuttui kaupungiksi?
Milloin Pielavesi erosi Iisalmen seurakunnasta?
Milloin Vieremä aloitti itsenäisenä kuntana?
Milloin perustettiin Keitele?
Entäpä milloin Rautavaara perustettiin?
Kuka on säveltänyt, sanoittanut Savolaisen laulun? Milloin ja missä se sai 
kantaesityksensä? Montako säkeistöä siinä on?

Puheenjohtajan palsta:
Seuramme 43. toimintavuosi alkoi ja 7. puheenjohtavuoteni ja 14. vuoteni 
seuran johtokunnassa. Ensi lokakuun lopussa olen päättänyt lopettaa yli 40 
vuotta kestäneen työurani. Kyllä ihan saavutankin oikean eläkeiän 
ensimmäisen etapin. Olen jo harjoitellut kolme vuotta osa-aikaeläkeläisenä. 
Minusta on aika ikävää, että eläkeläiset ajatellaan yhteiskunnan luopioiksi. 
Olemme tehneet pitkän työrupeaman. Varsinkin se sukupolvi, joka sota-ajan 
jälkeen rakensi tämän maan lähes tyhjästä, ansaitsee kyllä kaiken 
kunnioituksen. Meidän länsimainen, ahneen ihmisen näkökulma on laittaa raha
kaiken tärkeimmäksi asiaksi. Rahalla ei saa fyysistä terveyttä, psyykkistä 
mielenterveyttä. Toki rahalla saa apua moneen asiaan ja sitä ilmankaan ei voi 
olla.

Pitkän uhrautuvaisen uran tehneet työntekijät laitetaan työelämän 
loppupuolella hanttihommiin ja aletaan "vihjailla" eläkkeelle lähtemisestä. Ei 
osata käyttää hyödyksi sitä kokemusta, mitä heillä on. Samat virheet 
toistetaan vain siksi, ettei voida kysyä "vanhoilta fossiileilta mitään". Luullaan, 
että he eivät ymmärrä tätä nykyistä teknologiaa. Kyllä me vanhatkin 
ymmärrämme, kun saamme vain tarvittavaa opetusta. Työn tekee edelleen 
ihminen, joka osaa ajatella ja osaa käyttää kokemusta hyväkseen. Olen itsekin
ollut nuori työuraani aloittaessani. Silloin ihan mielellään neuvottiin, jos joku 
apua tarvitsi. Nyt ei ole aikaa eikä halua neuvoa eikä opettaa. Meidän pitää 
alkaa vaatia kunnioitusta. Ehkä me olemme liian kilttejä. Suomalainen 
yhteiskunta kaipaisi idän viisautta, jossa kunnioitetaan ikäihmisiä ja osataan 
hyödyntää heidän kokemuksiaan.

En halua mustamaalata ikäkysymystä. Kyllä tästä iästä on hyötyäkin. Voi elää 
ja harrastaa mitä tykkää. Toivoa vaan pitää, että terveyttä ja jaksamista 
piisaisi ja saisi edelleen nauttia perheen ja ystävien seurasta. Onneksi meillä 
on tämä mukava seura, jossa voimme muistella kotiseutuamme ja 



ystäviämme. Oekeen mukavoo kevväättä Teelle ja kohta se talitintti laaloo 
lurittaa. Kaeja.

Tietovisan vastaukset 1) 24.10.1860 2) 1874 3) 100 vuotta 4) 1922 5) 1993 
6) 1830 7) 1922 8) 1879 9) 1879 10) sanoitus A. Oksanen, sävellys Karl 
Collan. Kantaesitys 9.12.1852 Ravintola Kaisaniemi. 11 säkeistöä. Se on 
Suomen ensimmäinen maakuntalaulu.
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