Pihlajanlehti nro 3/2015
Sääntömääräinen syyskokous
Seuramme sääntömääräinen syyskokous pidetään mykyrokan ja pikkujoulun
merkeissä lauantaina 14.11.2015 klo 13.00 Ristola-yhteisön tiloissa,
Tinasepäntie 46, 00620 Helsinki, Metsälä.
Syyskokouksen esityslista:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään vuoden 2016 toimintasuunnitelma.
4. Määrätään vuoden 2016 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
6. Hyväksytään vuoden 2016 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 esitetään ohjelmaa mm. Lääkäri antaa tietoa nivelrikosta,
Erla Pulli laulattaa joululauluja. Ohjelman jälkeen syödään Savosta tuotua,
aitoa Väisäsen mykyrokkaa. Ruokailu alkaa noin klo 15. 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
pe 6.11. 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. Pääpalkinto Yllätys ja
monipuolinen ostoskori sekä paljon muita hyviä palkintoja. Seuralaiset voivat
tuoda halutessaan arpajaisiin omia palkintojaan. Vuoden 2015
maksamattoman jäsenmaksun 15 e voi vielä maksaa kokouksessa tai seuran
tilille OP FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 822). 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 syömään oekeeoppista mykyrokkoo ja
huastelemmaan kunnon kielellä! Bussit Rautatietorilta 66 ja 623 sekä N-juna.
Teatteriretki la 17.10.2015 klo 14 Turun logomoteatteri Tamara Lundista
kertova musiikkinäytelmä "Tamara"
Ohjelma:
klo 9.00 Lähtö bussilla Helsingistä Kiasman edestä
" 11.30 Ruokailu: Ravintola Juliana: monipuolinen noutopöytä jokaiselle jotakin

mm. erilaiset salaatit, liha- ja kalavaihtoehdot, jälkiruoka, kahvi/tee
" 12.30 Tutustuminen Logomon näyttelyihin.
" 14.00 Teatteriesitys, väliaikakahvi+herkullinen paakelssi
" 16.30 Lähtö Helsinkiin
" 18.30 Kiasman edessä Helsingissä
Bussimatkalla ohjelmaa: arpajaiset, yhteislauluja, sana on vapaa, pikkupurtavaa. Nyt on oiva tilaisuus liittyä Ylä-Savon seuran jäseneksi, kun saa aina
alennukset retkistä ym. etuja. Jäseneksi pääsee kuka tahansa. Retki (sis.
matka, teatterilippu, ruokailu, ohjelma, väliaikakahvi, paakelssi, bussipurtava)
maksaa jäseniltä 85 e ja ei-jäseniltä 95 e. Lippuja on varattu 50. Sitovat
ilmoittautumiset pe 18.9.2015 mennessä anja.laukkanen@pp1.inet.fi, p. 050
5900 185 tai anjasahrakorpi@hotmail.com, p. 050 912 6605. Samalla
ilmoitetaan erikoisruokavaliot. Esteestä on heti ilmoitettava. Seura laskuttaa
perumatta jääneet ilmoittautumiset. Retki maksetaan ilmoittautumisen
yhteydessä seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 372) tai
hätätilassa bussissa. Ks. Lisää Pihlajanlehti nro 2/2015.
Didricksenin taidemuseo pe 25.9.2015
Lähdetään yhdessä museoon katsomaan Kaarina Kaikkosen -installaatiota ja
Väri vapautuu - Suomen taiteen uudistajia 1908-1914. Busssi nro 195 lähtee
Fredrikinkatu 65 Tennispalatsin nurkalta klo 13.05. Jokainen maksaa matkansa
ja lippunsa itse.
Puheenjohtajan palsta:
Kesän muistoja Pohjois-Savosta Ensimmäinen vapaa kesäni alkoi
mökkiremontilla. Heti helatorstaina tyhjensimme tavarat navettaan ja vinttiin.
Seuraava vaihe oli moninkertaisten lattioiden repiminen pois ja niiden hävitys.
Sitten seurasi lattioiden uudelleen valaminen. Viime viikonloppuna seinien ja
kattojen maalaus. Tässä näitä mökin makuuvaatteita pesen ja juoksuttelen
edestakaisin sateen ja poudan välillä. Sitten tuli toppi ja lattioiden teko
jääköön kevääseen. Tuttuako touhua? Taitaa olla monellekin, kun 1950-luvun
mökkiä alkaa entrata.
Kyllä me nautittiinkin. Kävimme perinteisesti Korpijärven kesäteatterissa
katsomassa Harmaat pantterit. Tutut hyvät näyttelijät vetivät kappaleen
ammattitaidolla läpi. Täytyy ihailla sitä tarmoa ja terävyyttä, jolla näyttelijät
paneutuivat rooleihinsa. Iisalmessa vierailimme myös. Seuralaisten
tapaamisten ohella kävimme Kanadan vieraiden kanssa Juhani Ahon museossa,
jossa esittelykierros vedettiin hyvällä englannilla. Kustaa Adolfin kirkossa oli
myös ystävällinen opas. Ravintola Artoksen ruoka ja palvelu olivat
ensiluokkaisia. Samalla saatiin ihailla kaunista ortodoksikirkkoa. Kyllä
Iisalmessa osataan panostaa matkailuun. Kuhmon Kamarimusiikki alkoi
perinteisesti Iisalmen kulttuurikeskuksesta Paholaisen ja enkelin tangoja esityksellä. Siellä kunniapaikalla on seuramme Syyspihlaja-veistos.
Mökillä ei remontin vuoksi voitu oleskella. Vuokrasimme Jumis-järven rannalta
Puirooniemi Oy:ltä mökin sekä oleskelimme Iisalmen Invalidien lomakylässä
Kotarannassa. Se on oikein kauniin Iso-Ii -järven rannalla ja lähellä kaupunkia.
Ilmat eivät tänä kesänä suosineet. Viimeisellä käynnillä majoituimme Hotelli
Saxoksiin Varpaisjärvelle. Ravintola Reippaakulmassa oli Elvis-ilta, jonne
suunnistimme heti ekana iltana. Se olikin oikein riemuisa. Varpaisjärven pappi

Olli Kortelainen ja kanttori Anna-Kaisa Tolvanen esittivät Elviksen kirkollisia
lauluja asiantuntevasti. Konsertti oli ilmainen ja ohjelman myyntitulot menivät
Nepalin maanjäristyksen uhreille. Täytyy sanoa, että on papit muuttuneet
minun sieltä lähdettyä, joka on hieno asia. Tällä tavoin saadaan nuoria mukaan
seurakuntatyöhön. Toivotan kaikille hyvää syksyä ja tulkaa mykyrokalle sekä
tuleviin 45-vuotisjuhliin. Paikallislehti Matti ja Liisa täyttää myös 45 vuotta.
Savolaisseurojen yhteinen tilaisuus
Voe tokkiissa -muikkuja! la 30.1.2016 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 loppuunlyöty.
Menneitä tapahtumia:
Tavattiin Iisalmen torilla la 11.7.2015: Savolaisuutta vahvistettiin aidossa
yläsavolaisessa miljöössä. Parisenkymmentä ihmistä kokoontui kauppahalliin
kahvin ja pullan äärelle. Lämpimiä terveisiä mm. Perustajajäsen Annikki
Hartikaiselta ja pitkäaikaisjäseneltä Juhani Ruotsalaiselta vaimoineen.
Kaappa-aato lumosi ja hämmensi
Piällysmiehemme Ismo Apellin ohjaama näytelmä sai katsojat hytkymään
naurusta. Siellä hän touhusi lipunmyynnissä ja kaikkialla, missä jotain
tapahtui. Kauppa-auto tuo varmaan meille haikeita muistoja lapsuudesta.
Olihan se kylän tietotoimisto ja samalla kauppa. Itsekin muistan, kun sain
elämäni ensimmäisen jäätelön ja karkkipussin kauppa-autosta. Jopa omat
lapsemmekin tekivät samoin. Tunnelma tiivistyi 70-luvulle, jolloin ensimmäiset
C-kasettisoittimet suolsivat aitoa iskelmämusiikkia. Erkin ja Eilan yhteinen
business ja rakkaus kukkivat. Myymäläapulainen Kipa sai meidän Kejosensa ja
kaikki olivat tyytyväisiä. Markku Pölösen käsikirjoitus oli nappi lautaan.
Viimeisessä hyväntekeväisyysnäytelmässä viuhahti piällysmiehemme suuren
katsojamäärän kunniaksi. Seuramme sai julkisuutta. Iisalmen Sanomien
toimittaja Anita Kulmala teki seurastamme lähes sivun pituisen jutun kuvineen.
Siellä me poseerasimme historiallisen tuulimyllyn katveessa ja katselimme,
kun piällysmiehemme huristeli kauppa-autoineen seuraavan paikkaan.
Kotiseutupäivät "Rakkaudesta kotiseutuun" Espoossa 6. - 9.8.2015
Päiviä vietettiin lämpimän kesäsään merkeissä kauppakeskus Sellossa. Torstain
seminaarin aihe oli Kulttuuri ja talous kotiseuturakkauden kasvualustalla.
Isäntänä toimi Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. Avauspuheessaan hän
käsitteli kotiseudun merkitystä ihmisille sekä monikulttuurista ympäristöä.
Espoo on maahanmuuttajien Mekka. Siellä puhutaan jopa 120 eri kieltä ja
kouluissa annetaan opetusta 40 eri kielellä.
Kotiseutuliiton puolesta avaussanat lausui hallituksen puheenjohtaja Kirsi
Moisander. Juontajana toimi vuoden puhuja 2012, kanadalaissyntyinen juristi
André Noël Chaker. Hän kertoi tavanneensa kuopiolaisen tytön. Rakkaus syttyi
ja perhe perustettiin, joskin mummo oli tyttöä varoitellut, mutta liitto on
kestänyt. Meidän savolaisten kanssa, kun tullaan hyvin toimeen.
Professori, tri Seppo Laukkasen aiheena oli Aalto-yliopisto innovaatioiden
kasvualustana. Päivä päättyi keskustelupaneeliin, jossa keskustelivat Paola,
Suhonen, Riku Asikainen, Heikki Aittokoski ja Raimo Sailas. Aiheena Luova
kulttuuri talouden rattaissa - Kuinka kotiseutuu voi toimia voimavarana? Päivä

päättyi Espoon kaupungin tervetuliaisvastaanottoon. Seuraamme esiteltiin pe la Viaporin torilla. Aimo Ollikainen, Anja Laukkanen ja Kaija Pulli pistivät
parastaan uusien jäsenten kartuttamiseksi. Seuramme sai oikein paljon kiitosta
ja positiivistä palautetta. Samalla pidettiin Kotiseutuliiton vuosikokous
säädettyinen pykälineen. Vuoden kotiseututeoksi palkittiin Seinäjoen Törnäväseuran avainpatsas. Vuoden kaupunginosaksi palkittiin Vantaan Hakunila.
Osallistuin la retkelle Saaristolaiselämää Pentalassa. Saaristolaiskylää ei enää
ole, mutta saarta kunnostetaan museokäyttöön, jolloin sinne tulee
venekuljetuksia muulloinkin kuin tilauksesta. 6 ha saari on
luonnonsuojelualuetta keskeltä ja rannat ovat yksityiskäytössä. Harvinaista on
se, että saaren keskellä on järvi, jossa on ½ ha saari.
Lehtiaineistoa Pihlajanlehteen: juttuja, savolaisia sananlaskuja, vitsejä
omakohtaisia kertomuksia lapsuuden ajoilta, tarinoita ym. Aineistot mielellään
kaijapulli@yahoo.com.
Uusia jäseniä kaivataan Ylä-Savon seuraan. Seuran esite on tehty.
Jäsenkaavakkeita, Pihlajanlehtiä ja uusia esitteitä saa Kaijalta. Kaavake
palautetaan jäsenrekisterin hoitajalle Tellervo Ukkoselle, Lokitie 3 A, 00900
HELSINKI puh. 321 3746, 050 529 1630, tellervo.ukkonen@elisanet.fi.
Ilmoittakaa Tellervolle osoitemuutokset ja email-osoitteesi. Osoitteiden myötä
voimme palvella jäseniä nopeasti esim. retkien peruutuspaikoista ym.
Pihlajanlehti ilmestyy vain kolme kertaa vuodessa. Mikäli et ole kolmena
vuonna peräkkäin maksanut jäsenmaksua 15 e/hlö/vuosi, niin lehti lakkaa
tulemasta. Uudelleen toki voi liittyä seuraan.
ASKANMÄEN KAUNIS-KAIJA
Virikkeen tähän juttuun sain, kun kävin katsomassa Sonkajärvellä Ruukin
Masuunin vintillä esitettyä Juhaa - Juhani Ahon jo klassikoksi tullutta
näytelmää (1911). Olen käynyt tänä kesänä kuudessa kesäteatterissa ja tämä
Juha on niistä ylivoimaisesti paras. Ylistävät arviot Savon Sanomissa ja
Iisalmen Sanomissa pitävät tasan tarkkaan paikkansa. Juhan taustalla saattaa
olla Juhani Ahon, tämän vaimon Venny Soldanin ja kälyn Tilly Soldanin
kolmiodraama. Mutta selviä viitteitä on vanhaan kainuulaiseen kansantarinaan
Askanmäen kauniista Kaijasta. Sen mukaan Kaija päätyi vienankarjalaisten
laukkukauppiaitten eli laukkuryssien mukana rajan taakse, mutta palasi
monien vaiheiden jälkeen takaisin.Taustalla lienee tositapahtuma, josta on
monta eri versiota. Puolankalainen lehtori Anna Karvonen on tehnyt jutun,
johon on otettu Askanmäeltä kotoisin olleen Jalmari Karvosen (s. 1901)
kertomus Kauniin Kaijan elämästä. Vielä 1960-70-luvuilla muisteltiin Kainuussa
ja Koillismaalla tarinoita vihovenäläisistä eli rappareista. Niillä on tarkoitettu
vienankarjalaisia, jotka kävivät Suomen puolella rappaamassa eli tappamassa,
ryöstämässä ja polttamassa. Kertomukset liittyvät 1500 - 1700 -lukujen sotaja vainoaikoihin, jolloin myös suomalaiset ovat samaan tapaan liikkuneet
tihutöissä Vienan puolella.
Puolangan pohjoisosan korkealla vaaralla oleva napatalo Askanmäki on
perimätiedon mukaan seudun vanhimpia taloja. Vuodelta 1650 olevassa Claes
Claessonin Kajaanin läänin yleiskartassa Askanmäki on selvästi merkitty
taloksi. Mutta milloin sen tantereilla asteli Kaunis-Kaija? Mistä hänet oli taloon
tuotu ja mitä kautta Vienaan viety? Kaijan syntymäpaikasta ei muisteta
mitään, mutta hänen ryöstöstään Jalmari Karvonen kertoi seuraavaa:

Isonvihan aikana Askanmäessä oli ollut emäntänä kaunis Kaija. Hän oli ollut
Askanjokivarressa heinäniityllä kahdestaan miehensä Matin kanssa, kun
vihovenäläiset tulivat ja ryöstivät hänet. Kaija kuljetettiin Taivalkosken
Jokijärven kautta Vienaan - ilmeisesti pitkin Iijoen latvavesiä. Tapaus lienee
sattunut parikymmentä vuotta ennen kuin venäläiset valtasivat Kajaanin
linnan. Linna antautui venäläisille vuonna 1716. Ryöstäjät eivät halunneet
tappaa Kaijaa, koska tämä oli niin kaunis. Vienassa hänen piti olla ryssällä
emäntänä. Talo oli täynnä Shemeikan entisiä rakastettuja, jotka raatoivat nyt
piikoina, käytännössä orjina. Talossa sattui olemaan vanha verkkoukko, joka
sääli emäntää ja neuvoi hänelle matkan takaisin kotiin: "Älä kulje tietä, äläkä
tien vierusta! Syö marjat varsineen ja vedä havua jäljissäsi."
Kaija lähti pakomatkalle ja jonkin aikaa kuljettuaan hän synnytti lapsen.
Venäläiset ajoivat häntä takaa, ja juuri kun lapsi oli ehtinyt syntyä, kuului
venäläisten meteliä, mutta he menivät ohi. Joutuipa äiti tukkimaan lapsen
suun sammaleella, ettei itku olisi paljastanut olinpaikkaa. Vainolaiset eivät
Kaijaa löytäneet ja hän jatkoi vaivalloista matkaansa. Lopulta Kaija saapui
Askanmäkeen ja pysähtyi veräjälle katsomaan, kun lehmiä lypsi uusi emäntä.
Isäntä oli näet luullut entisen emännän jo kuolleen ja ehtinyt mennä uudelleen
naimisiin. Lehmät rupesivat ammumaan, kun tunsivat entisen emäntänsä. Uusi
emäntä oli ihmetellyt, että mikähän lie tuo ryssän akka, kun sille lehmät niin
ammuvat. Mutta Kaunis-Kaija oli tuuminut: "Tunnen, miksen tunne omaa
sormijuottoani. Vasikasta sen kasvatin, muistavan minut näkyy." Askanmäen
isäntä oli kauan paikoillaan hiljaa pirtissään, kun tunsi tulijan. Mutta sitten hän
teki päätöksensä: "Takaisin olet tullut, Kaija. Emäntänä olit lähtiessäsi,
emäntänä pysyt tultuasi. Kahta emäntää ei taloon mahdu. Oma paikkasi taas
ota, sijaiseksesi tullut siirtyköön ylimmäksi avuksesi, piikaväen paimeneksi."
Edellä oleva tarina on julkaistu Karvosten sukuseuran lehdessä v. 1994.
Tarinan luovutti Leo Puuruselle lapinlahtelainen opettaja Oskari Karvonen.
Leevi Madetoja ja Aarre Merikanto ovat tehneet Juhasta oopperan. Vanhin
Juhasta tehty elokuva on Nyrki Tapiovaaran elokuva vuodelta 1937. Toivo
Särkän Juha on vuodelta 1956, jossa Elina Pohjanpää säteilee Marjana. Aki
Kaurismäki teki mykkäelokuvan vuonna 1999.
Piällysmies Leo Puurunen
Sääntömääräinen kevätkokous ja seuran 45-vuotisjuhlat la 12.3.2016
Ravintola Kaisaniemi Seuramme täyttää 45 vuotta ja juhlistamme sitä samalla.
Pyytäisimmekin jäsenten apua juhlan suunnittelussa. Antakaa vihjeitä
ohjelmasta ja juhlapuhujasta. Olisi mukava myös muistaa seurassa kauan
toimineita ja ansioituneita jäseniä. Jäsenluettelossa ei ole kaikilla
liittymisvuotta merkitty. Pyytäisimmekin Teitä, jotka olette pitkään seurassa
toimineet, kertomaan meille johtokuntalaisille, kuka olisi muistamisen
arvoinen. Pyydämme ennakkoilmoittautumista Anjoille, jos tiedätte
pääsevänne juhlaan ja ilmoittakaa syöttekö a) kuhaa vai b)
pintasavustettuasaksanhirveä. Alkuruokana on tuoreparsacappuccino ja
jälkiruokana tuoremansikka-valkosuklaakakku sekä kahvi/tee. Jäsenille
tilaisuuden hinta ruokineen on 40 e/hlö ja ei-jäsen 50 e/hlö. Seura tarjoaa
kaikille kuohuviinilasillisen. Tervetuloa! Näistä tarkemmin alkuvuoden lehdessä.

Pihlajanlehti nro 2/2015
Teatteriretki la 17.10.2015 klo 14 Turun logomoteatteri Tamara Lundista
kertova musiikkinäytelmä "Tamara" Ohjelma:
klo 9.00 Lähtö bussilla Helsingistä Kiasman edestä
" 11.30 Ruokailu
" 12.30 Tutustuminen Logomoteatterin näyttelyihin
" 14.00 Teatteriesitys, väliaikakahvi
" 16.30 Lähtö Helsinkiin
" 18.30 Kiasman edessä Helsingissä
Retki (sis. matka, teatterilippu, ruokailu, ohjelma, väliaikakahvi, pulla) maksaa
jäseniltä 85 e ja ei-jäseniltä 95 e. Lippuja on varattu 50. Sitovat
ilmoittautumiset su 30.8.2015 mennessä anja.laukkanen@pp1.inet.fi, p. 050
5900 185 tai anjasahrakorpi@hotmail.com, p. 050 912 6605. Samalla
ilmoitetaan erikoisruokavaliot. Esteestä on heti ilmoitettava. Seura laskuttaa
perumatta jääneet ilmoittautumiset. Retki maksetaan ilmoittautumisen
yhteydessä seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 372) tai
hätätilassa bussissa.
Tamara Lundin elämä oli suurten käänteiden ja intohimoisen rakkauden
täyttämää. Hänen oma elämäntarinansa vetää vertoja niille lukuisille fiktiivisille
teoksille, joita hän uransa aikana tulkitsi. Tamaran nimeä kantava
musiikkinäytelmä on taiteilijakuva naisesta, jonka elämässä rakkaus oli
kaikkien käänteiden keskiössä. Tamaran tarina kerrotaan näytelmässä siten
kuin Tamara itse sen kertoi omaelämäkerrassaan Lohikäärmeen pahvikulissit.
Tamaran rooleissa nähdään kolme karismaattista naista: Angelika Klas, Kirsi
Tarvainen sekä Sofia Arasola. Tamaraa lapsena esittävät Ada Lohikoski - Lilian
Salmi - Maria Salonen. Jussi Vahvaselän sovittama musiikki koostuu Tamaran
tulkitsemista unohtumattomista lauluista. Esityksessä kuullaan niin iskelmiä
kuin musikaalimusiikkia sekä numeroita. Laulut on koottu tunnetuista
opereteista ja oopperoista. Esityksen loisteliaasta visualisoinnista vastaavat
pukusuunnittelija Pirjo Liiri-Majava sekä lavastaja Jyrki Seppä.
Työryhmä: käsikirjoitus ja ohjaus Satu Rasila, koreografia Katja Koukkula ja
Jussi Väänänen, lavastus Jyrki Seppä, pukusuunnittelu Pirjo Liiri-Majava,
maskeeraus Heli Lindholm, valosuunnittelu Mika Randell, äänisuunnittelu Jari
Tengström.
Muissa rooleissa: Jukka Aaltonen, Mikael Haavisto, Ari-Matti Hedman, Juha
Hostikka, Mika Kujala, Ulla Reinikainen, Pauliina Saarinen, Riitta Salminen ja
Aleksi Seppänen
Yhden aikakauden Tamaraksi heittäytyy loisteliaista tulkinnoistaan tuttu
sopraano Angelika Klas. "On ainutlaatuista olla mukana toteuttamassa teosta
juuri Tamara Lundista. Hänen monipuolisuutensa ja karismansa oli vailla
vertaa. Hän on rakastettu ja myös kaivattu. On upeaa saada mahdollisuus
astua hänen persoonaansa ja tuoda siihen oma näkemys oman ääneni kautta",
Angelika Klas pohjustaa rooliodotuksiaan.
"Olen onnellinen, että äitini muistoa kunnioitetaan tekemällä hänestä kertova
musiikkinäytelmä. Erikoisen onnellinen olen siitä, että se tehdään Turkuun ja

vielä Turun Kaupunginteatteriin, joka oli hänelle hyvin rakas. Äitini oli
vankkumaton musiikkiteatterin puolestapuhuja, joka ei halunnut lokeroida eikä
vähätellä eri musiikkilajeja. Hän olisi innoissaan tästä teoksesta, jossa tullaan
kuulemaan taitavaa laulua ja vahvoja tulkintoja iskelmästä oopperaan. Minulla
on täysi luottamus Turun Kaupunginteatterin tuotantotiimiin, joka varmasti
tulee tekemään oikeutta hänen elämäntyölleen", kommentoi tulevaa tuotantoa
Tamaran tytär Maria.
Tapaaminen Iisalmen torilla la 11.7.2015 klo 12 ja Koljonvirran
kesäteatteri la 11.7.2015 klo 15 "Kaappa-aato tulloo"
Hyvät seuran jäsenet, jotka olette kotitanhuvilla tulkaa tapaamaan
torikahvilaan tai jos on kovasti meteliä, niin tavataan kauppahallin kahvilassa.
Seura tarjoaa pullakahvit! Sen jälkeen voimme mennä Koljonvirran
kesäteatteriin klo 15. Lippu maksaa norm. 25 e, eläkeläinen 23 e. Tilaa lippusi
anjasahrakorpi@hotmail.com, p. 050 912 6605 su 31.5.2015 mennessä. Lippu
maksetaan seuran tilille ilmoittautumisen yhteydessä OP FI17 5780 0740 0004
06 (viitenumero 1070). Kesällä koetaan Iisalmella Koljonvirta Teatterissa
nostalgisen naurattavia hetkiä, kun Markku Pölösen uusi musiikkikomedia
Kauppa-auto kurvaa lavalle. Ehdalla autolla tehdään iloinen ja laulattava
aikamatka 70-luvulle maaseudulle, jossa lapsuuden päivät olivat huolettomia,
mutta arki kovaa. Ensimmäiset C-kasettisoittimet aloittivat viihdemaailman
kaikkinielevän vallankumouksen ja kauppa-auto toi syrjäkylillekin
tuulahduksen toisesta maailmasta. Musiikkikomedian ohjaa piällysmiehemme
Ismo Apell. Rooleissa Antti Heikkinen, Ismo Apell, Jamppa Kääriäinen, Santeri
Niskanen, Kati Rissanen, Pekka Tikkanen ja Kaarina Tikkanen. Musiikista
vastaa Kai Hyttinen. Näytelmän tuottaa Tuotantotalo Turpatalli Oy yhteistyössä
Suomen Filmiteollisuus. Juha Vidgrén on näytelmän tukijana.
Kylpylälomaa 8 päivää Haapsalun kylpylä Fra-Mare
AKT:n Helsingin seudun eläkeläiskerhon ja Ylä-Savo seuran yhteinen
kylpylämatka su 18.10. - su 25.10.2015. Matkan hinta on 320 ?, johon kuuluu
laivamatkat, bussimatkat Tallinna-Haapsalu, majoitus 2-hengen huoneissa 1hengen huoneen lisämaksu 112 e. Täyshoito, lääkärin konsultaatio sekä 3
hoitoa/pv. Matkalle ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot hoidoista ja
laiva-aikatauluista, maksusta ym. elokuussa. Jos olet kiinnostonut matkasta
tee ennakkovaraus ajoissa, sillä paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittaumiset
pekka.rusanen@netti.fi tai p. 041 501 7924.
Muita Ylä-Savon tapahtumia:
Graafikko Silja Nikulan näyttely 27.6. - 29.8. Iisalmen Ateljee-talo,
Kankaankatu 1 D. Näyttely on avoinna la klo 11 -15 tai sopimuksen mukaan p.
050 3673 189. Vapaa pääsy. Kainuun murremestaruuskisa 4.-5.7. Kajaanissa.
Kuhmon musiikkijuhlien tapahtuma Iisalmen kulttuurikeskus ti 21.7. klo 19 -20
"Paholaisen ja enkelten tangoja."
Kulttuurikeskuksessa on Ylä-Savon seuran puuveistos, jonka on seuralle
lahjoittanut taiteilija, piällysmies Eva Ryynänen. Käykää katsomassa!
Yli 30 vuotta kesäteatteria Varpaisjärven Korpisilla, Korpiteatterissa sisällä,
Rautavaarantie 2090 "Harmaat pantterit" esitysaika 24.6. - 4.8., ohjaus Kari
Summanen. Liput 15 e, eläkeläiset 14 e p. 0400 743 456.
Alapitkän kesäteatteri, Räsäläntie 3, "Kesä Kuteman kylässä" Esitykset 18.7. 4.8. p. 0400 181 376.

Eukonkantoo Sonkajärvellä 3.-4.7. Varpaisjärven yömaraton 3.7. Oluset
Iisalmi 10.-11.7. Vihreät niityt Kiuruvesi 14.7.-19.7. Varpaisjärven
maalaismarkkinat 18.7. ym. Lisätietoja Ylä-Savon kesätapahtumista
www.iisalmi.fi.
Valtakunnalliset kotiseutupäivät "Rakkaudesta kotiseutuun" Espoo 6.-9.8.
Valtakunnallisia Kotiseutupäiviä vietetään Espoo Leppävaarassa. Torstaina
pidetään seminaareja ja perjantaina avajaiset sekä vuosikokous. Lauantaina
tehdään retkiä. Sunnuntai on pyhitetty jumalanpalveluksille sekä
päätöstilaisuudelle. Seuran edustaja osallistuu päiville ja sinne toki voi muutkin
osallistua. Perjantain ja lauantain markkinoilla esitellään seuramme toimintaa,
jos saadaan vapaaehtoisia päivystäjiä. Halukkaat voivat ilmoittautua Kaijalle p.
040 7160 264 mahdollisimman pian. Lisätietoja ja ohjelma
www.kotiseutuliitto.fi/kotiseutupaivat2015.
Kevätkokous
Pääkaupunkiseudulla toimiva Ylä-Savon seura ry piti kevätkokouksen.
Sääntömääräisen kokouksen lopuksi nautittiin yläsavolaista perinneruokaa:
tirripaistia, talkkunaa sekä kahvia, munkkeja ja simaa. Ohjelmasta vastasi
kuopiolainen posetiivari Matti Pasanen. Arpajaisilla kartutettiin seuran varoja.
Kevätkokousasioita Ylä-Savon seura ry toimii pääkaupunkiseudulle Ylä-Savosta
muuttaneiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä sekä muiden YläSavon perinteitä kunnioittavien yhdyssiteenä. Seuran toiminnassa alkoi 44.
vuosi. Kokouksessa käytiin läpi ja hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus
ja tilinpäätös. Puheenjohtajana toimi Kaija Pulli ja sihteerinä Leena Vatanen.
Seuran jäsenmäärä on pysynyt lähes entisenä ja maksaneita jäseniä on 175.
Jäsenmaksu on 15 e/vuosi/henkilö ja kannatusjäsenmaksu 80 e. Jäsenet
saavat ilmaiseksi seuran pinssin, 3 kertaa/v Pihlajanlehden sekä alennuksia
retkistä ja ruuista. Loppuvuoden suunnitelmassa ovat mm. teatteriretki
Turkuun, tapaaminen Iisalmen torilla kesällä, kylpylämatka yhdessä AKT:n
eläkeläisten kanssa ja sääntömääräinen syyskokous ohjelmineen.
In memoriam Urho "Urkki" Virkkunen 12.3.1940 - 8.3.2015 Seuran
puheenjohtaja Urho Virkkunen 2004 -2007 menehtyi juuri ennen 75vuotispäiväänsä. Urkki syntyi Leppälahden kylässä Lapinlahdella maanviljelijän
poikana. - Minä olin 5 lapsesta nuorin, pahnan pohjimmainen. Järven rannalla
oltiin, ongella käytiin ja variksen saappaat oli jalassa. Olin kuulema
pahankurinen pikkupoika, kirjoitti Urkki itsestään. Hän toimi
erikoissairaanhoitajana eri sairaaloissa sekä Punaisen Ristin
ensiapukouluttajana. Eläkkeelle siirtyessään hän teki vapaaehtoistyötä mm.
Ylä-Savon seurassa sekä oli savolaisuuden puolestapuhuja
pääkaupunkiseudulla. Suurta huomiota sai hänen tempauksensa maaseudun
puolesta. Urkki matkusti yksin 2001 Valmet 20:lla vuosimallia 1955 Helsingistä
Utsjoelle. Menomatka kesti 14 vuorokautta ja tulomatka 10, kun oli alamäki. Ihmiset tarjosivat ruokaa ja yösijan, muisteli Urkki matkaansa Suomen halki.
Urho Virkkunen oli myös aloitteen tekijänä Veikko Vennamon muistomerkin
pystyttämiseksi Alapitkälle. Itse toimin sihteerinä Urkin puheenjohtajakautena.
Muistan hänet lupsakkana savolaisena ja jämptinä puheenjohtajana. Sain
häneltä hyvät puheenjohtajan opit. Urkki luopui puheenjohtajuudestaan, kun
muutti vaimonsa kanssa Kiikalaan asumaan. Marjo-vaimo toimi myös
aktiivisesti seuramme kevät- ja syyskokouksissa. Saimme maistella hänen

suussa sulavia leivoksiaan. Kyllä Urkki vielä muuttonsa jälkeenkin kävi
kokouksissamme. Urkkia jäivät kaipaamaan vaimo, 3 tytärtä perheineen sekä
Ylä-Savon seuran jäsenet, sukulaiset, laaja tuttavien ja ystävien piiri. Urkki
siunattiin Kiikalaan samaan aikaan kuin pidimme kevätkokouksen.
Kokouksessa muistelimme häntä lämpimästi. Kokouspöydällä paloivat kynttilät
Urkin kuvan ympärillä.
In memoriam Aarno Antero Kellberg 2.2.1932 - 12.2.2015 Seuran piällysmies
1982 Aarno Kellberg oli iisalmelainen kirjailijä, taidemaalari ja Savon kielen
seuran varapuheenjohtaja. Hänen kirjallinen tuontantonsa on hyvin laaja,
kattaen yli 30 kirjaa. Hän toimi opettajana, läänintaiteilijana ja oli jäsenenä
hyvin monessa yhdistyksessä. Lukuisista ansioistaan hänet nimitettiin
kotiseutuneuvokseksi 2006. Hänen siunaus Iisalmessa oli myös samaan aikaan
kevätkokouksemme kanssa. Kevätkokouksessa vietettiin hiljainen hetki Urho
Virkkusen, Aarno Kellbergin ja seuran jäsenen Aune Kääriäisen muistoksi.
Seuran jäsenmaksu on 15 e/hlö/vuosi Pihlajanlehden nro 1:n välissä olevassa
tilisiirtolomakkeessa oli viitenumero väärin. Oikea numero on 822 kuten
Pihlajanlehdessä oli. Seuran tilinro: OP FI17 5780 0740 0004 06 Jäsenmaksut
tulivat kyllä perille, vaikka viitenumeroa ei ollutkaan. Ylä-Savon seuraan voi
liittyä kuka tahansa savolaismielinen henkilö, vaikka ei olisikaan Ylä-Savosta
lähtöisin. Lisätietoja: Puheenjohtaja Kaija Pulli, Urputie 14 H, 00410 HELSINKI,
p. 040 71 60 264, kaijapulli@yahoo.com, www.yla-savonseura.fi. Ilmoita
email-osoitteesi Tellervolle!
Puheenjohtajan palsta
Toiminnassamme alkoi 44. vuosi. Ensi vuonna seuramme täyttää 45 vuotta,
joka on hyvä ikä aktiivisesti toimivalle seuralle. Tehkää ehdotuksia, kuinka
juhlapäivää vietämme kevätkokouksen yhteydessä. Kiitos hyvin toimivan
johtokunnan sekä aktiivisten jäsenten. Meillä oli oikein kiva teatteriretki
Riihimäen teatteriin ja bussi oli täynnä iloisia ihmisiä.
Kesä tulee ja helatorstai, jolloin menen perheineni ensimmäisen kerran
kotipaikalleni Varpaisjärven Petäys-kylälle. Kävin talvilomalla Tahkovuorella
ollessani katsomassa ja siellähän tuo mökki nökötti lumen keskellä. Kyllä kylä
on hiljentynyt. Ei juuri ketään näkynyt. Paloisten kauppa kuuluu loppuneen.
Sukulaiseni Kainulaisen Ension poika sitä vielä piti, mutta ei ollut seuraavasta
polvesta enää jatkajaksi. Korpijärvellä oli ainakin viime kesänä kesäkauppa.
Muutoin saa mennä kirkolle ostoksille. Samapa taitaa olla muissakin kunnissa.
Tänne Helsinkiin ne kaikki änkeevät. Myyrmäkeen rakennetaan kerrostaloja
aivan liukuhihnalla. On se harmi, kun maaseutu tyhjenee.
No nyt oli vaalit. Kaikki on hyvin, jos noihin vaalilupauksiin on uskomista.
Maaseudulle hommataan töitä. Sote-uudistus tuo palvelulut jokaiselle sopiviksi
ja eläkkeet nousevat jo yli minimitoimeentulotason. Kun katseli noita
ehdokkaita, niin suurin osa oli tohtoreita, maistereita, notaareja, jopa
vasemmistopuolueen edustajat. Miten nuo tavallisen kansalaisen, lapsiperheen
ja eläkeläisen tarpeista mahtavat tietää. Puhumattakaan ökyrikkaista
edustajista. Olen aina ihmetellyt, miten jopa yli 80-vuotiaita kansanedustajia
valitaan. Minusta kansanedustajan työ ei ole harrastus, vaan vaativa työ
maamme asioita päätettäessä. Toinen lohdutusvirka näyttää olevan EUparlamentin edustus. Ennen tällainen oli maaherran virka. Tuonne EU:hun

näytäävät änkeevän sellaisetkin henkilöt oikein innolla, jotka ovat koko EU:ta
henkeen ja vereen vastustaneet. Se tuo ideologia helposti muuttuu, kun hyvä
palkka on tiedossa. No, sielähän väkeä piisaa 48.000 erilaista virkailijaa.
Enpä nyt käy tämän enempää politikoimaan. Nauttikaa kesästä! Minullakin
ensimmäinen täysin vapaa kesä edessä ja työsiirtola kutsuu. Kaija
Eläinystävällinen vitsi: Muurahainen, hämähäkki ja etana pelasivat korttia ja
ottivat pientä "näkäräistä". Juomat loppuivat ja alettiin kysellä, kuka lähtisi
hakemaan lisää. Valittiin etana. Aika kului ja suita kuivasi. Alettiin moitia
juoman hakijaa. Pian eteisestä kuului kolinaa. Etana vastasi: "En lähde kohta
ollenkaan, jos niin minua moititte."
Oikein hyvää kesää!
Tavataan Iisalmen torilla/kauppahallissa La 11.7.2015 klo 12 ja Koljonvirran
kesäteatterissa klo 15!

Pihlajanlehti nro 1/2015
KOKOUSKUTSU Sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina
21.3.2015 klo 13.00 Ristola-yhteisön tiloissa, Tinasepäntie 46, 00620 Helsinki,
Metsälä. Kevätkokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan
valinnat.
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Vuoden 2014 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
5. Vuoden 2014 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 savolaisen Posetiivari Pasasen nautittavasta
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. Lippupalvelun lahjakortti, ostoskori, ym. hyviä palkintoja.
Arvan hinta 1 e/kpl. Seuralaiset voivat halutessaan tuoda omia palkintojaan.
Ruoka tarjotaan n. klo 15.00 kevätperinteisesti tirripaistia, talkkunaan, leipää,
juomaa, simaa, munkkeja, kahvia/teetä. 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 18.3. mennessä 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 2015 jäsenmaksu
15 e maksetaan seuran tilille FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 822) tai
kevätkokouksessa. Tervetuloa kokkookseen ja kuuntelemmaan kevvään
mukavista retkistä! Kokkookseen suap tulla turisemmaan jo klo 12 jäläkeen.
Kulkuyhteydet: ainakin bussi 66 Rautatientorilta.
Ylä-Savon seura ry:n toimintakertomus 2014
Johtokunta ja toimihenkilöt:
Johtokunta: Kaija Pulli pj., Aimo Ollikainen varapj., Leena Vatanen siht., Anja
Laukkanen, Anja Sahrakorpi ja Pekka Rusanen virkistystoimikunta, Mauno
Rahikainen isäntä, Mirja Kärkkäinen emäntä, Tellervo Ukkonen jäsenrekisteri
ja rahastonhoitaja. Johtokunta kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa.
Toimihenkilöt: Anja Tapaninen kirjanpitäjä, Eila Karvinen ja Marja-Leena
Lohiranta toimminnantarkastajat, varalla Suoma Söderholm.

Jäsenasiat: Maksaneita jäseniä oli 156, kannattajajäseniä 8 ja piällysmiehiä
11, joten rekisteröityjä jäseniä 175. Jäseniksi pääsivät muutkin kuin
yläsavolaiset hyväksymällä seuran säännöt. V 2014 tuli 17 uutta jäsentä.
Seuran tilisaldo kokonaisuudessaa oli 4.934,32 euroa.
Pihlajanlehti: 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 8.3. Ristolassa. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat ja mietittiin seuran toimintaa ja retkiä. Jäsenille jaettiin
ilmaiseksi seuran pinssejä. Ruuaksi tarjottiin tirripaistia, talkkunaa, kahvia ja
pullaa. Se maksoi jäsenille 10 e ja ei-jäsenille 15 e. Seura sponsoroi jäsenten
ruokaa 5 e/hlö. Seuran entistä isäntää Ensio Leskistä muistettiin seuran viirillä
ja kukkakimpulla. Simo Ronkainen lauloi, soitti kitaraa ja laulatti seuralaisi
yhteislauluilla. Naisten päivän kunniaksi kaikille naisille annettiin ruusu. Seuran
varoja kartutettiin arpajaisilla. Paikalla n. 50 jäsentä
Syyskokous: Syyskokous pidettiin 8.11. Ristolassa. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Kokouksessa valittiin 2015 seuran pj. Kaija Pulli.
Johtokunnan erovuorossa: Mirja Kärkkäinen, Anja Laukkanen, Pekka Rusanen
ja Anja Sahrakorpi. Mirja Kärkkäisen tilalle valittiin Aino Hyvönen. Muut
jatkavat sekä entiset Aimo Ollikainen, Mauno Rahikainen, Tellervo Ukkonen ja
Leena Vatanen. Toiminnantarkastajiksi Pirkko Jaatinen ja Raija Komulainen.
Varalle Suoma Söderholm. Toiminnantarkastajaa Eila Karvista muistettiin
kukkakimpulla. Seuran 25. piällysmies ohjaaja, näyttelijä, yrittäjä Ismo Apell
julkistettiin. Jorma ja Jari Klubiorkesterista järjestivät seuralaisille jouluvisan.
Erla Pulli soitti pianoa ja laulettiin yhdessä joululauluja. Vietettiin pikkujoulua
mykyrokan (Väisäsen Kotilihasta) ja kahvin sekä joulutorttujen kera. Seuran
varoja kartutettiin arpajaisilla. Tarjottiin glögiä, piparkakkuja, mykyrokkaa,
kahvia ja joulutorttuja. Ruoka mykyrokka lisukkeineen maksoi jäsenille 10 e ja
ei-jäsenille 15 e. Seura sponsoroi jäsenten ruokaa 5 e/hlö. Joulupukki kävi.
Paikalla n. 90 jäsentä.
Retket Käytiin Avoimet ovet -teatterissa 12.4. katsomassa Minna Canthin
Työmiehen vaimoa. Seura sponsoroi jäsenlippuja 6 e/jäsen. Väliajalla seura
tarjosi vieraille kahvin ja leivoksen seuran pitkäaikaisen jäsenen Irma Kettusen
80-vuotispäivän kunniaksi. Paikalla oli 29 jäsentä. Savolaiseen osakuntaan
tutustuttiin 28.4. Paikalla oli 11 jäsentä ja heille seura tarjosi lounaan. Pj.
kertoi seurasta ja osakunnalle lahjoitettiin seuran viiri. Tutustuttiin taiteilija
Risto Vilhusen veistospuistoon 24.5. Hänelle vietiin muistolahja. Paikalla oli 18
jäsentä omin kulkuneuvoin. Perinteinen teatterimatka tehtiin Tampereelle
musiikkiteatteri Palatsiin. Kappale oli Rauli "Badding" Somerjoesta kertova
Paratiisi. Paikalla oli 50 jäsentä. Seura sponsoroi jäseniä 10 e/hlö. Seuralaisia
kokoontui Iisalmen torille 12.7., jossa seura tarjosi pullakahvit. Seuralaiset
pääsivät mukaan myös AKT:n järjestämälle Haapsalun kylpylämatkalle.
Mukana oli 12. Seuran toimintaa pohdittiin yhdessä 28.11. Seura tarjosi
jäsenille leivoskahvit.
Tiedotus
Seuran www.yla-savonseura.fi pidettiin ajan tasalla. Seura osallistui yhteiseen
savolaisseurojen toimintaan ja 31.1.2015 Voe tokkiisa - Muikkuja -tapahtuman

järjestämiseen. Yläsavolaisiin seuroihin, tapahtumiin ja medioihin on pidetty
yhteyttä: Helsingin Rantasalmi-Seura, Helsingin Savonlinna-Seura, KiuruvesiSeura, Savon Kielen Seura, Helsingin Ristiina-seura, Helsingin Puumala-seura,
Savolaisen osakunnan seniori ry ja Suomen Kotiseutuliitto. Kaija Pulli ja Anja
Sahrakorpi osallistuivat Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon valtuuskunnan
järjestämään seminaariin. Ylä-Savon seura kuuluu Suomen Kotiseutuliittoon.
Kaija Pulli edusti seuraa Hämeenlinnan kotiseutupäivillä ja esitteli siellä seuran
toimintaan kuten Savolaisen osakunnan seniori ry:n 9.12. Annan-päivän
tapahtumassa. Yläsavolaisiin sekä valtakunnallisiin lehtiin ja radioihin on
lähetetty tiedotteita ja valokuvia mm. Piällysmiehen julkistamisesta. Iisalmen
Sanomat, Savon Sanomat, Matti ja Liisa, Aakusti-lehti, Kiuruvesi-lehti ym.
ovat julkaisseet seuran tiedotteita. Pihlajanlehtiä ja jäsenkaavakkeita on jaettu
Ylä-Savon tapahtumissa, matkailutoimistoissa, kirjastoissa sekä
johtokuntalaiset ja seuralaiset tuttavilleen. Seuran adresseilla muistettiin
jäsenien tasavuotissyntymäpäiviä: Aino Hyvönen, Irma Kettunen, Eino
Keränen, Juhani Ruotsalainen, Pekka Rusanen sekä kunnioitettiin Arvo
Hyvösen muistoa. Adressilla onniteltiin myös Ylä-Savon lahjakkaita urheilijoita:
Antti Ruuskanen, Kerttu ja Iivo Niskanen. Seuralaisille on lähetetty
syntymäpäiväkortteja, joiden syntymäpäivä on jäsenrekisteriluettelossa.
Joulukortteja lähetettiin seuraa tukeneille tahoille, piällysmiehille sekä YläSavon medioihin. Kiitos kaikille tukijoille!
Syyskokousuutisia
Syyskokous pidettiin sääntöjen mukaan. Puheenjohtajaksi vuodelle 2015
valitiin Kaija Pulli. Johtokunnassa jatkavat Anja Laukkanen, Aimo Ollikainen,
Mauno Rahikainen, Pekka Rusanen, Anja Sahrakorpi, Tellervo Ukkonen ja
Leena Vatanen. Mirja Kärkkäisen tilalle valittiin Aino Hyvönen. Uusiksi
toiminnantarkastajiksi valittiin Pirkko Jaatinen ja Raija Komulainen. Ensistä
toiminnantarkastajaa Eila Karvista muistettiin kukkasin. Marja-Leena Lohiranta
ei ollut paikalla. Heille lämpimät kiitokset vuosien työstä! Seuramme uudeksi
25. piällysmieheksi julkistettiin ohjaaja, näyttelijä, yrittäjä Ismo Apell. Hänet
otettiin sydämellisesti vastaan seuramme toimintaan. Hänen valintansa sai
huomiota yläsavolaisissa lehdissä. Muuta ohjelmaa oli Erla Pullin soitto sekä
Jari ja Jorma Komulaisen esitys. Pikkujoulua vietettiin ja syötiin mykyrokkaa.
Kiitos kaikille arpajaispalkintoja lahjoittajille!
Tulevia tapahtumia:
Riihimäen teatteri "Harmony Systers" pe 13.3.2015 klo 15
Ohjelma:
Klo 11.15 Kiasman edestä bussilla
Klo 13. Lounaspöytä Ravintola Obelixissa: salaattipöytä, keitto, 2 eri lämmintä
ateriaa, kahvi/tee
Klo 15 teatteriesitys, kesto väliaikoineen 3 h
Klo 18 lähtö Helsinkiin, jossa n. klo 19.
Elina Snicker HARMONY SISTERS - Kolmannen valtakunnan sisaret
Kantaesitys 13.9.2014. Harmony Sisters on tavallisten tyttöjen tarina
tavattomissa olosuhteissa, tarina sisaruudesta ja vieraudesta, unelmista ja
todellisuudesta. Se on kunnianosoitus suomalaisen naisen elämänvoimalle,
kyvylle haaveilla, elää, laulaa ja rakastaa olosuhteista huolimatta. Rooleissa:
Katja Peacock, Oskari Perkki, Pia Piltz, Petriikka Pohjanheimo, Marko Puro,
Esko Rissanen Maija Siljander, Kate Viljamaa. Ohjaus: Markku Arokanto ja

Saana Lavaste. Kapellimestari: Marko Puro. Lippuja on varattu 50 ja ne
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Teatterimatkan hinta on 40 e/jäsen ja
50 e/ei-jäsen (sis. matka, ruokailu, teatteri). Seura sponsoroi jäseniään 10
e/hlö. Ennakkoilmoittautumiset viimeistään 28.2.2015 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 945). Tervetuloa teatteriin
jäsenet ja ystävät!
Tapaaminen Iisalmen torilla la 11.7.2015 klo 12 Tapaamme torilla. Jotka ovat
paikalla Ylä-Savossa. Kannattaa katsoa kauppahallin kahvilasta, jos torilta ei
tavoita.
Perinteinen teatteriretki lokakuussa. Tehkää ehdotuksia!
Sääntömääräinen syyskokous la 14.11.2015 klo 13 Ristolassa
Puheenjohtajan palsta
Toivotan uudet ja entiset jäsenet tervetulleeksi seuramme 44.
toimintavuotemme toimintaan. Olen hyvin tyytyväinen seuramme aktiiviseen
ja mukavaan toimintaan. Johtokunta kaipaa uusia vinkkejä vielä paremman
toiminnan kehittämiseksi sekä Pihlajanlehti-aineistoa. Itselläni
vapaaherrattaren aika alkoi 1.12. Täytyy sanoa, että nyt uskon, miksi
eläkeläisillä on ainainen kiire. Minun kohdalla se pitää 100 % paikkansa.
Olin viime viikolla Äkäslompolossa hiihtämässä. Siellä oli kaunis, talvinen sää.
Lunta n. 70 cm. Ihmiset liikkuivat potkurilla kauppoihin ja muihin tapaamisiin.
Sellaista iloa en ole Helsingissä asuessani kokenut yli 40 vuoteen. Meillä on
liukasta ja hiekkaa pitää työntää vähän väliä. Ei Lapissa ole kaamosta, vaan se
pimeys on täällä etelässä. Siellä valkoinen puhdas lumi heijastaa valon ja voi
pimeälläkin liikkua ihan turvallisesti.Tuokaa kokouksiimme ja retkiimme
yläsavolaisia paikallislehtiä luettavaksi. Kokouksissa jäsenet voivat lainata
seuran kirjoja. Kaunista kevättä! Kaija
KAUPPA-AUTO TULEE!
Kesällä 2015 koetaan Iisalmella Koljonvirta Teatterissa nostalgisen naurattavia
hetkiä, kun Markku Pölösen uusi musiikkikomedia Kauppa-auto kurvaa lavalle.
Ehdalla autolla tehdään iloinen ja laulattava aikamatka 70-luvulle maaseudulle,
jossa lapsuuden päivät olivat huolettomia, mutta arki kovaa. Ensimmäiset Ckasettisoittimet aloittivat viihdemaailman kaikkinielevän vallankumouksen ja
kauppa-auto toi syrjäkylillekin tuulahduksen toisesta maailmasta.
Musiikkikomedian ohjaa piällysmiehemme Ismo Apell. Rooleissa Antti
Heikkinen, Ismo Apell, Jamppa Kääriäinen, Santeri Niskanen, Kati Rissanen,
Pekka Tikkanen ja Kaarina Tikkanen. Musiikista vastaa Kai Hyttinen.
Näytelmän tuottaa Tuotantotalo Turpatalli Oy yhteistyössä Suomen
Filmiteollisuus. Juha Vidgrén on näytelmän tukijana. Ennen yleisöesityksiä
näytelmästä esitetää kaksi yksityistä juhlanäytöstä osana Ponsse Oyj:n 45vuotisjuhlintaa Vieremällä. Esitysaika 4.7.-2.8. Liput norm. 25, eläkel. 23 e. P.
0400 720 600 Turpatalli tai p. 06 822 9800 lipputsto. Mikäli halukkuutta löytyy
voimme varata yhteislippuja esim. Tapaamispäivän la 11.7. klo 15 näytökseen.
Menneitä tapahtumia: Olipa mukava teatterireissu la 4.10.2014 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.
Voe tokkiissa - Muikkuja! La 31.1.2015 klo 13 Ravintola Kaisaniemi Olen oikein
tyytyväinen, että seuramme jäsenet ja heidän ystävänsä osallistuivat
muikkujen syöntiin niin monilukuisasti. Seuramme voitti jäsenmäärällään
kaikki muut seurat. Olen oikein ylpeä Teistä! Juhla meni hyvin ja kirjailija Antti
Heikkinen piti komiikallaan huumoria yllä. Muutenkin ohjelma oli oikein
onnistunut ja kiitos osallistuneille!
Haapsalun kylpyläreissu
Mukana oli 10 seuralaista ja saimme kaksi uutta jäsentä lisää. Tervetuloa
seuraamme! Kylpyläreissu tarjosi rentoutusta ja mukavaa yhdessäoloa. Meillä
oli yhteinen kahvitilaisuus, jossa mietimme seuramme toimintaa. Kiitos, kun
pääsimme mukaan AKT:n yhteiselle matkalle.
Uusia jäseniä kaivataan Ylä-Savon seuraan
Jäsenkaavakkeita ja Pihlajanlehtiä saa Kaijalta. Kaavake palautetaan
jäsenrekisterin hoitajalle Tellervo Ukkoselle, Lokitie 3 A, 00900 HELSINKI puh.
321 3746, 050 529 1630, tellervo.ukkonen@elisanet.fi. Ilmoittakaa Tellervolle:
osoite 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 emailosoitteesi myös Tellervolle. Osoitteiden myötä voimme palvella jäseniä
nopeasti esim. retkien peruutuspaikoista ym. Tulevaisuudessa voimme
lähettää Pihlajanlehden emailina. Pihlajanlehti ilmestyy vain kolme kertaa
vuodessa. Mikäli et ole kolmena vuonna peräkkäin maksanut jäsenmaksua,
niin lehti lakkaa tulemasta. Uudelleen toki voi liittyä seuraan.
Uusia jäseniä kaivataan Ylä-Savon seuraan
Jäsenkaavakkeita ja Pihlajanlehtiä saa Kaijalta. Kaavake palautetaan
jäsenrekisterin hoitajalle Tellervo Ukkoselle, Lokitie 3 A, 00900 HELSINKI puh.
321 3746, 050 529 1630, tellervo.ukkonen@elisanet.fi. Ilmoittakaa Tellervolle:
osoite 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 emailosoitteesi myös Tellervolle. Osoitteiden myötä voimme palvella jäseniä
nopeasti esim. retkien peruutuspaikoista ym. Tulevaisuudessa voimme
lähettää Pihlajanlehden emailina. Pihlajanlehti ilmestyy vain kolme kertaa
vuodessa. Mikäli et ole kolmena vuonna peräkkäin maksanut jäsenmaksua,
niin lehti lakkaa tulemasta. Uudelleen toki voi liittyä seuraan.
Johtokunta:
Kaija Pulli, pj. puh. 040 7160 264, kaijapulli@yahoo.com Urputie 14 H, HKI 41
Aimo Ollikainen, varapj. puh. 045 262 9515, aimo.ollikainen@kolumbus.fi,
Ukkotuomarinkuja 4, HKI 69
Leena Vatanen, siht. puh. 044 029 0971, leenaliisa.vatanen@luukku.com
Kauniinilmankuja 5 A 12, HKI 99
Aino Hyvönen, emäntä puh. 050 599 6054, aino.hyvonen@pp2.inet.fi Viides
linja 1 B 37, Hki 53
Anja Laukkanen, virkistys puh. 050 5900 185, anja.laukkanen@ppl.inet.fi

Eskolantie 8-10, A 4, HKI 72
Mauno Rahikainen, isäntä puh. 040 515 4611, mauno.rahikainen@pp.inet.fi,
Kontulankuja 2 F 184, HKI 94
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, HKI 63
Tellervo Ukkonen puh. 050 529 1630, rahastonhoit. jäsenrek.
tellervo.ukkonen@elisanet.fi Lokitie 3 A, HKI 98
Toimihenkilöt:
Anja Tapaninen, kirjanp. puh. 050 375 6843
Pirkko Jaatinern, toiminnantarkastaja
Raija Komulainen " puh. 050 910 2136

