Pihlajanlehti nro 3/2016
KOKOUSKUTSU: Sääntömääräinen syyskokous
Seuramme sääntömääräinen syyskokous pidetään mykyrokan ja pikkujoulun
merkeissä lauantaina 12.11.2016 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 2017 toimintasuunnitelma
4. Määrätään vuoden 2017 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
6. Hyväksytään vuoden 2017 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 Pakilan Pelimannit viihdyttävät meitä rempseällä musiikilla,
katsotaan seuran 45-vuotiskuvakavalkadi ja lauletaan joululauluja pikkujoulun
kunniaksi. Ohjelman jälkeen syödään Savosta tuotua, aitoa Väisäsen
mykyrokkaa. Ruokailu alkaa noin klo 14.30. Mykyrokan nauttimisen jälkeen
seuraa kahvi 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 4.11. 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 Savolaenen kalakukko ja monipuolinen ostoskori sekä paljon muita
hyviä palkintoja. Seuralaiset voivat tuoda halutessaan arpajaisiin omia
palkintojaan. Vuoden 2016 maksamattoman jäsenmaksun 15 e voi vielä
maksaa kokouksessa tai seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero
534). Lopuksi tulee joulupukki. Ota pikkujoululahja, hinta n. 5 e mukaasi
pukinkonttiin. Uudet jäsenet saavat pinssin. Ei-jäsenet voivat ostaa sitä 15
e/kpl. Tervetulloo syömään oekeeoppista mykyrokkoo ja huastelemmaan
kunnon kielellä! Tuokaa tullessanne ehdotuksia uudesta piällysmiehestä, joka
julkistetaan 100-vuotiaan Suomen kunniaksi 25.11.2017. Bussit Rautatietorilta
66 K ja Hakaniemestä 623 sekä N-juna. Parkkipaikat katujen varsilla.
Tutustumisretki Villa Kokkoseen Järvenpäähän la 15.10.2016 klo 11 Perinteisen
syksyisen teatteriretken sijasta menemme tutustumaan piällysmiehemme,
säveltäjä Joonas Kokkosen ja Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin.

Aallon mestariteos Villa Kokkonen valmistui Tuusulanjärven länsirannalle
vuonna 1969 säveltäjä Joonas Kokkosen kodiksi, jossa syntyivät taiteilijan
kuuluisat sävellykset mm. Viimeiset kiusaukset -ooppera. Villa Kokkonen
edustaa Alvar Aallon maailmankuulun rakennustaiteen parhaimmistoa ollen
yksi seitsemästä, joka on valittu Suomesta kansainvälisesti. Tervetuloa Villa
Kokkoseen nauttimaan Tuusulanjärven taiteilijayhteisön kulttuuriaarteista!
Ohjelma:
Klo11.00 Lähtö bussilla Helsingistä Kiasman edestä
12.00 Konsertti: pianisti Elina Viitaila ja oopperalaulaja Antti A. Pesonen
Tuusulanjärven taiteilijayhteisön musiikkiaarteita
13.00 Patapöytä: lämmin kana- ja pastapata, riisi, salaatti, kurkku, tomaatti,
tuore leipä, voi, vesi, kahvi/tee+kakku
14.00 tutustuminen taloon, myyntinäyttelyyn/erikoismyymälään.
15.00 Lähtö Helsinkiin
16.00 Kiasman edessä Helsingissä
Retki (sis. matka, konsertti, ruokailu) maksaa jäseniltä 40 e ja ei-jäseniltä 50
e. Sitovat ilmoittautumiset 7.10.2016 mennessä anja.laukkanen@pp1.inet.fi,
p. 050 5900 185 tai anjasahrakorpi@hotmail.com, p. 050 912 6605. Esteestä
on heti ilmoitettava. Seura laskuttaa perumatta jääneet ilmoittautumiset. Retki
maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004
06 (viitenumero 686) tai hätätilassa bussissa. Taiteilijakodissa ei liikuta
ulkojalkineilla. Ota mukaan villasukat, sisätossut tai vaihtojalkineet!
Savolaisseurojen yhteinen tilaisuus Voe tokkiissa - Muikkuja! la
28.1.2017 klo 13 Ravintola Kaisaniemi.
Perinteinen 3. savolaisseurojen yhteinen muikkujuhla pidetään Ravintola
Kaisaniemessä. Menu: muikkuja, perunamuusia, salaattia, kahvia ja jälkiruoka.
Yhteiseen juhlaan ovat kaikki savolaisseurojen jäsenet tervetulleita ystävien ja
tuttavien kanssa. Ruokailun ohessa vieraat saavat nauttia korkeatasoisesta
ohjelmasta ilmaiseksi. Ruokailu maksaa n. 30 e. Tässä vaiheessa ohjelma ei
ole ihan tarkalleen loppuunlyöty, mutta katsokaa www.yla-savonseura.fi.
Tulkaa joukolla mukaan! Viime vuonna rantasalmelaiset kiilasivat meidän ohi.
Nyt pistetään me joukolla paremmaksi, eikö niin?
Tapahtuman järjestämiseen osallistuvat savolaiset seurat: Helsingin
Rantasalmi-seura ry, Helsingin Ristiina-seura ry, Helsingin Savonlinna-Seura ry,
Helsingin seudun Puumala-seura ry, Kiuruvesi - seura ry, Savolaisen osakunnan
seniori ry, Ylä-Savon seura ry.
Kesän muistoja Pohjois-Savosta Kesämuistot Varpaisjärveltä alkoivat tuttuun
tapaan jo vappuna lattioiden teolla. Tapion ja Arsin kanssa vuokrasimme
Heikkisten lomakylästä mökin. Lomakylä sijaitsee Varpaisjärveltä Nilsiään päin
Valkeisen järven rannalla. Oikein siisti ja edullinen mökki. Vastarannalla loistaa
kirjailija Lasse Lehtisen suuri huvila. Lattiat saatiin tehdyksi. Sen jälkeen alkoi
varsinainen työ tavaroiden roudaamisella ja pesemisellä. Onneksi sää suosi ja
saatiin mökki kuntoon lisämaalauksin.
Kulttuurinautintoa tarjosi Korpijärven kesäteatteri näytelmällä Kuka kumman
kuuluisuus. Pääroolin veti Pentti Hartikainen hotellin johtajana. Roolisuoritus oli
nappi valinta. Varjoon eivät jääneet muutkaan tutut ja turvalliset näyttelijät.
Korpiteatteri on tarjonnut tasokasta iloa jo yli 30 vuotta. Kuhmon

musiikkijuhlat alkoivat Iisalmen kulttuurikeskuksesta oopperalla. Lauluesitykset
olivat hienoja, mutta oopperan juoni jäi hieman epäselväksi, kun esityskieli oli
espanja.
Seuraavan Savon retken teimme ystävättäreni Irman kanssa kuten Thelma ja
Louise konsanaan. Tällä kertaa emme matkanneet tuttua viitostietä pitkin,
vaan menimme Savoon Päijänteen itäpuolta ja tulimme takaisin Päijänteen
länsipuolta. Ihailimme kauniita järvimaisemia. Suosittelen lämpimästi.
Mökilläolo keskittyi joka keväisiin askareihin: saunojen, vintin, ladon ym.
siivoamiseen. Juhannuksena kaikki oli kunnossa ja vietimme tupaantuliaisia 11
hengen voimalla. Sää oli hieno. Saimme olla ulkona ja katsella kyläläisten
moottorirallia. Maalla ajetaan sitten hirveän kovasti autolla. Keväällä oli kaksi
nuorta miestä kuollut hurjastelussa. Juhannuskohokohta oli Jumisen
lavatanssit. Viimeksi tanssin siellä yli 40 vuotta sitten. Tanssien ohella siellä oli
ohjelmailtamat. Kaihoisasti katselin lavaa ja muistelin nuoruutta ja
lukemattomia tanssi-iltoja, kun poski poskea vasten mentiin tangoa. Enpä
sieltä monta tuttua tavannut. Voi olla niinkin, etten heitä enää tuntenut ja he
eivät minua. Joitakin sentään muistin ja oli kiva rupatella pitkästä aikaa. Niin
se aika vierii ja muistot jää.
Kyllä minä kävin välillä Helsingissäkin virkistäytymässä. Loppukesä kalastettiin.
Minäkin sain 1,5 kg hauen uistelemalla. (ei ole kalavalhe)
Menneitä tapahtumia:
Juotiin seuran tarjoamat pullakahvit Jamppa Kiäriäisen Koljonvirran
Campingissa la 9.7. ja Tuttuun tapaa Karavaanarit hauskuttivat katselijoita.
Piällysmiehemme Ismo Apellin ohjaama ja nilsiäläisen monitoimimiehen Antti
Heikkisen kirjoittama näytelmä sai katsojat hytkymään naurusta. Edellisenä
kesänä hitsautunut näyttelijäkaarti esitti produktion ammattitaidolla. Ismo
hauskutti aluksia yleisöä ja otti valokuvan. Kertoi kyllä, että voi häipyä, jos
sattuu olemaan vaikka viärän eukon vieressä. Taustarepliikit lausui
kansakunnan hauskuttaja Heikki Kinnunen. Repliikit lausuttiin seksikkäällä
Savon murteella. Näyttelijöiden laulutaidot olivat ihan iskelmälaulajien
tasoissa. Varsinkin Jamppa Kiäriäisen laulama Dirlan, dirlan daa kaikui
ryhdikkäästi Koljonvirran tantereilla. Kyöstin ja Marinellan avioliitto ja elämä
karavaanissa saivat monisäkeisiä käänteitä. Rauskin ja Paanasen kehittämä
boolimalja kelpaisi varmaan esimerkiksi muillekin karavaanareille.
Ensi kesänä Koljonvirralla on luvassa suuri spektaakkeli kansalliskirjailijamme
Väinö Linnan Tuntemattomasta sotilaasta.
68. Kotiseutupäivät "Tienviitta tulevaisuuteen" Kajaanissa 4.-7.8.
Sateen vuoksi seuramme esittely kotiseutumarkkinoilla jäi perjantaina pois.
Osallistuin päivien avajaisiin ja vuosikokoukseen Kaukametsän hotelli ja
kulttuurikeskuksessa. Avajaispuheessaan Kotiseutuliiton hall. pj. Kirsi
Moisander pohti Suomen jakautumista, millaisin toimin voitaisiin rakentaa.
Tähän tarjoaa mahdollisuuden kehittäjäksi kotiseutuhenki: "Kun lähtee ajoissa,
ei tarvitse juosta niin lujaa".
Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen kertoi järjestäneensä historiallisesti
ikimuistoiset avajaiset tilaamalla sateen! Kajaania ei olisi ilman linnaa, joka oli
päivien keskeisenä aiheena. Tolonen kiteytti puheensa kainuulaiseen
selviytyjäluonteeseen: periksi ei anneta. EU-parlamentaarikko Merja Kyllönen

korosti puheessaan kotiseudun antamia juuria, joista voi iloita: henkistä
perintöä ei vouti vie, eikä linnanherrat saa, henkinen sivistys, sisäinen rauha ja
yhdessä tekeminen, siinä kainuulainen henki.
Avajaisten lopuksi palkittiin Vuoden Kotiseututeosta Saimi ja Thomas Hoyer
sekä Janne Leinonen. Punkaharjun entisen Valtionhotellin kunnostaminen sekä
usko kotiseudun menestykseen ja vetovoimaan jatkuvat nyt Hotelli
Punkaharjuna. Paikan mielenkiintoinen historia alkaa jo vuodesta 1845. - Tämä
on sydämen juttu, totesi Saimi koskettavassa kiitospuheessaan. Oli aika siirtyä
sateen saattelemana Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskukseen
vuosikokoukseen. Kokouksen alussa kuulimme Kotiseudun laulun sekä Laulu
Kainuulle. Vuoden Kotiseutuyhdistykseksi valittiin monipuolinen 1949
perustettu Haapajärvi-Seura. Seura julkaisee kerran viikossa ilmestyvää 55vuotiasta Maaselkä-kotiseutulehteä, järjestää matkoja ja tapahtumia, Vuoden
Kaupunginosaksi valikoitui merihenkinen ja omaleimainen Reposaari. Valintaan
on vaikuttanut ennen kaikkea yhteishenki ja rakkaus kotiseutuun. Lauantain
päivystin Raatihuoneentorilla Ylä-Savon seuran toimintaa mainostaen.
Kiinnostusta vireää toimintaamme kohtaa riitti, mutta kainuulaista on vaikea
saada jäseneksi! Eräs Maaningalla syntynyt kuoromies viihdytti minua
monipuolisella kielitaidollaan. Sain kuulla lauluja venäjäksi, viroksi, saameksi,
kreikaksi, ranskaksi, espanjaksi, italiaksi ja Slovakiaksi. Toriaika loppui ja
junalle tuli kiire. Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2017 ovat Jyväskylässä 10.13.8. Elokuisin miettein Anja Sahakorpi
Tohtori Tatu Miettisen lonkkanivelrikkopotilaan lihasvoimaharjoitteet
nivelrikoista kärsiville:
Harjoitukset ohjataan tekemään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.
Yksittäisten lihasvoimaharjoitusten välillä pidetään 1-2 minuutin tauko.
Lonkan ojentajalihasten vahvistaminen: päin makuulla jalkojen
vuoroittaisia nostoja irti alustasta, polvi koukistettuna, kaksi 50 toiston sarjaa.
Polven koukistajalihasten vahvistaminen: kanta päitä vedetään
vuorotellen nopeasti pakaraa kohti, kaksi 50 toiston sarjaa.
Polven ojentajalihasten vahvistaminen: askelkyykky eteen, jännitetään
vatsa- ja pakaralihaksia ja pidetään selkä suorana liikkeen aikana. Tehdään
kolme 30 toiston sarjaa kummallakin jalalla.
Pohjelihasten vahvistaminen: varpaille nousuja, kaksi 30 toiston sarjaa.
Lonkan loitontajalihasten vahvistaminen: kylkimakuulla nostetaan
päällimmäistä jalkaa ylös, kaksi 15 noston sarjaa.
Lonkan lähentäjälihasten vahvistaminen: laitetaan pallo polvien väliin ja
pidetään jalkaterät yhdessä. Puristetaan polvia tiukasti palloa vasten, kaksi 30
toiston sarjaa.
Lonkan koukistajalihasten vahvistaminen: selin makuulla, jalat koukussa.
Nostetaan pää ja hartiat ylös ja kurkotetaan käsillä kohti polvia, kaksi 15
toiston sarjaa.
Tohtori Tatu Miettinen junior vieraili syyskokouksessamme 2015 ja luennoi
nivelrikosta sekä antoi jäsenillemme hyviä jumppaohjeita. Hän on
edesmenneen piällysmiehemme Tatu Miettinen seniorin poika. Näitä vaan
sitten kokeilemaan.
Savolaisvitsi
Herra Kauppinen muutti Savoon, jossa häntä tietenkin kutsuttiin Kaappiseksi.

Herra Kauppinen hermostui siihen, että häntä kutsuttiin väärällä nimellä, ja
niinpä hän muutti nimensä Kaappiseksi. Tämän jälkeen torilla juoruttiin:
"Outtako kuullunna? Se Kaappinen on männyt muuttamaan nimensä
Kuappiseksi!"
Lehtiaineistoa Pihlajanlehteen: juttuja, savolaisia sananlaskuja, vitsejä
omakohtaisia kertomuksia lapsuuden ajoilta, tarinoita ym. Aineistot mielellään
kaijapulli@yahoo.com.
Uusia jäseniä kaivataan Ylä-Savon seuraan
Jäsenkaavakkeita, Pihlajanlehtiä ja esitteitä saa Kaijalta. Jäsenhankintakilpailua
jatketaan syyskokoukseen 12.11.2016 asti. Paras palkitaan. 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-osoitteet. 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. Huomattavaa on, että paperinen
lehti on aika kallis postimaksuineen. Ilmainen sähköinen versio jäsenille
lähetettynä säästäisi seuran varoja, joita voitaisiin käyttää esim. jäsenten
retkiin. Pihlajanlehti on myös www-sivuilla. Tietenkin lehti lähetetään
painettuna niille, joilla ei ole mahdollisuutta lukea sitä sähköisenä versiona.
Tästä voimme keskustella syyskokouksessa.
Jäsenmaksuvapaat: 90 vuotta täyttäneet ovat jäsenmaksuvapaita. Kaikki
eivät ole syntymäaikaansa ilmoittaneet jäsenrekisteriin, joten maksukaavake
voi tulla myös 90 vuotta täyttäneille.
Suru-uutiset: Jäsenemme Yrjö Antikainen ja Toini Pekkanen ovat kuolleet.
Osanottomme omaisille.

Pihlajanlehti nro 2/2016
Tutustumisretki Villa Kokkoseen Järvenpäähän la 15.10.2016 klo 11
Perinteisen syksyisen teatteriretken sijasta menemme tutustumaan
piällysmiehemme, säveltäjä Joonas Kokkosen ja Alvar Aallon suunnittelemaan
taiteilijakotiin. Aallon mestariteos Villa Kokkonen valmistui Tuusulanjärven
länsirannalle vuonna 1969 säveltäjä Joonas Kokkosen kodiksi, jossa syntyivät
taiteilijan kuuluisat sävellykset mm. Viimeiset kiusaukset -ooppera. Villa
Kokkonen edustaa Alvar Aallon maailmankuulun rakennustaiteen
parhaimmistoa ollen yksi seitsemästä, joka on valittu Suomesta
kansainvälisesti. Tervetuloa Villa Kokkoseen nauttimaan Tuusulanjärven
taiteilijayhteisön kulttuuriaarteista!
Ohjelma:
Klo11.00 Lähtö bussilla Helsingistä Kiasman edestä
12.00 Konsertti: pianisti Elina Viitaila ja oopperalaulaja Antti A. Pesonen
Tuusulanjärven taiteilijayhteisön musiikkiaarteita
13.00 Patapöytä: lämmin kana- ja pastapata, riisi, salaatti, kurkku, tomaatti,
tuore leipä, voi, vesi, kahvi/tee+kakku
14.00 tutustuminen taloon, myyntinäyttelyyn/erikoismyymälään.
15.00 Lähtö Helsinkiin
16.00 Kiasman edessä Helsingissä
Retki (sis. matka, konsertti, ruokailu) maksaa jäseniltä 40 e ja ei-jäseniltä 50
e. Sitovat ilmoittautumiset 7.10.2016 mennessä anja.laukkanen@pp1.inet.fi,
p. 050 5900 185 tai anjasahrakorpi@hotmail.com, p. 050 912 6605. Esteestä
on heti ilmoitettava. Seura laskuttaa perumatta jääneet ilmoittautumiset. Retki
maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004
06 (viitenumero 686) tai hätätilassa bussissa. Taiteilijakodissa ei liikuta
ulkojalkineilla. Ota mukaan villasukat, sisätossut tai vaihtojalkineet!
Karavaanarit Koljonvirran Teatterissa Iisalmessa la 9.7.2016 klo 15
Karavaanarit on jatkoa ennätyskatsojamääriin yltäneelle Kauppa-auto
-näytelmälle. Näytelmässä liikutaan samoissa savolaisissa tunnelmissa ja
maisemissa kuin viime kesänä. Työryhmä jatkaa ydinjoukkona mukana
näyttelijöitä niin harrastaja- kuin ammattilaisjoukoista. Näytelmän
käsikirjoittaa valtakunnalliseen tietouteen ja menestykseen kimmahtanut Antti
Heikkinen.
Dramatisoinnista ja ohjauksesta vastaa tuttuun tapaan Ismo Apell. Näytelmä
kertoo karavaanarien illasta 80-luvun taitteessa, kun Jane Fondan
jumppavideot, pitkät takatukat ja betavideot tekivät vahvaa nousuaan. Ajasta,
kun etelän takatukkajuppien ensimmäiset kannettavat matkalaukkupuhelimet
ja räikeän keltaiset olkatoppaustakit törmäsivät rytinällä maaseudun
jälkimurroksen junttikansaan. Myös näytelmän musiikissa palataan kultaiselle
80-luvulle: luvassa on musiikillisen murrosvaiheen nostalgisia Finnhitsejä.
Seuralaisten kahvittelua la 9.7.2016 klo 13. Jamppa Kiäriäisellä Koljonvirta
Camping&Catering, Ylemmäisentie 6, teatterin lähellä. Voit tulla jompaan
kumpaan tai molempiin. Kumpaankin ilmoittautuminen 9.6.2016 mennessä:
anjasahrakorpi@hotmail.com, p. 050 912 6605 tai anja.laukkanen@pp1.inet.fi,

p. 050 5900 185. Teatterilippu 23 e maksetaan seuran tilille FI17 5780 0740
0004 06 (viitenumero 1025). Tervetuloa!
Valtakunnalliset kotiseutupäivät "Tieviitta tulevaisuuteen" Kajaani 4.-7.8.
2016. Kotiseutupäiviä vietetään Kajaanin Kaukametsän kongressi- ja
kulttuurikeskuksessa. Torstaina pidetään seminaareja ja perjantaina avajaiset
sekä vuosikokous. Lauantaina tehdään retkiä. Sunnuntai on pyhitetty
jumalanpalveluksille ja Tervansoutunäytökselle. 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.kajaani.fi/kotiseutupaivat.
Toukotaika pe 13.5.2016 klo 18-21 kunnantalolla, torilla ja koulukeskuksessa
Varpaisjärvellä Monipuoliseen tapahtumaan ovat kaikki tervetulleita mm.
taiteilijat, käsityöläiset, harrastajat, yritykset, yhteisöt p. 040 488 3012,
kirsti.tiirikainen@lapinlahti.fi. Seuramme on saanut sieltä paikan toimintamme
esittelyyn. Myös tänne kaivataan vapaaehtoisia päivystäjiä. Itse olen
valitettavasti estynyt osallistumasta.
Sääntömääräinen syyskokous la 12.11.2016 klo 13 Ristolassa. Kokouksen
lisäksi pidetään seuran pikkujoulut, syödään aitoa savolaista mykyrokkaa,
joulutorttuja ym. mukavaa. Tilaisuudessa näytetään myös seuran historian 45vuotiskuvakavalkadi. Joka ei päässyt juhlaan, voi nyt katsella seuran historian.
Historiasta on tehty myös kuvakirja, johon voi tutustua kokouksessa.
Piällysmies valitaan vasta 2017 maamme 100-vuotisjuhlan kunniaksi.
Ehdotuksia kokouksen ohjelmaksi ja piällysmieheksi voi kertoa
puheenjohtajalle tai johtokuntalaisille.
Voe tokkiisa - Muikkuja! Perinteinen savolaisseurojen yhteinen muikkujuhla
la 28.1.2017 Ravintola Kaisaniemessä.
Ylä-Savon kesätapahtumia: Kiuruvesi: Kirjallisuustapahtuma la 9.7.
puoliltapäivin ja maksuton, jonka aiheena on näytelmäkirjailija Lauri Kokkonen
ja hänen tuotantonsa. Alustajana prof. Hanna Suutela Tampereelta.
Kirkkokonsertti to 14.7. klo 18.30 Kiuruveden kirkko. Esiintyvät Johanna ja
Pertti (Johannan isä) Rusanen säestäjänään Pami Karvonen. Ohjelmassa osia
Viimeisistä kiusauksista, Siionin virsiä ja suomalaisia hengellisiä lauluja.
Tilaisuuden jälkeen mahdollisuus keskustella illan esiintyjien kanssa. Liput
20/15 e. Kymmenen lipun ostajalle yksi ylimääräinen lippu. Kiuruvedellä on
samanaikaisesti Iskelmäviikot. Iisalmesta on Runnin kautta bussikuljetuksia.
Kuhmon musiikkijuhlat -tapahtuma Iisalmen kulttuurikeskus pe 22.7. klo
19.15 -21. Ooppera Maria de Buenos Aireson Astor Piazzollan (1921-1992)
säveltämä ja Horacio Ferrerin (s. 1933) kirjoittama omaperäinen yhdistelmä
tangoravintoloiden ja katujen tunnelmaa ja uskonnollista mystiikkaa. Myös
rakenteessa tekijät etsivät uutta näyttämömuotoa. Tärkeä osuus on kertojalla,
ja solistit esittävät useita rooleja. Tarinan keskushenkilönä on Buenos Airesiin
esikaupungista päätynyt Maria. Hän kuolee, mutta hänen varjonsa jatkaa
vaeltamistaan kaupungin kaduilla. Varjo tulee lopulta raskaaksi ja synnyttää
uuden tyttölapsen, uuden Marian. Unikuvamainen teksti on täynnä
uskonnollista symboliikkaa, aina messuun viittaavista osista lähtien, kuten
Tangus dei ja Marian ilmestysmilonga. Musiikki taas on tuttua verevästi

virtaavaa Piazzollaan, jossa tango ja muut tanssillisen viettelevät rytmit luovat
elävää kuvaa Buenos Airesin sivukaduista ja savuisista ravintoloista.
Moniselitteisen ja vaativan tekstin yhdistelmästä syntyy erikoislaatuinen
näyttämöteos, samaan aikaan viihdyttävä ja ajatuksia herättävä. Nimiroolissa:
Buenos Airesin Mariana on Angelika Klas, muita solisteja ovat Martin Alvarado,
Mari Palo ja Niall Chorell. Kertojana on Daniel Bonilla-Torres ja 11-henkisen
yhtyeen soittaman musiikin johtaa Jukka-Pekka Kuusela. Liput: Lipputoimisto
ja Iisalmen kulttuurikeskuksen lipunmyynti. Lippuja voit ostaa myös Bar Café
Cracevillestä.
Yli 30 vuotta kesäteatteria Varpaisjärven Korpisilla, Korpiteatterissa sisällä,
Rautavaarantie 2090 Matti Vanteen Kuka kumma kuuluisuus. Esitysaika 29.6. 31.7. Ohjaus Kari Summanen. Liput 15/14/7 e, p. 0400 743 456.
Alapitkän kesäteatteri, Räsäläntie 3, Markku Hyvösen Aina oon veljeä
toivonu. Esitykset 1.7-7.8. Liput 15/13 p. 0400 181 376.
Eukonkantoo Sonkajärvellä 30.6.-2.7. Varpaisjärven yömaraton 8.7., Oluset
Iisalmi 8.-9.7., IskelmäViikko Kiuruvesi 13.7.-17.7., Varpaisjärven 27.
maalaismarkkinat 23.7. ym. Lisätietoja www.iisalmi.fi.
In memoriam Ensio Leskinen 21.4.1941 - 28.1.2016
Tammikuun lopulla saimme suruviestin pitkäaikaisen jäsenemme poismenosta.
Ensio liittyi seuraan 1975. Hän toimi seuran johtokunnassa 2003 - 2013 mm.
varapuheenjohtajana. Muistamme Ension mukavana, lupsakkana savolaisena.
In memoriam Aune Kalervo 1.1.1931 - 25.12.2014
Hieman viiveellä saimme tiedon jäsenemme Aunen poismenosta. Hän toimi
seuramme johtokunnassa mm. sihteerinä.
Kevätkokouksessa vietimme hiljaisen hetken jäsentemme Ensio Leskisen, Aune
Kalervon ja Jens-Henrik Nilssonin muistolle.
Puheenjohtajan palsta:
Pääkaupungin yläsavolaiset juhlivat Pakilan Pelimannien tahdissa. Ylä-Savon
seura vietti 45-vuotisjuhlia Helsingin vanhimman Ravintola Kaisaniemen
lämmössä. Seuran jäseniä ja heidän ystäviään saapui 70 hengen voimalla
kuuntelemaan savolaishenkistä juhlaa. Juhlapuheen piti Pielavedellä asuva
kansanedustaja Elsi Katainen. Monipuolisen ohjelman lisäksi tanssittiin ja
muistettiin pitkään seurassa toimineita jäseniä.
Pääkaupungin yläsavolaisten kielikoulu
Juhla alkoi sääntömääräisellä kevätkokouksella sekä katsauksella edelliseen
vuoteen. Toiminta- ja tilinpäätökset hyväksyttiin savolaisittain
yhteisymmärryksen merkeissä. Savolaisen laulu laulettiin yhteistuumin. Tämä
vanhin maamme maakuntalaulu sai kantaesityksensä samassa paikassa jo
vuonna 1852. Juhlan juontajana toimi varapuheenjohtaja Aimo Ollikainen. Hän
kertoi olevansa kotoisin Takaliston seuduilta Lapinlahdelta, jossa maalaamaton,
punainen mökki on vielä pystyssä. Pakilan Pelimannit virittivät juhlatunnelman
soittamalla yläsavolaisten oman Ylä-Savon valssin, jonka on säveltänyt Veikko
Huuskonen ja sanoittanut seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Lassi Kettunen.
Tällä kertaa tyydyttiin vain instrumentaaliseen esitykseen. Juhlaväen Savon
murteen taidot olivat jo sen verran ruostuneet. Avauspuheenvuorossa
puheenjohtaja Kaija Pulli muistutti kotiseutuaatteen ja vapaaehtoistyön

tärkeydestä. Viimeistään eläkevuosina kaipaus kotiseudulle vahvistuu, monet
jopa muuttava takaisin syntymäsijoilleen.
Savossa viihtyy - eikä tarvitse olla syntyperäinen
Juhlapuhujaksi oli saapunut maatilayrittäjä, opettaja Elsi Katainen. Haapajärvellä syntyneenä en ole syntyperäinen savolainen, enkä ole Savon
murretta täysin oppinut. Olen silti viihtynyt 30 vuotta Pielavedellä hyvin. YläSavo on idän ja lännen kohtauspaikka sekä historian että kulttuurin
näkökulmasta katsoen. Suomen Sodan merkittävä Koljonvirran taistelu käytiin
Iisalmen ympäristössä, jossa nykyisin toimii menestyvä kesäteatteri, painotti
kansanedustaja Katainen. Hyvin toimivia kesäteattereita ja erilaisia
kesätapahtumia on jokaisessa yläsavolaisessa kunnassa. Joitakin savolaisia
kuntia on yhdistetty naapurikuntiin. Yhdistymisen seurauksena Kuopiosta tuli
maamme suurin maitopitäjä. Maassamme elintarvikesektori työllistää n. 300
000 ihmistä, täsmensi Elsi Katainen.
Muistoja menneiltä vuosilta
Hyvin maistuvan päivällisen ja täytekakkukahvien jälkeen päästiin
muistelemaan menneitä vuosikymmeniä. Sasu Pulli oli tehnyt seuran
historiasta kuvakirjan, jonka kuvat näytettiin myös kankaalla juhlaväelle.
Pitkään seurassa toimineita muistettiin ansiomerkein ja keltaisin ruusuin.
Seuran viiri luovutettiin piällysmies, arkkiatri Risto Pelkoselle. Piällysmieheksi
valitaan henkilö, joka on syntynyt Ylä-Savossa ja toiminut maassamme
tieteen, taiteen, politiikan tai muun vaikuttavan asian hyväksi. Maija Leva on
ollut seuran jäsen 37 vuotta ja hänelle annettiin Kotiseutuliiton ansiomerkki.
Paikalla olevista pitkäaikaisesta työstä seuran toiminnassa kukitettiin: Irma
Kettunen, Anna Kääriäinen, Anja Säisä-Mykkänen, Maire Nokela, Maija-Liisa
Nuutinen, Annikki Partanen ja Marja Röpelinen.
Kiitos kaikille mukanaolijoille ja juhlan järjestelyihin osallistuneille. - Suuret
kiitokset iloisesta juhlasta, kaikesta huomaavaisuudesta ja yläsavolaisesta
hengestä. Kyllä te teette johtoryhmässä hienoa ja innostavaa työtä.
Kotiseututyö on korvaamattoman arvokasta sosiaalista pääomaa, tervehti
arkkiatri, piällysmies Risto Pelkonen. Näihin kiitoksiin yhtyivät myös
kansanedustaja Elsi Katainen sekä Pakilan Pelimannit.
Voe tokkiisa - Muikkujuhla toteutettiin jo kolmannen kerran
Tammikuun viimeisenä lauantaina 165 savolaislähtöistä ja savolaismielistä
henkilöä riensi maamme vanhimpaan ravintolaan Kaisaniemeen. Mureita
muikkuja ja suussa sulavaa perunamuusia, höystettynä vielä kahvilla ja
mustikkakukolla. Juhlan alkuun päästiin laulamalla Savolaisen laulu Markku
Penttisen säestämänä. Juhlapuhujaksi oli saapunut dosentti Arto Luukkanen.
Huumoria tarjosivat Aappolan pojat. Yllätysnumerona kuultiin Olli Siltarin
hienosti laulama, Jahvetin aikoinaan Savon murteelle kääntämä Marseljeesi.
Tapahtuman järjestämiseen ovat osallistuneet seuraavat savolaiset seurat:
Helsingin Rantasalmi-seura ry, Helsingin Ristiina-seura ry, Helsingin
Savonlinna-Seura ry, Helsingin seudun Puumala-seura ry, Kiuruvesi - seura ry,
Savolaisen osakunnan seniori ry ja Ylä-Savon seura.
Kevätairut
Pälveltä pälvelle hyppään ja loikkaan.
Lätäkön kohdalla suoraan jo koukkaan.

Ritisee kinos, vai harhako lie,
kun äänen kuulen ja tyhjä on tie.
Kevätmielikö aistini herkäksi saa,
kun jossakin joku risahtaa.
Kun kohdalle ehdin, mitä ihmettä nään?
Kevätkukka sieltä nostaa pään.
Kuiskaten kuulen mua autahan vähän,
muuten kuolen routaan tähän.
Sen tahtoisin taittaa ja kotiin viedä
sitä pitkään mietin, enkä vastausta tiedä.
Olet sinäkin luojamme ihmetöitä,
kun vietät täällä pakkasöitä.
Havun kuusesta taitan suojaksi sulle,
olit airut keväästä iloksi mulle.
Maire Nokela

Pihlajanlehti nro 1/2016
Sääntömääräinen kevätkokous
KOKOUSKUTSU Sääntömääräinen kevätkokous ja seuran 45-vuotisjuhlailtamat
pidetään lauantaina 12.3.2016 klo 13.00 Ravintola Kaisaniemessä,
Kaisaniementie 6, Helsinki.
Kevätkokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan
valinnat.
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Vuoden 2015 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
5. Vuoden 2015 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 vietämme seuran 45-vuotisjuhlia iltamien merkeissä Pakilan
Pelimannien säestämänä. Juhlapuhujaksi olemme saaneet kansanedustaja Elsi
Kataisen. Ohessa kutsu, joka pyydetään ottamaan mukaan. Kutsusta näette
ohjelman. Kutsun toisella puolella on Savolaisen laulun sanat. Laittakaa seuran
pinssi ja seuralta saamat kunniamerkit rintaanne yläsavolaisen
yhteishenkemme viritykseksi. Joka ei ole vielä pinssiä saanut, saa sen Kaijalta.
Ilmoittautumiset ma 29.2. mennessä: anja.laukkanen@pp1.inet.fi, p. 050
5900 185 tai Anja Sahrakorpi, anjasahrakorpi@hotmail.com, p. 050 912 6605.
Samalla ilmoitetaan erikoisruokavalio, jos menu ei sovi. Ruoka maksaa jäsen
40 e/hlö ja ei-jäsen 50 e/hlö. Se maksetaan seuran tilille FI17 5780 0740 0004
06 (viitenumero644). Vuoden 2016 jäsenmaksu 15 e/hlö maksetaan myös
seuran tilille FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 534). Jos jäsenmaksua ei
ole 3 vuoteen maksettu, Pihlajanlehti jää tulematta. Toki uudestaan voi
seuraan liittyä. Kaikki ovat tervetulleita juhlaan ja tanssimaan! Kulkuyhteydet:
junalla ja busseilla pääsee ihan lähelle. Parkkipaikkoja löytyy.
Ylä-Savon seuran 45-vuotisjuhlailtamat Lauantaina 12.3.2016 klo 13.00
Ravintola Kaisaniemi, Kaisaniementie 6, Helsinki Klo 13.00 Savolaisen laulu,
seuran sääntömääräinen kevätkokous Avaussanat Kaija Pulli, tervetuliaismalja
14.00 Ylä-Savon valssi Pakilan Pelimannit
14.15 Juhlapuhe kansanedustaja Elsi Katainen
14.30 Seuran kuvakavalkadin esittely
14.45 Juhlapäivällinen: tuoreparsacappuccino, pintasavustettua saksanhirveä,
säräjuurekset korvasienimuhennos & viinikastike
15.15 Vapaa sana
15.30 Kahvi, täytekakku, huomion osoitukset Iltamat jatkuvat Pakilan
Pelimannien ja tanssin merkeissä
17.00 Juhla päättyy

Ylä-Savon seura ry:n toimintakertomus 2015
Johtokunta ja toimihenkilöt: Johtokunta: Kaija Pulli pj., Aimo Ollikainen varapj.,
Leena Vatanen siht., Anja Laukkanen, Anja Sahrakorpi ja Pekka Rusanen
virkistystoimikunta, Mauno Rahikainen isäntä, Aino Hyvönen emäntä, Tellervo
Ukkonen jäsenrekisteri ja rahastonhoitaja. Johtokunta kokoontui
toimintavuonna kuusi kertaa. Toimihenkilöt: Anja Tapaninen kirjanpitäjä, Pirkko
Jaatinen ja Raija Komulainen toiminnantarkastajat, varalla Suoma Söderholm.
Jäsenasiat: Maksaneita jäseniä oli 167, kannattajajäseniä 7 ja piällysmiehiä 10,
joten rekisteröityjä jäseniä 184. Jäseniksi pääsivät muutkin kuin yläsavolaiset
hyväksymällä seuran säännöt. V 2015 tuli 27 uutta jäsentä. Seuran tilisaldo
vuoden lopussa oli tuottotili 3.206,27 e käyttötili 1.611,62 e. Yhteensä
4.817,89 e.
Pihlajanlehti: Jäsentiedote ilmestyi Kaija Pullin toimittamana kolme kertaa.
Lehti toimi kutsuna kevät- ja syyskokouksiin sekä johtokunnan järjestämiin
retkiin. Siinä julkaistiin myös seuralaisten lähettämiä kirjoituksia.
Sähköpostitse lähetettiin tietoa toiminnasta niille, jotka ovat
sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet.
Kevätkokous: Kevätkokous pidettiin 21.3. Ristolassa. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat ja mietittiin seuran toimintaa ja retkiä.
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 hyväksyttiin. 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. Jäsenet voivat lainata seuran kirjoja. Posetiivari Pasanen esiintyi.
Hiljainen hetki vietettiin seuran entisen puheenjohtajan Urho Virkkusen,
piällysmies Aarno Kellbergin ja jäsenen Aune Kääriäisen muistolle. Seuran
varoja kartutettiin arpajaisilla. Paikalla n. 60 jäsentä.
Syyskokous: Syyskokous pidettiin 14.11. Ristolassa. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Hiljainen hetki vietettiin kannattajajäsen Maria
Koskisen, jäsenten Marja-Liisa Juurela ja Juho Rissasen muistolle.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 hyväksyttiin. Kokouksessa valittiin
2016 seuran pj. Kaija Pulli. Johtokunnan erovuorossa: Aimo Ollikainen, Kaija
Pulli, Mauno Rahikainen, Tellervo Ukkonen ja Leena Vatanen valittiin uudelleen.
Muut: Aino Hyvönen, Anja Laukkanen, Pekka Rusanen ja Anja Sahrakorpi
jatkavat. Toiminnantarkastajiksi Pirkko Jaatinen ja Raija Komulainen. Varalle
Suoma Söderholm. Vuosijäsenmaksu 15 e/hlö ja kannattajajäsenmaksu 80
e/hlö. Tohtori Tatu Miettinen junior kertoi nivelrikosta. Erla Pulli soitti pianoa ja
laulettiin yhdessä joululauluja. Anja Laukkanen ja Eila Kouvalainen esittelivät
omia käsitöitään. Vietettiin pikkujoulua glögin, piparkakkujen, mykyrokan
(Väisäsen Kotilihasta) ja kahvin sekä joulutorttujen kera. Seuran varoja
kartutettiin arpajaisilla. Ruoka mykyrokka lisukkeineen maksoi jäsenille 10 e ja
ei-jäsenille 15 e. Seura sponsoroi jäsenten ruokaa 5 e/hlö. Joulupukki kävi.
Pinssejä jaettiin jäsenille. Paikalla n. 100 jäsentä.
Retket
Käytiin Riihimäen-teatterissa 13.3. katsomassa "Harmony Sisters". Ruokailtiin
Ravintola Obelixissa. Seura sponsoroi jäsenlippuja 10 e/jäsen. Paikalla oli 50
jäsentä. Iisalmen torilla tavattiin 11.7., jossa seura tarjosi seuralaisilleen
pullakahvit. Perinteinen teatterimatka tehtiin 17.10. Turun logomoteatteriin,
katsottiin Tamara Lundista kertova musikaali "Tamara". Ruokailtiin Ravintola

Julianassa. Paikalla oli 50 jäsentä. Seuralaiset pääsivät mukaan myös AKT:n
järjestämälle Haapsalun kylpylämatkalle 18.-25.10. Mukana oli 19. Seuran
toimintaa pohdittiin yhdessä 20.10. Seura tarjosi jäsenille leivoskahvit.
Tiedotus
Seuran www.yla-savonseura.fi ja FB-sivut pidettiin ajan tasalla. Seura osallistui
yhteiseen savolaisseurojen toimintaan ja 31.1.2015 Voe tokkiisa - Muikkuja
-tapahtuman järjestämiseen. Tapahtumassa esiteltiin Ylä-Savon seuraa.
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 seniorit ry ja Suomen Kotiseutuliitto. Yläsavolaisiin sekä
valtakunnallisiin lehtiin ja radioihin on lähetetty tiedotteita ja valokuvia mm.
kevät- ja syyskokouksistamme. Iisalmen Sanomat, Matti ja Liisa, Aakusti-lehti,
Kiuruvesi-lehti, Uutis-Jousi 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:
Tapani Kauppinen, Kalevi Komulainen, Anna Kääriäinen, Maija Leva, Valma
Männistö, Anja Sahrakorpi ja Urho Virkkunen sekä kunnioitettiin puheenjohtaja
Urho Virkkusen ja piällysmies Aarno Kellbergin muistoa. Kukkia lähetettiin Urho
Virkkusen leskelle Marjo Virkkuselle ja muistettiin entistä toiminnantarkastajaa
Marja-Leena Lohirantaa. Seuralaisille on lähetetty syntymäpäiväkortteja, joiden
syntymäpäivä on jäsenrekisteriluettelossa. Joulukortteja lähetettiin seuraa
tukeneille tahoille, piällysmiehille sekä Ylä-Savon medioihin. Ponsse Oyj:ltä ja
Olvi-säätiöltä anottiin apurahaa seuran historiikin kirjoittamiseksi. Tukea ei
myönnetty. Silja Line ja Viking Line eivät antaneet ilmaisia risteilyjä seuran
arpajaisiin. Kiitos kaikille arpajaispalkintoja lahjoittaneille.
Menneitä tapahtumia:
Didricksenin taidemuseo pe 25.9.2015
Saimme ihailla iisalmelaisen taiteilijan Kaarina Kaikkosen installaatiota Väri
vapautuu - Suomen taiteen uudistajia 1908-1914. 2000 paitaa lepattivat
iloisesti tuulessa. Museossa on myös hyvin monipuolinen taidenäyttely
arvokkaista tauluista ja veistoksista.
Olipa mukava teatterireissu la 17.10.2015 Logomoteatteriin Turkuun
Kiitos kaikille ja etenkin reissun järjestäjille. Saimme tutustua monipuoliseen
laulajaamme Tamara Lundiin ja hänen elämäänsä. Bussi saatiin täyteen
mukavia yläsavolaisia. Lapsuuden ystävättäreni, joka liittyi myös joukkoomme
sanoi: "Kylläpä Teillä on mukava seura." Siihenhän me kaikki yhdymme.
Haapsalun kylpyläreissu
Mukana oli 19 seuralaista ja saimme kolme uutta jäsentä lisää. Kylpyläreissu
tarjosi rentoutusta ja mukavaa yhdessäoloa. Meillä oli yhteinen kahvitilaisuus,
jossa mietimme seuramme toimintaa. Kiitos, kun pääsimme mukaan AKT:n
yhteiselle matkalle.
Sääntömääräinen syyskokous
Syyskokousta vietettiin perinteisin menoin. Väisäsen kotilihasta tuotu
mykyrokka oli todella hyvää. Puheenjohtajana jatkaa Kaija Pulli. Johtokunta ja
toimihenkilöt jatkavat entisin hyvin toimimin vahvuuksin. Tatu Miettisen

nivelrikon jumppaohjeet pyrin tuomaan teille kevätkokoukseen. Oli oikein
mukava tapaaminen ja osallistuimme kunnon porukalla yli 100 jäsentä
vieraineen. Kiitos kaikille mukanaolijoille, etenkin taideihmisille Anjalle ja
Eilalle. Me Erlan kanssa lupaamme harjoitella joululauluja ensi vuodeksi lisää ja
paremmin.
Tulevia tapahtumia:
Piällysmiehemme Ismo Apelin ohjaama Ihmisellinen mies -näytelmä Espoon
kulttuurikeskuksen Louhisali, Kulttuuriaukio 2, liput p. (09) 439 3388 ma-pe
klo 11-17. Hinta 35/32/18. Esitykset: to 3.3 klo 19, pe 4.3. klo 13, pe 4.3. klo
19 ja la 5.3. klo 14. Raine Kukkia, entinen Kintuan kunnan henkilöstösihteeri
on anteeksiantava ja avulias kaikkia kohtaan. Mies suhtautuu elämän
mukanaan tuomiin vastoinkäymisiin tyynesti ja kääntää asiat parhain päin.
Sirkku Peltolan lämminhenkinen tarina jättää katsojaan jäljen: halun elää,
nauraa, itkeä, kasvaa ja jurottaa, lentää kun on lentämisen aika.
Karavaanarit Koljonvirran Teatterissa Iisalmessa la 9.7.2016 klo 15
Karavaanarit on jatkoa ennätyskatsojamääriin yltäneelle Kauppa-auto
-näytelmälle. Tulevassa näytelmässä tullaan liikkumaan samoissa savolaisissa
tunnelmissa ja maisemissa kuin viime kesänä. Kararavaanarit -näytelmän
työryhmä jatkaa ydinjoukkona ja lisäksi mukaan tullaan ottamaan näyttelijöitä
niin harrastaja- kuin ammattilaisjoukoista.
Näytelmän käsikirjoittaa valtakunnalliseen tietouteen ja menestykseen
kimmahtanut Antti Heikkinen. Dramatisoinnista ja ohjauksesta vastaa tuttuun
tapaan Ismo Apell. Näytelmä kertoo karavaanarien illasta 80-luvun taitteessa,
kun Jane Fondan jumppavideot, pitkät takatukat ja betavideot tekivät vahvaa
nousuaan. Ajasta, kun etelän takatukkajuppien ensimmäiset kannettavat
matkalaukkupuhelimet ja räikeän keltaiset olkatoppaustakit törmäsivät
rytinällä maaseudun jälkimurroksen junttikansaan. Myös näytelmän musiikissa
palataan kultaiselle 80-luvulle: luvassa on musiikillisen murrosvaiheen
nostalgisia Finnhitsejä.
Seuralaisten kahvittelua la 9.7.2016 klo 13 Jamppa Kiäriäisellä Koljonvirta
Camping&Catering, Ylemmäisentie 6, teatterin lähellä. Voit tulla jompaan
kumpaan tai molempiin. Kumpaankin ilmoittautuminen 9.6.2016 mennessä:
anjasahrakorpi@hotmail.com, p. 050 912 6605 tai anja.laukkanen@pp1.inet.fi,
p. 050 5900 185. Teatterilippu 23 e maksetaan seuran tilille FI17 5780 0740
0004 06 (viitenumero 1025). Tervetuloa!
Uusia jäseniä kaivataan Ylä-Savon seuraan
Jäsenkaavakkeita, esitteitä ja Pihlajanlehtiä saa Kaijalta. Ohessa kaavake
annettavaksi tuttavallesi. Laita siihen nimesi, jos olet saanut uuden jäsenen.
Se palautetaan jäsenrekisterin hoitajalle Tellervo Ukkoselle, Lokitie 3 A, 00980
HELSINKI puh. 050 529 1630, tellervo.ukkonen@elisanet.fi. Tänä vuonna
järjestetään jäsenhankintakilpailu. Eniten jäseniä saanut pääsee syksyllä
ilmaiselle teatteriretkelle. Ilmoittakaa Tellervolle: osoite, puh.
numeromuutokset, email ja jos ette enää kuulu seuraan. Olisimme kiitollisia,
jos omaiset ilmoittaisivat poisnukkuneet jäsenet. Näin voisimme viettää
hiljaisen hetken jäsentemme poismenon johdosta. Ilmoita myös, jos haluat
lehden vain sähköisesti.

Sepalusklubi on Iisalmen Lyseossa opiskelleiden ajatustenvaihtofoorumi. Klubi
on avoin kaikille Iisalmen Lyseossa opiskelleille. Viime kesän kokouksessa
esiteltiin Ylä-Savon seuraa ja ehdotettiin, että käytämme Ylä- Savon Seuran
tilaisuuksia myös Sepalus-tapahtumina, joten toivotaan, että useampi
sepaluslainen liittyisi Ylä-Savon seuran jäseneksi ja päinvastoin. Lisätietoja
Aimo Ollikainen p. 045 262 9515.
Unto Eskelisen runoista on ilmestynyt kirja
Katri Ahokas on koonnut Mies menee, laulu jää -kirjan Unto Eskelisen yli 70vuosikymmenen runoista. Hinta on 20 e kirjakaupassa.
Myydään kansallispuku
Lähes uusi, koko 38-40-42, paita-alushame yhdistelmä, liivi, hame, esiliina,
korut ja tykkimyssy. maija.jaale@gmail.com, p. 040 748 3736.
Puheenjohtajan palsta
Alkanut vuosi on seuramme 45-vuotisjuhlavuosi. Kevätkokousta vietämme
hieman juhlavammin Ravintola Kaisaniemessä juhlaruuan sekä monipuolisen
ohjelman ja tanssin merkeissä. Haluan kiittää Teitä lämpimästi hyvä johtokunta
sekä jäsenet hyvin onnistuneesta vuodesta. Meillä on ollut monta ilon, onnen
ja yhteisymmärryksen hetkeä. Seuramme on toiminut yläsavolaista
yhteishenkeä lujittavana voimana.
Ensi vuosi on maamme historiassa juhlavuosi. 100 vuotta itsenäistä Suomea
tulee mittariin. Johtokunta on kokouksessaan päättänyt, ettei perinteistä
piällysmiestä tänä vuonna valita, vaan uuden piällysmiehen valinta juhlistetaan
maamme itsenäisyyden juhlavuonna. Hyvät jäsenet lähettäkää ehdokkaita
johtokunnalle. Valinta voisi kohdistua henkilöön, joka on jollakin lailla ollut
mukana maamme itsenäisyyden saavuttamisessa. Muutenkin toivoisin, että
valittu piällysmies voisi jatkossakin osallistua seuramme toimintaan.
Viime vuosi sai loistavan päätöksen nuorten jääkiekkojunioreiden voittaessa
maailmanmestaruuden. Myös Suomen naiset voittivat Ringeten MM-kultaa.
Kilpailujoukkueessa pelasivat lapinlahtelaiset pelaajat Anne Pohjola ja Siiri
Kallionpää. Heille lämpimät onnittelut. Onnea myös piällysmiehellemme Piispa
Asenille Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin johdosta.
Toivotan Teille kaikille menestyksekästä vuotta ja nähdään juhlassamme! Kaija

