
Pihlajanlehti nro 3/2017

Tervetulloo syyskokkookseen la 25.11.2017 klo 13 Ristolaan 
tutustumaan uuteen piällysmieheen, syömään mykyrokkoo ja 
kuuntelemmaan Seppo Hovia!

Tulevia tapahtumia 1918:
Voe tokkiinsa - Muikkuja! la 27.1.2018 klo 13 Ravintola Kaisaniemi
Sääntömääräinen kevätkokous la 10.3.2018 klo 13 Ristola
Kesäteatteri heinäkuussa
Kotiseutupäivät to-su 9.-12.8.2018 Lappeenranta
Teatterimatka Tampereelle ja Kylpyläreissu syksyllä
Sääntömääräinen syyskokous la 10.11. 2018 klo 13 Ristola

KOKOUSKUTSU Sääntömääräinen syyskokous
Seuramme sääntömääräinen syyskokous pidetään mykyrokan ja musiikin 
merkeissä lauantaina 25.11.2017 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 2018 toimintasuunnitelma
4. Määrätään vuoden 2018 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
6. Hyväksytään vuoden 2018 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 julkistetaan seuramme uusi 26. piällysmies. Sen jälkeen 
musiikkineuvos, musiikin, teatterin, elokuvien monitoimimies Seppo Hovi 
viihdyttää meitä. Ohjelman jälkeen syödään Savosta tuotua, aitoa Väisäsen 
mykyrokkaa, kahvia ja kahvileipää. Ruokailu maksaa 15 e/jäsen ja 20 e/ei-
jäsen. Vegetaristeille on tarjolla kasvispiirakkaa 5 e/hlö. Ilmoittautuminen on 
lähes pakollista, että osataan varata ruokaa tarpeeksi ettei ruoka lopu kesken 
ja sitä ei jää liikaa, jolloin tulee seuralle tappiota viimeistään pe 17.11. 
mennessä: raija.komulainen@hotmail.fi, p. 050 9102 136 tai 
reijo.stedt@gmail.com, p. 0400 755 406. Arpajaiset 1 e/kpl. Pääpalkinto 
Savolainen kalakukko ja monipuolinen ostoskori sekä paljon muita hyviä 
palkintoja. Seuralaiset voivat tuoda halutessaan arpajaisiin omia palkintojaan. 



Vuoden 2017 maksamaton jäsenmaksu 15 e maksetaan viimeistään 
kokouksessa tai seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 796).

Uudet jäsenet saavat pinssin. Ei-jäsenet voivat ostaa sitä 15 e/kpl. Tervetulloo 
syömään oekeeoppista mykyrokkoo ja tappoomaan Seppo Hovia! 
Kulkuyhteydet: esim. bussi 51 Hakaniemestä laituri 19 klo 12.04, 12.25, bussi 
611 Rautatientori laituri 8 klo 11.49, 12.09, 12.29 (Käskynhaltijantien tai 
Käpylän aseman pysäkillä pois), I-juna Käpylän asemalta. Tarkista vielä! 
Parkkipaikkoja löytyy. Tutustukaa toisiinne ja tehkää kimppakyytejä. 
Tutustumisen helpottamiseksi pidämme kokousissa ja ruokaillessa nimilappuja.
HUOM! Kokouspaikalle voi jo tulla klo 12 jälkeen, niin voi vaihtaa kuulumisia 
ennen kokousta.

Menneitä tapahtumia:
Juotiin seuran tarjoamat pullakahvit Kahvila Mäntylän vanhassa 
tuvassa la 8.7.2017 Kahvin ja korvapuustin lomassa Kaija esitteli seuran 
toimintaa. Äkkiä ovesta pöllähti pääministeri Juha Sipilä seurueineen. Hän 
pysähtyi juttelemaan kanssamme. Kyllä häntä yritettiin seuraamme värvätä, 
mutta ei ainakaan vielä liittynyt. Hän meni tutustumaan kahvilassa olevaan 
Militaria - sekä Sodan monet kasvot - näyttelyihin. Kajaanin Ase- ja 
Varusmuseo on yksityisin varoin pidettävä näyttely, joka sisältää aseita, 
univormuja ja muuta esineistöä Suomen puolustusvoimien historiasta. 
Kaikkiaan kokoelmaan kuuluu 2000 esinettä sekä 3000 nidettä kirjallisuutta. 
Mäntylän kahvilassa saimme ihailla pienen osan museon esineistöstä.

Ruudit paukkuivat Koljonvirran tantereella
Piällysmiehemme Ismo Apellin ohjaama Tuntematon sotilas teki katsojiin 
mieleenpainuvan elämyksen. Tuntematon sotilas ei ole ollenkaan niin 
tuntematon. Se on yksi maamme tunnetuimmista kirjoista ja elokuvista.

Väinö Linnan tekstistä 1954 on tehty 2 elokuvaversiota ensimmäisen 
piällysmiehemme Edvin Laineen ohjaus 1955 sekä Rauni Mollbergin 1985. Aku 
Louhimiehen versio saa ensi iltansa 27.10.2017. Olen monet itkut ja naurut 
saanut kokea tämän vuoden aikana ja tunnen suurta ylpeyttä katsoessani 
Väinö Linnan hienon tarinan muuttuvan vereslihalla todeksi. Tämä ohjaus 
olkoon vähäksi aikaa lähtöloitsuni Koljonvirta teatterille. Teen sen tietoisena 
siitä, että teatteri jää hyviin käsiin, toteaa Ismo käsiohjelmassa.

Suomalainen vastaan 10 ryssää, mutta entäs sitten kun tulee 11. Mennään 
suon yli, että heilahtaa, totesi Koskela Tatu Siivonen repliikissään. Roolivalinnat
onnistuivat hyvin kuten Antti Heikkinen Rokkana. Kirjan ja elokuvien 
pääkohdat tuotiin esille. Sodan uuvuttavat miehet taistelivat viimeiseen asti. 
Taistelukohtaukset veivät katsojen mennessään lähes totuuteen 
konekivääritulien säestämänä, ohjaaja itse hyökkäysvaunun kuljettajana ja 
vaunuineen. Tämä esitys oli paljon enemmän kuin perinteistä kesäteatteria. Se
saa miettimään myös esityksen taustaa. Katsomossa oli lähes 30 
sotaveteraania ja lottaa. Ennen esityksen alkua Ismo lausui alkusanat 
muistutukseksi siitä, että ilman näiden veteraanien panosta emme juhlistaisi 
satavuotiasta Suomea, emmekä tätäkään esitystä juhlavuoden kunniaksi 
näkisi. Lopuksi laulettiin Veteraanin iltahuuto, joka muistuttaa siitä, että tätä 
tarinaa tulisi kertoa lapsenlapsille ja sodan muistoa ei pidä päästää 
himmenemään. Toivokaamme, että emme tulisi tätä enää kokemaan. Ensi 



kesänä Apell - Heikkinen työstävät Rauhanlahden teatteriin Pertin viihdyttäjä 
Spede Pasasesta.

Sepalus-päivät Runnilla 14.-16.7.2017
Sepalusklubi ry vietti kinkereitä Runnilla. Se ei ole aivan salaseura, vaan on 
Iisalmen tyttö- ja poikalyseoissa koulua käyneiden yhteinen alumniyhdistys. 
Klubi perustettiin 1978 verkottumispohjaksi. Viime vuonna tyttölyseolaiset 
liittyivät samaan alumniverkostoon. Kutsumme kaikkia Iisalmen lyseoita 
käyneitä liittymään jäseniksi. Jäsenmaksua ei ole. Lähetä yhteystietosi Olavi 
Kähköselle: olevi1@gmail.com, kirjaudu FB Sepalusklubi ry:n sivulle. Olavilta 
saa Sepalus-kirjaa. Klubilaiset kokoontuivat Runnin kylpylään heinäkuussa. 3 
päivän aikana ohjelmaan sisältyi liikuntaa, rentoa menoa ja paljon asiaa. Pe 
puitiin menneitä ja pohdittiin tulevaa Ukkomestari Tero J. Kauppisen johdolla. 
Talousneuvos, perinteinen hiihtäjä Jouko Pennanen kertoi Iisalmen ja Ylä-
Savon uutiset. Päivällispuheen piti kansanedustaja Markku Eestilä. La oli usean
kirjan matinea. Julkaistiin Sepalusklubi-Sieluun jälkiä jättäneet kokemukset, 
jossa on Iisalmen lyseolaisten juttuja. Valmentajalegenda, Iisalmen lyseon 
lehtori Immo Kuutsa kertoi Immo Kuutsan tarina -kirjastaan. Väitöskirjatutkija 
Essi Jouhki Oulun yliopistosta käsitteli teinikuntia yleensä ja Iisalmen lyseon 
teinikunnan historiaa. Kanslianeuvos Tero J. Kauppinen on tunnettu 
johtajakouluttaja (Via Group) ja dekkarikirjailija: Kuoleman takapiru ja Pahan 
enkeli. Su pelattiin perinteinen Sepalus Open -golfturnaus, Ahmon kentällä 
Iisalmessa. Ensi vuonna Sepalusklubi juhlii 40-vuotista taivaltaan - joten 
tavataan Iisalmessa. Teksti Aimo Ollikainen

69. Kotiseutupäivät "Elämä on laiffia ja kotiseutu on liikkeessä" 10. - 
13.8.2017 Jyväskylässä Kotiseutupäiviä vietettiin aurinkoisessa säässä 180 
vuotta täytävän Jyväskylän kävelukadulla. Jyväskylä on Suomen 7. vanhin 
kaupunki 140 000 asukkaineen. Seuramme sai esittelypaikan Kotiseutuliiton 
teltalta Kotiseututorilla. Esittelin seuraamme perjantaina ja lauantaina. 
Kotiseutupäivillä oli hyvin monipuolista ohjelmaa, mutta en voinut niihin 
osallistua, kun olin yksin. Mukava ja ystävällinen kotiseutuväki tuurasi sen 
verran, että pääsin Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

Kotiseutuliitto valitsi Helsingin Vuosaaren Vuoden kaupunginosaksi. 
Vuosaaresta on etenkin 2000-luvun aikana muodostunut paitsi perinteisten ja 
aktiivisten yhdistysten, myös uudentyyppisten luontoliikkeiden, monien 
kulttuurien ja ikäjakaumaltaan varsin nuorten asukkaiden vilkas ja rosoinen 
kaupunginosa.Vantaa-Seura on Vuoden kotiseutuyhdistys Vantaa-Seura on 
aktiivinen ja moderni kaupungin ja maaseudun eri puolet huomioiva 
kotiseutuyhdistys, joka tekee kotikaupunkia ja sen historiaa tunnetuksi sekä 
luo yhteistä Vantaa-henkeä. Vuoden kotiseututeko -palkinto rantasalmelaiselle 
Markus Heiskaselle matkailukeskus Järvisydämen kehittämisestä kotiseudun 
hyväksi. Vuosikokouksen julkilausuma: Kaikilla on oikeus kotiseutuun. 
Jokaisella on oltava oikeus tulla hyväksytyksi sillä seudulla, jolla asuu ja tuntea
olonsa turvalliseksi. Professori Janne Vilkuna jatkaa liiton puheenjohtajana.

Suuri joukko seurasi päivien avajaisia kävelykadulla, jonne oli hyvä yhteys 
Kotiseutuliiton paikalta. Ohjelmassa oli: virallisia puheita hal. pj. Kirsi 
Moisander, kaup. johtaja Timo Koivisto, musiikkia, akropatiaa ja 
kansallispukujen esittelyä. Tilaisuus oli kaikille avoin.



Teatterimatka Lahteen yhdessä AKT:n eläkeläisten kanssa 7.10.2017
Sateisen harmaan lokakuun lauantain piristysruiske oli yhteinen teatterimatka 
katsomaan Täällä Pohjan tähden alla I. Itse olen lukenut 3 kirjaa käsittävän 
historiallisen tarinan jo kotona asuessani isäni kanssa. Luin toisen kerran nämä
kaikki kirjat 2004 maaliskuun auringon paistaessa kuistini sohvalla. Silloin jo 
ymmärsin enemmän, mistä oli kysymys. Lahden teatterin väki oli yltänyt 
huikeaan suoritukseen. Monernisoidussa näytelmässä oli mukana kuitenkin 
pääkohdat Linnan tekstistä. Näyttelijät tekivät hyvää, ammattitaitoista työtä. 
Liikunnalliset kohtaukset sekä laulut sujuivat täydellisesti. Aiheena teos on aika
raskas, huumoria näytelmään toivat Kivivuoren Oskun sutkaukset ja kylän 
yhteinen talkoohenki. Päivän päätti herkullinen Täällä Pohjan tähden alla 
-menu historiallisessa upseerikerhossa. Kiitos kaikille mukanaolijoille ja etenkin
Pekalle ja Raijalle järjestelyistä

Kesämuistoja Pohjois-Savosta
Suomen 100-vuotisjuhlakesä oli kylmä ja sateinen. Lumien sulatusta kesti 
lähes Helatorstaihin asti. Tänä vuonna Helatorstaita vietettiin vasta 25.5. 
Silloin lähdettiin mieheni kanssa eka kerran tänä vuonna mökille. 
Menomatkalla kuunneltiin Presidentti Mauno Koiviston hautajaisia autoradiosta.
Ne olivat kauniit, koruttomat kuten sosiaalidemokraattiselle predentille sopii. 
Manu oli suuri valtiomies teki Suomesta demokraattisen valtion, etäännytti 
maamme naapurimaan herruudesta, selvitti 1990-luvun lamavuodet ja vei 
Suomen EU:hun.

Yöllä lämpötilas laski - 5 asteeseen. Eikä päivälläkään paljon noussut. Uisteltiin
4 vavalla Jumis-järvellä lähes horkassa. Yksi hauki saatiin. Ulkotöitä ei voinut 
sateen vuoksi tehdä. Luin Laila Hietaniemen Unohduksen lumet sekä ainoan 
Nobel-kirjailijamme Sillanpään Silja nuorena nukkunut. Lähdimme välillä 
Helsinkiin ja toimme tullessamme Jenna-tyttären hoitoon. Jennan isä Arsi 
piipahti viikonlopun ja sain taimenen Sonkajärven koskista. Tapio vei Jennan 
juhannuksen viettoon perheensä luo. Me vietimme juhannusta naapurin 
pariskunnan kanssa. Sää oli varmaan kesän paras, joten istuimme nuotiolla 
ruokia grillaten. Kävimme välillä Paloisilla juhannuskokolla. Tapasin siellä 
luokkakaverini Esan, jonka kanssa istuimme vierekkäin muutaman vuoden 
alakoulussa. Juhannuspäivänä tanssitiin kunnostetulla Jumisen maamiesseuran
talolla katsellen Sypäköitten näytelmää tohtori Pörhölästä. Muistan hyvin 
tämän legendaarisen lääkärin, joka hoiti ihmiset, eläimet ja heidän 
hampaansa. Hänen sairaanhoitaja vaimonsa toimi avustajana ja siinä sivussa 
synnytti 5 tytärtä. Rouva Pörhölä otti vastaanottohuoneessa potilaiden vaivat 
ylös kaikkien kuullen. Röntgen-laiteet tulivat. Äidillä oli ongelmia keuhkoissa. 
Lääkäri otti kuvat myös veljeltäni ja minulta, vaikka ei meillä ollut mitään 
vikaa. Silloin säteily oli suurta ja mekin saimme sitä ihan turhanpäiden.

Juhannuksen jälkeen teimme lomamatkan Kuopioon ja Kolille. Vaelsimme 
ukko-, akka- ja paha Kolit vesisateessa. Ihailimme kaunista Pielistä ja 
Paalasmaan saaria, nekin vesisateessa. Heinäkuussa pinosimme 10 mottia 
klapeja navetan latoon ja piipahdimme Helsingisssä. Erla palasi Brasiliasta. 
Iisalmen kultturikeskuksessa oli hieno klassinen konserrti. Sergei Malovin 
esitys Paganinin viuluesityksistä oli hämmästyttävä.

Heinäkuun viimeinen viikko vietettiin perinteisesti Iisalmen Invalidien 
Kotarannan huvilalla haukan poikasten maailmalle lähtöä seuraten. Sitten 



lähdettiin Helsinkiin ja Faces-festivaaleille Fiskarssiin. Lopun elokuuta vietin 
Helsingissä. Elokuun 29. poikamme Arsi ja hänen vaimonsa Emilia saivat 
pienen tytön tyllerön, joka on meidän 3. lapsenlapsemme. Ihana ja kaunis 
kuten kaikki vauvelit.

Tulevia tapahtumia:
Voe tokkiisa - Muikkuja! la 27.1.2018 klo 13 Ravintola Kaisaniemi.

Perinteinen 4. savolaisseurojen yhteinen muikkujuhla pidetään Ravintola 
Kaisaniemessä. Yhteiseen juhlaan ovat kaikki savolaisseurojen jäsenet 
tervetulleita ystävien ja tuttavien kanssa. Ruokailun ohessa vieraat saavat 
nauttia korkeatasoisesta ohjelmasta ilmaiseksi. Tässä vaiheessa ohjelma ei ole 
ihan tarkalleen loppuunlyöty, mutta katsokaa www.yla-savonseura.fi. Tulkaa 
joukolla mukaan! Menu: muikkuja, perunamuusia, salaattia, leipää, levite, 
vesi, kahvi/tee ja jälkiruoka. Ruokailu maksaa 30 e ja se maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä Ristiina-seuran tilille FI77 1416 3500 1667 72. 
Ilmoittautumiset 19.1.2018 mennessä: mervihagsberg@gmail.com tai 
tekstiviestillä p. 050 357 3108. Muista kertoa, että olet Ylä-Savon seurasta! 
Tapahtuman järjestämiseen osallistuvat savolaiset seurat: Helsingin 
Rantasalmi-seura ry, Helsingin Ristiina-seura ry, Helsingin Savonlinna-Seura ry,
Kiuruvesi - seura ry, Savolaisen osakunnan seniori ry, Ylä-Savon seura ry.

Olen ylpeä siitä, että olen valmistunut insinööriksi. Insinööristä kannattaa olla 
aina ylpeä, sanaili kansantaiteilija Jaakko Teppo 63 Savonia-
ammattikorkeakoululla, kun koulutusvastuujohtaja Kaija Sääski luovutti 
tutkintotodistuksen. Koneinsinöörin todistus oli päivätty 30.4.1981 Kuopion 
teknillisessä oppilaitoksessa. - Päivääkään insinöörin töitä en ole tehnyt, kun 
en halua liata käsiäni. Tällä paperilla olisi saanut sen verran töitä, kuin minä 
olisin tehnyt, Teppo kuvaili todistuksensa tasoa.

Uusia jäseniä kaivataan Ylä-Savon seuraan
Jäsenkaavakkeita, Pihlajanlehtiä ja esitteitä saa Kaijalta. Jäsenhankintakilpailua
jatketaan 2018 syyskokoukseen asti. Paras jäsenhankkija palkitaan. Uuden 
jäsenen täyttämä jäsenkaavake palautetaan jäsenrekisterin hoitajalle Tellervo 
Ukkoselle, Lokitie 3 A, 00980 HELSINKI puh. 050 529 1630, 
tellervo.ukkonen@elisanet.fi. Ilmoittakaa Tellervolle osoitemuutokset ja email-
osoitteet.

Lehtiaineistoa Pihlajanlehteen: juttuja, savolaisia sananlaskuja, vitsejä 
omakohtaisia kertomuksia lapsuuden ajoilta, tarinoita ym. Aineistot mielellään 
kaijapulli@yahoo.com.

Jäsenmaksuvapaat: 90 vuotta täyttäneet ovat jäsenmaksuvapaita. Kaikki 
eivät ole syntymäaikaansa ilmoittaneet jäsenrekisteriin, joten maksukaavake 
voi tulla myös 90 vuotta täyttäneille.

Suru-uutiset: Jäsenemme vuodesta 2014 Irja Siitarinen ja Olavi Sonninen 
vuodesta 1980 ovat kuolleet. Osanottomme omaisille.



Pihlajanlehti nro 2/2017
Täällä Pohjantähden alla osa I Kuu on torpparin aurinko
Lahden kaupunginteatteri muistaa Suomen itsenäisyyteen johtaneita vaiheita 
tuomalla ensi-iltaan näyttämötoteutuksen Väinö Linnan romaanisarjasta Täällä 
Pohjantähden alla -teoksen ensimmäisessä osassa keskitytään seuraamaan 
Suomen valtion itsenäistymisvaiheita 1880-luvulta vuoteen 1918. Näitä 
vaiheita kuvataan Jussi ja Alma Koskelan perheen sekä Pentinkulman kylän 
silmin. Ensimmäinen osa on kertomus kahtiajaosta, uhrauksista ja 
koettelemuksista, jotka kohtasivat Suomen kansan syviä rivejä ennen 
maamme itsenäistymistä. Suomi julistautuu itsenäiseksi, Akseli ja Elina 
perustavat myös oman perheensä, mutta juopa torppareiden ja isäntien välillä 
syvenee. Dramatisointi Ari-Pekka Lahti, ohjaus Juha Malmivaara, koreografia 
Panu Varstala, lavastus Minna Välimäki, pukusuunnittelu Pirjo Liiri-Majava, 
valosuunnittelu Kari Laukkanen, äänisuunnittelu Kai Poutanen. Rooleissa 
Lahden Kaupunginteatterin näyttelijäkunta.

Ohjelma:
Klo10.30 Lähtö bussilla Helsingistä Kiasman edestä
" 13.00 Teatteriesitys Täällä Pohjan tähden alla
" 16.00 Upseerikerhon runsas noutopöytä
" 17.30 Lähtö Helsinkiin
" n. 19.00 Kiasman edessä Helsingissä

Retki (sis. matka, teatteriesitys, ruokailu) maksaa jäseniltä 60 e/hlö ja ei-
jäseniltä 70 e/hlö. Sitovat ilmoittautumiset vaikka heti tai viimeistään pe 
8.9.2016 mennessä raija.komulainen@hotmail.fi, p. 050 9102 136 tai 
reijo.stedt@gmail.com, p. 0400 755 406. Esteestä on heti ilmoitettava. Seura 
laskuttaa perumatta jääneet ilmoittautumiset. Retki maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004 06 
(viitenumero 848) tai hätätilassa bussissa.

Kevätkokous 18.3.2017 Ristolassa
Seuramme kevätkokous onnistui erittäin hyvin. Lähes 70 seuralaista vieraineen
saapui tutuksi tulleeseen kokouspaikkaamme Ristolaan Helsingissä. Vuosi 2016
lyötiin lukkoon toimintakertomuksineen ja tilinpäätöksineen. Ilmassa oli pientä 
jännityksen poikasta. Odotettiin illan kutsuvierasta.

Sieltä hän saapui teatterineuvos Ritva Oksanen
Ritva oli juuri saanut tietää saanneen teatterineuvoksen arvonimen, jonka 
Tasavallan Presidentti myöntää henkilölle, joka on tehnyt yhteiskunnan hyväksi
työtä. Näitä arvonimiä on myönnetty 27. Me yläsavolaiset olimme hyvin 
otettuja, kun saimme ensimmäisenä tietää näyttelijälegendalle myönnetystä 
kunniasta.

Pieni, pippurinen nainen saapui luoksemme kuin keväinen tuuli. Hänen 
pursuava energiansa täytti heti koko salin. Ritvan näyttelijä- ja laulajaura ovat 
kestäneet vuosikymmeniä. Laulajaura alkoi jo 16-vuotiaana keikoilla. 
Ensimmäisen teatteriroolinsa Ritva Oksanen teki Jyväskylän Huoneteatterissa 
vuonna 1957, minkä jälkeen hänet on nähty näyttämöillä ympäri Suomea. Hän
on tehnyt useita televisiorooleja, joista Elämänmeno on ehkä kuuluisin.



Ritva on viime vuosina esiintynyt Älä jätä sinua yksin -produktionsa kanssa 
täysille saleille. - Näyttelijätär oli näyttelijättären tarina, minun elämätarinani. 
Älä jätä sinua yksin on kenen tahansa ihmisen elämäntarina, laulu nuoruudesta
vanhuuteen. Minulle tuli pakkomielle tehdä tämä esitys. Koen olevani tässä 
hyvien tekstien tulkki ja välittäjä, en roolihenkilönä, kertoi vieraamme. - Olen 
esiintynyt kapakoissa, kirkoissa. Olen mennyt ihmisten luo sinne minne minua 
on pyydetty. Olen selvinnyt elämän vastoinkäymisistä. Ihmisen on pidettävä 
itsestään huolta, kehotti taiteilijamme yläsavolaisia. Elämäntarinan lisäksi 
kuulimme pätkiä hänen laajasta laulurepertuaaristaan.

Luomisvimma ei ole Ritvalta mihinkään hävinnyt. Tahti jatkuu ripeästi. 
Toukokuun 4. ja 5. päivä hän esiintyy Temppelinaukion kirkossa. Kannattaa 
mennä katsomaan. Tarkistakaa lähemmin ohjelma. Tuhannet kiitokset uudelle 
teatterineuvokselle ja oikein hyvää kevättä!

Oi Suomi Suomeni maa
Minun Suomeni alkoi lauantaina 20. lokakuuta 1951 Varpaisjärven 
kirkonkylältä Hilkka-tädin mökissä Vuorisentien varrella. Vuosi oli suomalaisille 
touhun ja toiveiden vuosi. Sotakorvaukset oli melkein maksettu ja kansakunta 
valmistautui seuraavan vuoden olympiakisoihin. Elokuva "Rovaniemen 
markkinoilla" aloitti "rillumarei"-viihteen vyöryn ja Niilo Tarvajärvestä tuli koko 
kansan radiosuosikki. Suomeen saatiin ensimmäiset liikennevalot, Jenkki-
purukumi tuli markkinoille ja Aku Ankka alkoi ilmestyä. Suomalaiset 
kuuntelivat Tapio Rautavaaraa ja Kipparikvartettia, katsoivat 
elokuvateattereissa miten Radio teki murron ja iloitsivat Suomi-Ruotsi 
-maaottelun voitosta.

Tästä ajasta on kulunut 65 vuotta. Mitä Suomi on sitten minulle antanut? Se 
on antanut paljon. 100-vuotisen historian aikana maamme elintaso on mennyt 
huimaa vauhtia eteenpäin. Agraarivaltiosta on tullut teollisuuden, hyvinvoinnin 
ja koulutuksen huippuvaltio. Suomalaiset ovat hyvin koulutettua kansaa, noin 
70 prosenttia on opiskellut peruskoulua pitemmälle ja suhteellisen suuri osa 
väestöstä saa korkeakoulutuksen. Suomi on menestynyt perusopetuksen tasoa
mittaavissa vertailuissa hyvin. Nykyisenkaltainen peruskouluun perustuva 
järjestelmä on ollut käytössä 1970-luvulta asti. Sitä ennen 
rinnakkaiskoulujärjestelmässä väestö jakautui kahtia jo noin 
kymmenvuotiaina, kun vain osa ikäluokasta pääsi oppikouluun.

Varmaan puutteita vielä löytyy. Meidän pitää kuitenkin muistaa, että meillä on 
puhdas ja turvallinen maa. Älkäämme morkatko sitä ulkomaalaisille. Meidän 
pitää olla siitä ylpeitä ja pitää siitä hyvää huolta. Tyttäremme on tällä hetkellä 
Brasiliassa opiskelemassa. Siellä vuosittain 45 000-50 000 ihmistä saa 
surmansa henkirikoksen seurauksena. Joskin väkiluku on 200 milj.

Pitäkäämme huolta 100-vuotiaasta maastamme, sen siisteydestä, 
hyvinvoinnista ja ennen kaikkea lähimmäisistämme. Nauttikaamme puhtaasta 
luonnosta, kesäisestä kotiseudustamme Ylä-Savosta.

Toivotan Teille kaikille oikein hyvää kesää! Kaija

Tulevia tapahtumia:
Mansikkaniemen kesäteatteri Koljonvirralla la 8.7.2017 klo 15 Tuntematon 
sotilas Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Suomen teatterihistoriassa 
ainutlaatuinen spektaakkeli. Tekijät: teksti Väinö Linna, musiikki Nightwish, 



ohjaus Ismo Apell, dramatiikka Antti Heikkinen. Lippu 25 e/kpl ja niitä on 
varattu 30. Tapahtumakentällä on laaja näyttely sota-ajan aikakaudelta; aidot 
panssarivaunut ja aseet sekä valokuvanäyttely ihmiskohtaloista ja uusi 
ravintola A-oikeuksin. Koe kuinka Nightwishin musiikki, jykevä draama ja 
vahva näyttelijäntyö kohtaavat elokuvan huumaavan äänimaailman tässä 
ainutlaatuisessa näytelmässä.

Seuralaisilla on myös yhteistapaaminen ennen teatteria Koljonvirralla Mäntylän
vanhassa tuvassa (lähellä teatteria, parkkipaikalta oikealle) la 8.7.2016 klo 13,
jossa seura tarjoaa wienerkahvit. Ilm. Kumpaan tulet vai kumpaankin 5.6.2017
mennessä raija.komulainen@hotmail.fi, p. 050 9102 136 tai 
reijo.stedt@gmail.com, p. 0400 755 406. Lippu 25 e maksetaan ilm. 
Yhteydessä seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 149). 
Tervetuloa!

Valtakunnalliset kotiseutupäivät 10.-13.8.2017 Jyväskylässä Elämä on laiffia ja 
kotiseutu liikkeessä

Johtokunta valitsee seuran edustajan ja sinne toki voi mennä kuka vain. Ylä-
Savon seura on Suomen Kotiseutuliiton jäsen ja seuralla on oikeus osallistua 
Kotiseutuliiton vuosikokoukseen. Ohjelma 
www.kotiseutuliitto.fi/kotiseutupäivät. Päivillä esitellään Ylä-Savon seuraa.

Toukotaika pe 12.5.2017 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.

Kylpylämatka su 22.-su 29.10.2017 Haapsalun kylpylä Laineeseen
Seuramme pääsee AKT:n eläkeläisten kanssa perinteiselle yhteiselle 
kylpylämatkalle. Matka sisältää: laiva- ja bussimatkat Tallinna-Haapsalu-
Tallinna, täysihoito, majoitus 2-hengen standard-luokan huoneessa sekä 
kylpylän lääkärin kanssa sovitut hoidot. Hinta 360 e, 1-hengen huoneen 
lisämaksu 58 e. Lähtö su 22.10. Eckerön Finlandialla Länsiterminaalista klo 
8.30 (paikalla klo 7.30). Pekalta saat laivaliput. Tallinna klo 11 ja sieltä bussi 
Haapsaluun. Bussissa AKT:n tunnus. Matka Haapsaluun 100 km n. 1,5 h. Paluu
su 29.10. kylpylästä klo 9 ja laiva lähtee Tallinnasta klo 12 ja on Helsingissä klo
14.30. Ilm. Pekka.rusanen@netti.fi tai p. 041 501 7924. Matka maksetaan 
FI32 5541 2840 0002 52 (viesti Laine) 22.10.2017 mennessä. Tervetuloa!

AKT:n eläkeläiset tekevät teatterimatkan Lahden kaupunginteatteriin "Housut 
pois" la 22.4. klo 10.30. Mikäli teatterimatka kiinnostaa, niin ota yhteyttä 
Pekkaan!

Sääntömääräinen syyskokous la 25.11.2017 klo 13 Ristolassa

Kokouksen lisäksi pidetään seuran pikkujoulut, syödään aitoa savolaista 
mykyrokkaa, joulutorttuja ym. mukavaa. Tilaisuudessa julkistetaan myös 
seuralle uusi piällysmies. Seppo Hovi viihdyttää seuralaisia laulaen, soittaen ja 
kertoen sota-ajan musiikista. Ennen kaikkea juhlitaan 100-vuotiasta Suomea.

Voe tokkiisa - Muikkuja!
Perinteinen savolaisseurojen yhteinen muikkujuhla toteutetaan jo 4. kerran la 
27.1.2018 klo 13 Ravintola Kaisaniemessä. 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 Seniorit ry, Ylä-
Savon seura ry.

Kesätapahtumia:

Kuhmon Kamarimusiikki 9.7.2017 klo 14-16, Iisalmen kulttuurikeskus

Ohjelma: Joseph Haydn (1732-1809): Pianotrio G-duuri Hob XV:25 
"All'ongarese" (1795). Storioni-trio: Improvisointia Haydnin pianotriosta 
"All'ongarese". Stian Carstensen: Nicolò Paganini (1782-1840): Kapriisi nro 9 
E-duuri sooloviululle ja elektroniikalle (1802-17), Sergey Malov: Nicolò 
Paganini (1782-1840): Kapriisi nro 24 a-molli sooloviululle ja elektroniikalle 
(1802-17), Sergey Malov, Väliaika, Garth Knox (1956-):Up, down, sideways, 
round nro 8 teoksesta Viola Spaces, Sergey Malov: Johannes Brahms (1833-
1897): Pianokvartetto nro 1 g-molli op. 25 (1861), Marc Bouchkov, Ralph 
Szigeti, Martti Rous, Juhani Lagerspetz: Improvisointia, Stian Carstensen.

Yli 30 vuotta kesäteatteria Varpaisjärven Korpisilla, Korpiteatterissa sisällä, 
Rautavaarantie 2090. Ohjelma tulee myöhemmin.

Alapitkän nuorisoseuran kesäteatteri esittää Suomen 100-vuotisen 
itsenäisyyden kunniaksi Minna Kettusen kirjoittaman näytelmän Jaetun maan 
lapset. Alapitkän nuorisoseurantalo 2.-23.7.

Eukonkantoo Sonkajärvellä 30.6.-1.7. Varpaisjärven yöpuolimaraton 16.6., 
Oluset Iisalmi 7.-8.7. esiintyjinä mm. Paula Koivuniemi, Irina Anssi Kela. 
IskelmäViikko Kiuruvesi 12.7.-16.7. Lapinlahden eliittikisat 16.7. Varpaisjärven 
maalaismarkkinat 27.7. esiintyjinä mm. Kalke Randelin. Lapinlahden juusto- ja 
viinijuhlat 5.8. esiintyjinä mm. Virve Rosti ja Menneisyyden Vangit.

Uusi taidemuseo Eemil Lapinlahdella. Täysin uudistettu ja laajentunut Emil 
Halosen museo on nyt avattu yleisölle

Kesäteattereita muissakin Ylä-Savon kunnissa ja muuta mukavaa ohjelmaa. 
Lisätietoja www.iisalmi.fi.

Uusia jäseniä kaivataan Ylä-Savon seuraan
Seuran jäsenmaksu on 15 e/hlö/vuosi. Se maksetaan seuran tilille OP FI17 
5780 0740 0004 06 (viitenumero 796). Ylä-Savon seuraan voi liittyä kuka 
tahansa savolaismielinen henkilö, vaikka ei olisikaan Ylä-Savosta lähtöisin. 
Jäsenkaavakkeita, esitteitä ja Pihlajanlehtiä saa Kaijalta. Jakakaa niitä Ylä-
Savon kesätapahtumissa. Jäsenkaavakkeet palautetaan täytettynä 
jäsenrekisterin hoitajalle Tellervo Ukkoselle, Lokitie 3 A, 00980 HELSINKI puh. 
050 529 1630, tellervo.ukkonen@elisanet.fi.

Tänä vuonna järjestetään jäsenhankintakilpailu. Eniten jäseniä hankkinut 
palkitaan. Muista laittaa myös oma nimesi jäsenkaavakkeeseen. Ilmoittakaa 
Tellervolle: osoite, puh. numeromuutokset, email ja jos ette enää kuulu 
seuraan. Ilmoittakaa myös, jos haluatte Pihlajanlehdet emailina. Näin 
säästämme postikuluja ja voimme senkin rahan panostaa seuramme retkiin tai
muun toiminnan kehittämiseksi. Myös jäsentiedotus sähköisesti on nopeaa 
esim. retkien tiedottamisessa. Joilla ei ole email-osoitetta, heille Pihlajanlehdet 
lähetetään postissa. Jos jäsenmaksua ei ole maksettu, niin Pihlajanlehti lakkaa 



tulemasta ja jäsenalennukset poistuvat. Olisimme kiitollisia, jos omaiset 
ilmoittaisivat poisnukkuneet jäsenet. Näin voisimme viettää hiljaisen hetken 
jäsentemme poismenon johdosta.

Maakuntatunnukset
Pohjois-Savon maakuntalintu on Kuikka (Gavia arctica, Black-throated Loon) 
on lyhyesti sanoen valmista tekoa. Se on pysynyt samanlaisena kymmenen 
miljoonaa vuotta. Se on jo itsessään todiste harvinaisen onnistuneesta 
prototyypistä. Vähän niin kuin myö yläsavolaiset. Pohjois-Savon 
maakuntakukka on Pihlaja (Sorbus aucuparia). Se on myös seuramme tunnus 
Pihlajalehdessä ja vaakunassamme. Eeva Ryynäsen seuralle lahjoittama puusta
veistetty Pihlajanlehti-veistos on Iisalmen Kulttuurikeskuksen aulassa. 
Käykääpä ihailemassa.

Hesalainen ja savolainen talitintit istuivat kauniina kevätpäivänä puun oksalla. 
Hesalainen talitintti lauloi reippaasti titityy, titityy, titityy. Savolainen talitintti 
vastasi hetken perästä rauhallisesti Tilipä hyvieniin, tyyy.



Pihlajanlehti nro 1/2017
KOKOUSKUTSU Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 18.3.2017 klo 
13.00 Ristolassa, Helsinki, Metsälä, Tinasepätie 46
Kevätkokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan
tarkastajan valinnat.
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Vuoden 2016 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
5. Vuoden 2016 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 taiteilija Ritva Oksanen esiintyy. Hän on laulaja, näyttelijä 
ja tehnyt hengellisiä produktioita. Ensimmäisen teatteriroolinsa Ritva Oksanen 
teki Jyväskylän Huoneteatterissa vuonna 1957. Oksanen on tehnyt useita 
televisiorooleja, Elämänmenon Eila Nieminen on yksi Oksasen tunnetuimmista 
televisiorooleista. Muita Ritva Oksasen sarjoja televisiossa ovat olleet muun 
muassa Pesärikko, Kohtaamiset ja erot, Konstan pylkkerö, Pimeän hehku, 
Elämän suola sekä Pieni pala Jumalaa. Oksanen on myös tunnettu omista 
laulua, lausuttua runoutta ja proosaa sisältävistä tuotannoistaan, joista 
viimeisin on nimeltään Elämän sirkus. Elämän sirkuksella Oksanen juhlisti 40-
vuotista taiteilijauraansa vuonna 2003.

Laittakaa seuran pinssi rintaanne yläsavolaisen yhteishenkemme viritykseksi. 
Jäsen, joka ei ole vielä pinssiä saanut, saa sen Kaijalta. Ilmoittautumiset pe 
10.3. mennessä: raija.komulainen@hotmail.fi, p. 050 9102 136 tai 
reijo.stedt@gmail.com, p. 0400 755 406. Samalla ilmoitetaan 
erikoisruokavalio, jos menu ei sovi. Menu: tirripaisti, talkkuna, keitetyt 
perunat, kahvi/tee, pullaa. Vegetaristeille kasvispiirakka 5 e/hlö. Ruoka 
maksaa jäsen 10 e/hlö ja ei-jäsen 15 e/hlö. Se maksetaan seuran tilille FI17 
5780 0740 0004 06 (viitenumero 301). Kokoukseen voi toki tulla, jos ei ole 
ehtinyt ilmoittautua ja ruuan ja jäsenmaksun voi maksaa paikan päällä.

Vuoden 2017 jäsenmaksu 15 e/hlö maksetaan myös seuran tilille FI17 5780 
0740 0004 06 (viitenumero 796). Jos jäsenmaksua ei makseta, Pihlajanlehti 
jää tulematta. Kaikki seuran jäenet/ystävät/tuttavat ovat tervetulleita 
kevätkokoukseen tapaamaan Ritvaa! Arpajaiset pidämme tälläkin kertaa 1 
e/kpl. Palkintoina risteilyjä, herkkukori, kirjoja ym. hyviä palkintoja. 
Seuralaiset voivat tuoda halutessaan omia palkintojaan Kulkuyhteydet: esim 
bussi 51 Hakaniemestä, I-juna Käpylän asemalta. Parkkipaikkoja löytyy. 
Tutustukaa toisiinne ja tehkää kimppakyytejä. Tutustumisen helpottamiseksi 
pidämme kokousissa nimilappuja. Ristola on halpa, hyvin toimiva paikka ja 
mahdollistaa omien ruokiemme tuomisen ja tekemisen. Ravintoloissa ruuan 
hinnaksi koituisi n. 30 e/hlö.



Ylä-Savon seura ry:n toimintakertomus 2016
Jäsenasiat: Maksaneita jäseniä oli 163, kannattajajäseniä 7 ja piällysmiehiä 10,
joten rekisteröityjä jäseniä 180. Jäseniksi pääsivät muutkin kuin yläsavolaiset 
hyväksymällä seuran säännöt. V 2016 tuli 9 uutta jäsentä. Seuran tilisaldo 
vuoden lopussa oli tuottotili 2.206,27 e käyttötili 584,35 e. Yhteensä 2.790,62 
e. Jäsenille jaettiin ilmaiseksi seuran pinssejä seuran tapaamisissa. 
Pihlajanlehti 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 12.3. Ravintola Kaisaniemessä. Hiljainen hetki seuran entisen 
varapuheenjohtajan Ensio Leskisen ja entisen johtokuntalaisen Aune Kalervon 
muistolle. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Toimintakertomus ja 
tilinpäätös 2015 hyväksyttiin. Kokouksen jälkeen vietimme seuran 45-
vuotisjuhlaa iltamien merkeissä Pakilan Pelimannien säestämänä. Avauspuheen
piti puheenjohtaja Kaija Pulli ja juontajana toimi varapuheenjohtaja Aimo 
Ollikainen. Pelimannit virittivät juhlatunnelman soittamalla yläsavolaisten oman
Ylä-Savon valssin, jonka on säveltänyt Veikko Huuskonen ja sanoittanut seuran
pitkäaikainen puheenjohtaja Lassi Kettunen. Juhlapuhujaksi olimme saaneet 
kansanedustaja Elsi Kataisen. Sasu ja Kaija Pulli olivat tehnneet seuran 40-
vuotistoiminnasta kuvakirjan, joka näytettiin skriinillä juhlavieraille. Ylä-Savon 
seuran pöytästandaari annettiin piällysmies Risto Pelkoselle. Maija Leva on ollut
seuran jäsen 37 vuotta ja hänelle annettiin Kotiseutuliiton ansiomerkki. Paikalla
olevista pitkäaikaisesta työstä seuran toiminnassa kukitettiin keltaisella 
ruusulla: Irma Kettunen, Anna Kääriäinen, Annikki Partanen, Anja Säisä-
Mykkänen, Maire Nokela, Maija-Liisa Nuutinen ja Marja Röpelinen. 
Juhlapäivällinen: tuoreparsacappuccino, pintasavustettuas saksanhirveä, 
säräjuurekset, korvasienimuhennos, viinikastine, kahvi, täytekakku. Jäsen 40 e
ja ei-jäsen 50 e. Seura sponsoroi jäsenten ruokaa 10 e. Paikalla n. 70 henkilöä.

Syyskokous pidettiin 12.11. Ristolassa. Hiljainen hetki vietettiin Toini Pekkasen 
ja Yrjö Antikaisen muistolle. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 hyväksyttiin. Kokouksessa valittiin 
2016 seuran pj. Kaija Pulli. Johtokunnan erovuorossa: Aino Hyvönen, Anja 
Laukkanen, Anja Sahrakorpi ja Pekka Rusanen. Laukkanen ja Sahrakorpi 
lopettivat. Heidän tilalleen valittiin Raija Komulainen ja Reijo Stedt. Hyvönen ja
Rusanen jatkavat samoin Aimo Ollikainen, Mauno Rahikainen, Tellervo Ukkonen
ja Leena Vatanen. Toiminnantarkastajiksi Pirkko Jaatinen ja Lea Ollikainen. 
Varalle Kari Hiltunen. Vuosijäsenmaksu 15 e/hlö ja kannattajajäsenmaksu 80 
e/hlö. Erla Pulli soitti pianoa ja laulatti joululauluja. Lisäksi yleisöä viihdyttivät 
Jussi Ollikainen kitaralla ja Tapio Pulli saksofonilla. Eila Kouvalainen esitteli 
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. 
Paikalla n. 50 jäsentä.

Retket
Käytiin Espoon kulttuurikeskuksessa 5.3. katsomassa "Ihmisellinen mies 
-näytelmää". Seuralaisille tarjottiin pullakahvit Jamppa Kiäriäisen kahvilassa la 



9.7. ja käytiin katsomassa piällysmiehemme Ismo Apellin näytelmää 
Karavaanarit. 20 jäsentä. Tutustumisretki Villa Kokkoseen Järvenpäähän. 
Esittelyn, konsertin lisäksi ruokailtiin. Maksu jäsen 40 e ja ei-jäsen 50e. Seura 
sponsoroi jäseniä 10 e. Paikalla oli 37 jäsentä. Seuralaiset pääsivät mukaan 
myös AKT:n järjestämälle Pärnun kylpylämatkalle 20.-27.10. Mukana oli 18. 
Seuran toimintaa pohdittiin yhdessä 20.10. Tavattiin piällysmies Olava 
Martikainen vaimoineen ja he tarjosivat seuralaisille leivoskahvit.

Tiedotus

Seuran www.yla-savonseura.fi ja FB-sivut pidettiin ajan tasalla. Seura osallistui
yhteiseen savolaisseurojen toimintaan ja 30.1.Voe tokkiisa - Muikkuja 
-tapahtuman järjestämiseen. Yhteistoimintaa: Helsingin Rantasalmi-Seura, 
Helsingin Savonlinna-Seura, Kiuruvesi-Seura, Savon Kielen Seura, Helsingin 
Ristiina-seura, Helsingin Puumala-seura, Savolaisen osakunnan seniorit ry ja 
Suomen Kotiseutuliitto. Pohjois-Savon liiton seminaareihin 11.2. ja 9.9. ja 
Kotiseutupäiville 4.-7.8. osallistuttiin. Savolaisen osakunnan 111-
vuotisjuhlaesitteeseen seuran mainos. Tiedotteita ja valokuvia lähetetty eri 
medioihin mm. muikkujuhlasta, kevät- ja syyskokouksistamme. Iisalmen 
Sanomat, Töllötin, Aakusti-lehti, Rantasalmen Sanomat ym. ovat julkaisseet 
seuran tiedotteita ja kuvia. Pihlajanlehtiä ja jäsenkaavakkeita on jaettu Ylä-
Savon tapahtumissa, matkailutoimistoissa, kirjastoissa sekä johtokuntalaiset ja
seuralaiset tuttavilleen. Seuran adresseilla muistettiin jäsenien 
tasavuotissyntymäpäiviä: Wille Riekkinen, Marja Röpelinen, Martta Röysky, 
Anja Säisä-Mykkänen, Leena Vatanen sekä kunnioitettiin Ensio Leskisen 
muistoa. Seuralaisille on lähetetty syntymäpäiväkortteja, joiden syntymäpäivä 
on jäsenrekisterissä. Joulukortteja/emaileja lähetettiin seuraa tukeneille 
tahoille, piällysmiehille sekä Ylä-Savon medioihin. Kiitos kaikille 
arpajaispalkintoja lahjoittaneille.

Menneitä tapahtumia:
Tutustumisretki Villa Kokkoseen Järvenpäähän la 15.10.2016. Saimme 
tutustua edesmenneen piällysmiehemme Joonas Kokkosen Alvar Aallon 
suunnittelemaan kotiin. Pianisti Elina Viitaila ja oopperalaulaja Antti A. Pesonen
esittelivät taloa ja puutarhaa sekä pitivät meille konsertin. Lopuksi saimme 
nauttia mainioista pataruuista.

Pärnun kylpyläreissu 20. - 27.10.2016
Kylpyläreissu tarjosi rentoutusta ja mukavaa yhdessäoloa. Saimme 
vieraaksemme piällysmies Olavi Martikaisen Anna-Liisa vaimoineen. He ovat 
asuneet Pärnussa 6 vuotta ja viihtyivät siellä erinomaisesti. Mietimme yhdessä 
seuran toimintaa ja piällymies tarjosi meille leivoskahvit, josta lämmin kiitos. 
Kiitos myös AKT:n eläkeläisille, kun pääsimme mukaan.

Sääntömääräinen syyskokous

Syyskokousta vietettiin perinteisin menoin. Väisäsen kotilihasta tuotu 
mykyrokka oli todella hyvää. Puheenjohtajana jatkaa Kaija Pulli. Johtokunta ja 
toimihenkilöt on esitelty sivu 8. Toivotamme uudet johtokuntalaiset Raija 
Komulaisen ja Reijo Stedin tervetulleeksi johtokuntaan. Lämpimät kiitokset 
Anja Laukkaselle ja Anja Sahrakorvelle hienoista retkistä ja uutterasta työstä, 
mitä teitte jäseniemme virkistykseksi. Syyskokouksessa oli ainoastaan n. 50 



henkilöä, joka on vähiten ainakin minun seurassaoloaikanani. Olisi 
mielenkiintoista kuulla, miksi jäseniä ei tilaisuus kiinnostanut.

Savolaisseurojen yhteinen Muikkujuhla la 28.1.2017 Ravintola Kaisaniemessä 
Rappeita muikkuja, pottumuussia ja mukavoo seuroo.Näitä kaikkia oli tarjolla 
pääkaupunkiseudulla toimivien savolaisseurojen yhteisessä Voe tokkiisa - 
Muikkuja! -tapahtumassa. Neljännen kerran järjestetty juhla kokosi 175 
savolaista ja savolaismielistä henkilöä sateisen harmaana lauantaina Ravintola 
Kaisaniemeen Helsinkiin. Piällysmies Ismo Apell selvitteli savolaisuuden 
koukeroita ja esitteli Antti Heikkisen, Tarja Anuntin kanssa tekemänsä kirjan 
Kuopion Seutu. Savolaisen Osakunnan laulajat lauloivat kauniisti 
savolaismielisiä lauluja ihan oikealla Savon murteella. Meillä kaikilla oli siellä 
niin mukavaa...kiitos kaikille mukanaolijoille.

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. Viime vuonna saimme vain 9 jäsentä. Johtokunta
päätti kokouksessaan ettei palkintoa myönnetä, kun jäsenet tulivat yksittäin eri
henkilöiden kautta. Vuonna 2017 palkinto myönnetään, jos jäseniä saadaan 
enemmän.

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. Kiitos niille, jotka 
ovat jo ilmoitaneet suostumuksensa sähköiseen lähettämiseen. Posti- ja 
painatuskulut ovat nousseet huimasti. Sähköiseen muotoon siirtymällä 
säästämme lehden painatus- ja postituskuluja. Nämäkin rahat voimme laittaa 
esim. seuran retkiin. Kaikille, joilla ei ole sähköpostia ja joka haluaa 
paperiversion, heille lehti lähetetään postitse. Pihlajanlehdet kuten kaikki 
muukin toiminta ja tiedotus löytyy seuran sivuilta www.yla-savonseura.fi.

Tulevia tapahtumia:

Koljonvirran kesäteatteri la 8.7.2017 klo 15 Tuntematon sotilas
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Suomen teatterihistoriassa ainutlaatuinen 
spektaakkeli. Tekijät: teksti Väinö Linna, musiikki Nightwish, ohjaus Ismo 
Apell, dramatiikka Antti Heikkinen. Lippu 25 e/kpl ja niitä on varattu 30. 
Tapahtumakentällä on laaja näyttely sota-ajan aikakaudelta; aidot 
panssarivaunut ja aseet sekä valokuvanäyttely ihmiskohtaloista ja uusi 
ravintola A-oikeuksin. Koe kuinka Nightwishin musiikki, jykevä draama ja 
vahva näyttelijäntyö kohtaavat elokuvan huumaavan äänimaailman tässä 
ainutlaatuisessa näytelmässä.

Seuralaisilla on myös yhteistapaaminen klo 13 Jamppa Kiäriäisen kahvilassa 
Campingissa, jossa seura tarjoaa pullakahvit. Ilm. 5.6.2017 mennessä 
raija.komulainen@hotmail.fi, p. 050 9102 136 tai reijo.stedt@gmail.com, p. 
0400 755 406.
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