Pihlajanlehti nro 3/2018
KOKOUSKUTSU Sääntömääräinen syyskokous
Seuramme sääntömääräinen syyskokous pidetään mykyrokan ja kirjailija,
toimittaja Matti Rönkän seurassa lauantaina 17.11.2018 klo 13. Malmin
Työväentalo, Takaniitynkuja 9, Hki 78. Ennen kokousta glögitarjoilu
piparkakkujen kera!
Syyskokouksen esityslista:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma
4. Määrätään vuoden 2019 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
6. Hyväksytään vuoden 2019 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.
Jäsenhankintakilpailun tulokset julkistetaan ja Matti Rönkä kertoo savolaisista
juuristaan sekä esittelee ja myy kirjojaan. Perinteinen, savolainen mykyrokka
lisukkeineen sekä kahvia ja joulutorttuja. Ruoka maksaa 15 e/jäsen ja 20 e/eijäsen. Vegetaristeille on tarjolla kasvispiirakkaa 5 e/hlö. Ilmoittautuminen on
lähes pakollista, että osataan varata ruokoo tarpeeks ettei ruoka lopu kesken
ja sitä ee jiä liikoon, jollon tulloo seuralle tappijoo viimeistään pe 9.11.
mennessä: raija.komulainen@hotmail.fi, p. 050 9102 136 tai Arja Julkunen,
arja_tapsa@hotmail.com, p. 050 382 0145. Pääpalkinto Savolaenen kalakukko
ja monipuolinen ostoskori sekä paljon muita hyviä palkintoja. Seuralaiset
voivat tuoda halutessaan arpajaisiin omia palkintojaan sekä leivonnaisia.
Vuoden 2018 maksamattoman jäsenmaksun 15 e maksetaan viimeistään
kokouksessa tai FI17 5780 0740 0004 06 (viite 246).
Malmin Työväentalo
Talo sijaitsee Malmin keskustan tuntumassa, Malmin sairaalan naapurina ja
hyvien liikenneyhteyksien ääressä. Helsingin keskustasta talolle tulevat bussit
61N, 69, 70, 73 ja 73N. Muita bussilinjoja ovat 79, 79N, 554, 560, 561 sekä
lähibussilinjat 603, 701, 702 ja 703. Paikallisjunat I (Helsingin suunnasta), P
(lentoaseman suunnasta), N ja K pysähtyvät Malmilla. Pihalta löytyy myös
hyvät parkkitilat omalla autolla tuleville.
Tulevia tapahtumia:
Tutustumisretki uusittuun eduskuntaloon ti 2.10. klo 9 Piällysmiehemme,

kansanedustaja Seppo Kääriäinen on kutsunut seuramme Eduskuntataloon.
Ensimmäiset 30 pääsee mukaan, joten ilmoittaudu pikaisesti Raija Komulaiselle
tai Arja Julkuselle, yhteystiedot ks. sivu 2 viimeistään ti 25.9.
Tapaamme klo 8.45 portilla B, joka sijaitsee talon oikealla puolella
Mannerheimintien puolella. Joukkoliikenne on helpoin tapa saapua
eduskuntaan. Kävelymatkaa Helsingin rautatieasemalta tai Kampin
bussiterminaalista on alle kilometri. Eduskuntatalon edessä ei ole
pysäköintipaikkoja. Eduskunnan lähistöllä on Helsingin kaupungin maksullisia
pysäköintipaikkoja sekä yksityisiä pysäköintitaloja.
Syksyn kylpylämatka to 11. - to 18.10. Viron Toilaan
Ylä-Savon seuran ja AKT:n yhteinen kylpylämatka suuntautuu syksyllä Toilankylpylään. Kysy Pekalta, jos löytyy vielä peruutuspaikkoja: pekkarusanen@netti.fi tai p. 041 501 7924.
Voe tokkiissa - Muikkuja! la 26.1.2019 klo 13 Ravintola Kaisaniemi
Muikkuja lisukkeineen syödään 5. kerran savolaisessa hengessä. Tässä
vaiheessa ohjelman suunnittelu on vielä kesken. Tammikuussa kannattaa
kysellä ilmoitusten vastaanottajalta: mervihagsberg@gmail.com tai
tekstiviestillä p. 050 357 3108. Muista kertoa, että olet Ylä-Savon seurasta!
Seurojen välillä on pientä kilpailua, mikä seura saa eniten vieraita. Maksu n. 30
e maksetaan Ristiina-seuran tilille FI77 1416 3500 1667 72. Yhteiseen juhlaan
ovat kaikki savolaisseurojen jäsenet tervetulleita ystävien ja tuttavien kanssa
ks. www.yla-savonseura.fi.
Menneitä tapahtumia
Toukotaika 18.5. Varpaisjärvellä
Raija ja Kalevi Komulaisen kanssa esiteltiin seuraamme Varpaisjärvn kulttuurija taidetapahtumassa Varpaisjärven torilla. Avaussanat pitänyt
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tarmo Heiskanen muistutti, että
kulttuuriasioiden merkitys kunnan toiminnassa korostuu sote- ja
maakuntauudistusten myötä. Tapahtuma kokosi monikymmenpäisen yleisön
viileästä säästä huolimatta. Tarmokkaat kyläseurat tarjosivat viidettä, ruokaa
sekä mukavaa yhdessäoloa koko porukalle. Tapahtumia järjestettiin eri
paikoissa. Kunta, seurakunta, kirjasto ja koulut tekivät oman panoksensa
vierailijoiden viihdyttämiseksi. Meidän seura ei kovin kiinnostanut, kun se
toimii vain pääkaupunkiseudulla.
Iisalmen Pohjolankadulla taidetta koko pituudella
Pohjolankadun koivubulevardi täyttyi monipuolisesta taiteesta. Aallottaren ilo
ahdistus -teos kuvaa maapallon muoviongelmaa. Se on yhteisteos Iisalmen
kuvataideseuralta. Heinäkuussa Pohjolankadun kävelyreitti Iisalmessa vaihtui
katujen väliin koivukujalle. Kävelijät sinne houkutteli taidenäyttely, joka
järjestetään nyt toista vuotta peräkkäin.
Ylä-Savo sydämellä - Taide kuuluu kaikille oli jatkoa viime kesänä ensimmäistä
kertaa järjestetylle koivukujan taidenäyttelylle. Silloin sen kuraattori, taiteilija
Kaarina Kaikkonen ja näytillä oli ammattitaiteilijoiden teoksia.
Tänä vuonna näyttely toteutettiin alueen omin voimin. Iisalmelaiset Mari
Kekäläinen ja Kari Angeria innostuivat taidenäyttelyideasta, kokosivat taiteilijat

- ammattilaiset ja harrastajat - ja toivat taiteen kaikkien katsottavaksi.
"Mukaan pääsivät kaikki halukkaat. Siellä oli taiteilijoita, joista en tiennyt
mitään ja joiden teokset pääsevät nyt esille, Angeria kertoo." Koivukujan
näyttelyssä oli töitä kymmeniltä tekijöiltä. Koivukujan näyttelyssä oli töitä
kymmeniltä tekijöiltä.
Kotiseutupäivät "Miun mau mukkaan" 10.8. Lappeenrannassa
Lappeenrannan kotiseutupäivät olivat päivien 70. juhlavuosi. Päiviä on
järjestetty vuodesta 1949 lähtien joka vuosi eri puolilla Suomea vaihtuvin
teemoin. Lappeenrannan päivien teemaotsikko on Kotiseutu - miu mau
mukkaa. Teemana on siis asukkaan osallistuminen tekemään kotiseudustaan
paikan, jossa viihtyy ja jossa on hyvä asua.
Olin mukana perjantaina seuramme edustajana. Päivien avajaisia vietettiin
helteisen kuumalla Satamatorilla. Avauspuheen piti Lappeenrannan
kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Hän kertoi Lappeenrannan olevan Suomen
ilmastopääkaupunki. Pirkanmaalta muuttanut Jarva on tuntenut itsensä
kotoisaksi karjalaisuuden keskellä. Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja
Kirsi Moisander kävi läpi Kotiseutuliiton 70-vuotisen historian pääteemoja.
Yleisöä viihdytti nuijamies Jorma Härkönen nuijamiespuvussaan. Paikalla olivat
myös rakuunakaupungin perinneratsukot.
Päivien suojelija, Lauritsalalasta kotoisin oleva Arvi Lind oli mukana. - Juuri
tämän lähemmäksi ei omia juuriaan pääse. Olen nimittäin syntynyt runsaan
kahden kilometrin päässä tästä tuohon suuntaan jouluksi 1940 Kaukaan
tehtaan sairaalassa, Lauritsalan kauppalassa, silloisessa Viipurin läänissä,
muisteli koko Suomen tuntema uutisankkuri kotiseutuaan.
Kaupungintalolla pidetyssä vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Puheenjohtajana toimi Kimmo Jarva. Vuoden kotiseutuyhdistykseksi valittiin
Rovaniemen Totto ry ja vuoden kaupunginosan tittelin vei Espoon Kauklahti.
Päivän päätti keskustelukammarit. Osallistuin Viestintä toimintamuotona
kaupunginosissa paneeliin, jonka veti Johanna Fransén Lappeenrannan
pelastuslaitokselta. Tapahtuman järjestivät Lauritsala-Seura ry ja Suomen
Kotiseutuliitto yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin, Imatran kaupungin ja
Etelä-Karjalan liiton kanssa.
Puheenjohtajan palsta:
Kesän muistoja Pohjois-Savosta Lämmin ja ihana kesä alkaa olla lopuillaan.
Olen palannut Helsinkiin lähes 3 kk Varpaisjärvellä oleskelun jälkeen. Enpä
muista moista lämpöä olleen, vaikka ei tämä kesä nyt ihan kärkiin pääse
lämpötilojen suhteen. ?Pisin mittaushistoria on Helsingin Kaisaniemestä, jossa
säätä on mitattu 173 vuotta. Hellepäivien lukumäärässä heinäkuu on sijalla
kahdeksan.?Esimerkiksi Kuopion asemalla säätä on mitattu 60 vuotta, ja
lämpimien heinäkuiden osalta tämä heinäkuu on sijalla viisi. Suurimmat
poikkeamat heinäkuun osalta ovat olleet Lapissa, jossa heinäkuusta on
muodostunut mittaushistorian kaikkein lämpimin. Joillekin kesä on ollut
rasittava. Ei minulle, joka rakastan lämpöä ja sitä, että voi illalla ja yöllä olla
ulkona palelematta.

Menin Varpaisjärvelle 9.5. Valkoiset lumikinokset koristivat pihaan navetan
räystäiden alla. Puissa ei ollut minkäänlaista hiirenkorvaa. Pikkuhiljaa sää
lämpesi ja luonto heräsi. Ihaninta oli nähdä luonnon valmistautuminen kesään.
Muuttolinnut palasivat koteihinsa vuodesta toiseen. Ihmeellistä, miten niillä on
kompassi päässä tuhansien kilonmetrien takaa. Sää lämpeni nopeasti ja jo
14.5. Kuopiossa lämpömittari kipusi + 27,3 asteeseen. Kevätsiivousten
lomassa aloin suunnitella vierasmökin rakentamista. Pokasahalla katkoin puut
suunnitellulta alueelta. Moottorisahaan ei ollut bensaa ja en oikein ole tottunut
sitä vielä käyttämään. Mäkäräiset saapuivat kuin nuolet. Jalkapatteja saunassa
hoidennellessani mietin, mikäköhän noiden tarkoitus on.
Vierasmökkitarpeet tulivat illalla myöhään Virosta. Nuori mies koputteli
ikkunaani klo 23 la iltana. Hän oli jo aamulla lähtenyt Helsingistä. Vielä hän
sanoi vievänsä minun jälkeeni yhdet mökkitarpeet. Siitä alkoi mieheni kanssa
rakennushommat. Poikamme lapset Jenna ja Tomas olivat vielä hoidossa.
Koville otti rakentaminen kun ei ole ihan exspertti moisissa hommissa, mutta
juhannukseksi mökki oli pystyssä miljoonista hyttysistä huolimatta. Näky
lumosi, että kaipa sitä jotain osaa kun toimeen ryhtyy. Itse olen papereita
siirrellyt ja kirjoituksia tehnyt ja missään se ei näy. Tuskin niitä kirjoituksia
kukaan edes lukee.
Lapinlahden taidekatu kuljettiin läpi. Taidepitäjässä on paljon taidetta.
Kannattaa kulkea tämä taiteellinen tie. Siellä on hautausmaalla mm.
piällysmiehemme Eva Ryynäsen Hellyyttä-työ.
Varpaisjärven kirjastossa esiteltiin taiteilijan Juha Kuosmasen hienot
akryylityöt. Hänen valokuvamaiset luontokuvat ovat kuin valokuvia. Hän toimii
Iisalmen seudun kuvataideseuran puheenjohtajana. Yksinäisiin iltoihini toi
lohtua Canal Digitalin tuoma TV-lautanen. Kyllä on hieno kuva. Ei lumisateita
enää meidän mökissä.
Kalaakin saatiin, haukea ja kuhaa, kun jatsoin uistelijoille soutaa. Kovin hyvä
kalakesä ei ollut. Kaipa nekin menivät pohjamudan viileyteen.
Juhannuksena käytiin Jumisen MS-talolla tansseissa. Tyttöbändi-Seireeni
soittivat kutsuvasti tangoja ym. nuoruuden kappaleita. Samassa talossa minä
tanssin koko nuoruuteni. Talkoovoimin talo oli uusittu perusteellisesti.
Ulkohuussit hävinneet sekä kuuset parkkipaikoilta. Monenkohon juuresta on
löytynyt unohtuneet viinapullot? Suuri kiitos vapaaehtoisille, jotka herättivät
henkiin jo rappeutuneen 1954 rakennetun talon. Kyllä yhteishenki on voimaa.
Samaa voi sanoa tästä meidän seurasta, joka on kohta toiminut 50 vuotta.
Korpiteatterissa esitettiin Markku Hattulan Ideaparkkia. Kari Summasen ohjaus
toimi kesäteatterin tapaan sulavasti. Teatterilla on vankat perinteet, yli 30
vuotta. Aloitusvuosi on 1982 ja jo sitä ennen sotia näytelmäharrastus kyti
Korpijävellä. Itse muistan olleeni talossa tansseissa 24.8.1967. Marjatta
Leppänen esiintyi ja täytti sinä päivänä 30 vuotta. Hupsista! Nyt hän on 80.
Niin ne vuodet menevät ja muistot säilyvät.
Seuralaisten tapaaminen Iisalmen Kulttuurikeskuksessa 7.7.2018
Meit oli raitilla 7 siis, ei välitetty siitä, mukavaa jutustelua pullakahvin
merkeissä... perinteiselle Iisalmen tapahtumalle ei tänä vuonna riittänyt
kiinnostusta. Syy voi löytyä siitä, että perinteinen Koljonvirran teatteri jäi

näkemättä. Siellä meni Täällä Pohjantähden alla, jonka molemmat osat
olemme nähneet jo Lahdessa. Kuhmon musiikkijuhlien monipuolinen
avauskonsertti ei myöskään seuralaisia innoittanut. Itse pidin kovasti Astor
Piazzollan tangovoittoisasta musiikkiproduktiosta. Ylä-Savossa oli paljon
kesätapahtumia ja ei jokaiseen millään ehtinyt, vaikka oli kuinka nopea.
Savolaisvitsi
Pappi Piikarainen ajoi pyörällä Pokkisen mäkeä alas ilman käsiä. Nokkela poliisi
pysäytti hengenmiehen ja kirjoitti 20 euron sakon. Rahan arvon tunteva
pappismies, joka oli tottunut luikertelemaan vastuusta hengellisin fraasein,
aloitti " itse asiassa Jeesus ohjasi pyörääni koko ajan." Tähän konstaapeli: " Se
on sitten 50 euroa sakkoa, kun kaksi aikuista ajaa samalla pyörällä."
LehtiaineistoaPihlajanlehteen: juttuja, savolaisia sananlaskuja, vitsejä
omakohtaisia kertomuksia lapsuuden ajoilta, tarinoita ym. Aineistot mielellään
kaijapulli@yahoo.com. Seuran 50-vuotispäivät lähestyvät. Jos seuralaisilla on
kuvia tai juttuja seuran vaiheista, niin niitä voi lähettää Kaijalle. Kuvat
palautetaan.
Suru-uutiset:
Jäsenemme Maija Leva ja Anna Kaarina (Kati) Röpelinen ovat kuolleet.
Osanottomme omaisille.

Pihlajanlehti nro 2/2018
Varpaisjärven Toukotaika -tapahtuma pe 18.5. klo 18-21 torilla
Tapahtuma järjestetään jo viidettä kertaa. Seuramme on varannut sieltä
paikan toimintamme esittelemiseksi. Kaikki ovat tervetulleita tekemään
tapahtumaa - taiteilijat, käsityöläiset, harrastajat, yritykset ja yhteisöt.
Tapahtumat keskittyvät kunnantalolle, torille, seurakunnan tiloihin ja
koulukeskukselle. Tervetuloa mukaan, jos liikutte Varpaisjärvellä päin!
Tapaaminen Iisalmen Kulttuurikeskuksen kahvilassa ti 17.7. klo 17,
Kirkkopuistonkatu 9
Perinteinen kesätapaaminen synnyinsijoillamme järjestetään tänä kesänä
Iisalmen Kulttuurikeskuksen kahvilassa. Ylä-Savon seura tarjoaa seuran
jäsenille ilmaiset pullakahvit. Puukuvanveistäjä, piällysmiehemme Eva
Ryynänen lahjoitti seurallemme Syyspihlaja-veistoksen. Voimme ihailla tätä
veistostamme Kulttuurikeskuksessa. Kahvittelun jälkeen on mahdollisuus
osallistua Kuhmon Kamarimusiikin konserttiin klo 18 - 19. Perinteisesti Kuhmon
Kamarimusiikkijuhlat alkavat Iisalmesta. Tilaisuus tarjoaa korkeatasoista
musiikkia. Ohjelma www.iisalmi.fi. Liput maksavat 20,50 e/kpl. Sitovat
ilmoittautumiset vaikka heti tai viimeistään pe 18.5. mennessä
raija.komulainen@hotmail.fi, p. 050 9102 136 tai Arja Julkunen,
arja_tapsa@hotmail.com, p. 050 382 0145. Esteestä on heti ilmoitettava.
Seura laskuttaa perumatta jääneet ilmoittautumiset. Konsertti 20,50 e
maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004
06 (viitenumero 1122).
Valtakunnalliset 70. kotiseutupäivät 9.-12.8. Lappeenrannassa
"Kotiseutu - Miu mau mukkaa". Kotiseutuliiton järjestämään tapahtumaan
osallistuu seuramme edustaja. Seuramme on Kotiseutuliiton jäsen.
Nelipäiväinen tapahtuma tarjoaa monipuolista ohjelmaa. Päiville voi osallistua
kuka vain. Ohjelma: www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/valtakunnallisetkotiseutupaivat.
Savolaes vitsi: Kysymys: Tiedätkö mikä on Anna Puu savoksi? Vastaus:
Viskooppa kalikka!
Syksyn kylpylämatka to 11. - to 18.10. Viron Toilaan
Ylä-Savon seuran ja AKT:n yhteinen kylpylämatka suuntautuu syksyllä Toilankylpylään. Kylpylä sijaitsee Itä-Virossa lähellä Narvaa teiden risteyspaikassa,
vain parin tunnin automatkan päässä sekä Tallinnasta että Pietarista. Toila on
vuosisatoja ollut tunnettujen virolaisten ja venäläisten kulttuurivaikuttajien
lomaviettopaikka. Lähtö to 11.10. klo 9 Länsiterminaali (kokoontuminen klo 8).
Matkan hinta 360 e/hlö (2-hengen huone), 521 e/hlö (1-hengen huone).
Hintaan sis. laiva- ja bussimatkat, täyshoito, majoitus, lääkärin kanssa sovitut
hoidot, menomatkalla laivassa meriaamiainen klo 9.45, su 14.10. retki
Narvaan: tutustuminen nähtävyyksiin, luostariin, ostoskeskukseen. Paluu to
18.10. klo 8.30, Tallinnasta klo 12, Helsingissä klo 14.30. Ilm: pekkarusanen@netti.fi tai p. 041 501 7924.
Tutustuminen syksyllä uudistettuun Eduskuntataloon
Virkistystoimikunta on ottanut yhteyttä piällysmieheemme Seppo Kääriäiseen
Eduskuntataloon tutustumisen merkeissä. Tähän mennessä ei ole saatu vielä

varmuutta. Hän on jo pari kertaa aikaisemmin kutsunut seuramme vieraaksi
Eduskuntaan. Uskon, että kiinnostusta riittää tutustua remontoituun taloon.
Katsotaan onnistuuko tänä vuonna tai sitten myöhemmin. Tästä ilmoitamme
seuraavassa Pihlajanlehdessä.
Syksyn teatteriretki la 27.10. Tampereen Työväen Teatteriin
Seuramme on varannut Billy Elliot -musikaaliin 50 lippua. Lippu maksaa 62
e/kpl. Ilmoittakaa pikaisesti tai viimeistään pe 18.5. mennessä:
raija.komulainen@hotmail.fi p. 050 9102 136 tai Arja Julkunen:
arja_tapsa@hotmail.com, p. 050 382 0145, että tiedämme, onko halukkuutta.
Pitää suunnitella muu ohjelma ruokineen ja matkoineen. Kaikkineen matkan
hinnaksi tulee n. 90 e/jäsen. "Billy Elliot on yksi 2000-luvun menestyneimmistä
ja hienoimmista brittiläisistä musikaaleista. Tarina nuoresta Billysta, jonka veri
sykkii tanssille, koskettaa ihmisiä monellakin eri tasolla. Se kertoo meille
unelmista, toivosta, mahdollisuuksista - sekä peloista, ennakkoluuloista ja
asenteista", sanoo ohjaaja Samuel Harjanne.
Lee Hallin kirjoittamaan tarinaan perustuva, palkittu musikaali on valloittanut
maailmalla jo 12 vuotta. Tarinaa siivittää Elton Johnin musiikki. Kuusi poikaa
ovat treenanneet Billyn nimiroolia ja toista keskeistä poikaroolia Michaelia
varten jo vuoden 2017 alusta asti. Syksyllä 2018 nämä kuusi poikaa, 22
tanssivaa tyttöä, kaivosmiehet ja koko kaupunki - yhteensä hurjat 55 henkilöä
- valtaavat energiallaan, taidoillaan ja sydämellään yhden Suomen
suurimmista musikaalinäyttämöistä.
Sääntömääräinen syyskokous la 10.11. klo 13
Paikka on avoin. Ristola ei ota enää varauksia. Jos jollakulla on tiedossa
tarpeemme täyttämä paikka, niin ilmoittakaa siitä Kaijalle. Paikka hyvien
julkisten yhteyksien päässä, ei kovin kaukana Helsingin keskustasta, edullinen,
oma keittiö, astiat, kokoustila. Toivomuksia syyskokouksen ohjelman suhteen
myös toivotaan. Ruokana on perinteinen mykyrokka, kahveineen ja
torttuineen. Kasvispiirakkaa on saatavilla vegetaristeille.
Poisnukkuneita jäseniä
Lauri Antti Karvonen 88 v (jäsen vuodesta 2012), Hekki Reis 90 v (jäsen
vuodesta 1999) ja Viljo Ronkainen 94 v (jäsen vuodesta 1992). Viljo oli hyvin
aktiivinen jäsen. Lauloi kokouksissamme ja retkillämme yhdessä vaimonsa
Eilan kanssa. Viljo syntyi maisemallisesti kauniilla Sonkajärven Pohjoismäellä.
Viljo osoitti miten sisulla ja tarmolla voi nousta "kansakunnan kaapin päälle",
vaikka eväät matkalle olisivat vaatimattomat. Hän nousi Puutyöväenliiton
puheenjohtajaksi. Viljo kirjoitti itsestään elämänmittaisen
toimintakertomuksen. Sain kirjan Viljolta lahjaksi 2005. Se on hyvin
mielenkiintoista luettavaa politiikan, työväestön sekä erilaisten ihmiskemioiden
kohtaamisista. Syvimmät osanottomme omaisille.
Puheenjohtajan palsta
Seuramme 47. vuosi on kulunut suunnitelmien mukaisesti. Kevätkokous sujui
mutkattomasti. Vuoden 2017 toimintakertomus ja kirjanpitäjämme Anja
Tapanisen hyvin tehty tilinpäätös hyväksyttiin. Vuosi pysyi hyvin budjetissaan.
Tapiota tuli vain - 129,75. Seuran sihteerinä toimii Marja Liisa Raatikainen. Arja
Julkunen siirtyi virkistystoimikuntaan.

Seuramme on hakenut avustuksia toimintaamme eri tahoilta, lähinnä seuran
50-vuotishistoriikin kirjoittamiseen. Toistaiseksi ei ole tukea myönnetty
mistään. Jos tiedätte hyviä hakukohteita, niin ilmoittakaa minulle. Seuramme
7.1.2021 täyttää 50 vuotta. Tarkoitus olisi saada jonkunlainen historiikki
seuramme vuosista. Itse olen hyvin ylpeä siitä, että toimintamme on jatkunut
hyvässä hengessä näin pitkään. Tätä juhlakirjaa olisi mahdollisuus ostaa
seuran jäsenet ja kaikki halukkaat.
Varmaan monella on kuvia, juttuja, mielenkiintoisia kertomuksia seuran
historiasta. Toivoisin, että lähettäisitte niitä minulle. Kuvien skannauksen
jälkeen palautan ne lähettäjille. Kuvien mukana olisi hyvä olla teksti, ketä siinä
on ja mikä tapahtuma on kyseessä.
Seuramme täytti 45 vuotta 2016. Näihin juhliin tehtiin kuvakirja. Mikäli on
kiinnostusta, niin tätä kirjaa voi tilata halukkaille. Tilataan niitä lisää. Hinta on
n. 20 e.
Kesän tuntua on jo ilmassa. Hanget väistyvät pikkuhiljaa. Pihallani kukkivat jo
siniset krookukset. Sain laitettua verkon ajoissa. City-kanit jäivät ilman
meheviä krookuksen lehtiä. Kaupunki on hävittänyt hellyttävät pikkuvintiöt
tyystin pois vai liekö ketut syöneet.
Bongasin talvella lintulaudallani Valkoselkätikkapariskunnan. Komea lintu, on jo
suojelulistalla. Varpuset kuten muut linnut ovat vähentyneet ja pienentyneet.
Syynä tähän on ilmastonmuutos, saasteet sekä elinolosuhteiden muutokset.
Itse olen yrittänyt mökillä monena vuonna saada latoon pääskysiä pesimään.
Ei onnistu. Kotieläinten hävittyä ei ole kärpäsiä ravinnoksi.
Sepalusklubi 40 vuotta
Iisalmen lyseon ja Iisalmen tyttölyseon entisten oppilaiden alumni kutsuu sinua
viettämään ikimuistoisen juhlaviikonlopun yhdessä entisten koulukavereiden
kanssa 13.-15.7.2018 Iisalmessa.
Aloitamme jo perjantaina 13. päiväPerjantaina iltapäivällä vierailemme
iisalmelaisessa yrityksessä (Normet). Illalla vietämme vapaamuotoista
tulojuhlaa Olutmestarissa (klo 17.00). Halukkailla mahdollisuus osallistua
kesäteatteriesitykseen Mansikkaniemellä. "Täällä Pohjantähden alla" -esitys
alkaa klo 19.00.
Pääjuhla OlvihallissaKesäjuhlien päätapahtumaa ja Sepalusklubin 40vuotisjuhlaa vietetään lauantaina 14.7.2018 Olvihallissa. Iltapäivällä on
monenlaista ohjelmaa (13.00 - 17.30) ja illalla on pääjuhla, alkaen klo 19.00.
Sunnuntaina on Sepalus OpenPerinteikäs golfkisa järjestetään Ahmolla
15.7.2018. Mukaan kutsutaan nimen mukaisesti kaikki halukkaat. Lähetä
ilmoittautumisesi mahdollisimman pian kokouspäällikkö Olavi Kähköselle, p.
044 342 9075, olevi1@gmail.com. Lisätietoa www.sepalusklubi.fi. Liity myös
FB-ryhmään Sepalusklubi r.y.
Kesätapahtumia Ylä-Savossa
Juhannuskokkoja juhannusaattona poltetaan varmasti eri Ylä-Savon paikoissa
mm. Varpaisjärven Paloisilla. Juhannuspäivänä on ollut Varpaisjärven Jumisen
maamiesseuran talolla teatteri sekä juhannustanssit.

Yli 30 vuotta kesäteatteria Varpaisjärven Korpisilla, Korpiteatterissa sisällä,
Rautavaarantie 2090. Hannu Hattulan kirjoittama ja Kari Summasen ohjaama
Ideaparkki p. 0400 743 456. Ensi-ilta 27.6.
Alapitkän nuorisoseuran kesäteatteri esittää Minna Kettusen kirjoittaman
näytelmän Jaetun maan lapset. Alapitkän nuorisoseurantalo Ensi-ilta 1.7.-15.7.
p. 0400 181 376, posti@alapitkanns.fi
Eukonkantoo Sonkajärvellä 6.-7.7. Varpaisjärven yöpuolimaraton 6.7.,
Oluset 30. Iisalmi 13.-14.7. esiintyjinä mm. PE: Pandora, EAST 17, Cascada,
LA: Bad Boys Blue, REDNEX, Dj SASH. IskelmäViikko Kiuruvesi 18.-22.7.
Esiintyjinä iskelmätaivaan huippuja. Varpaisjärven maalaismarkkinat 21.7.
Esiintyjänä mm. Souvarit. Lapinlahden juusto- ja viinijuhlat 4.8. esiintyjinä
mm. Jean S, tangoprinssi Jarno Itkonen.
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.
Muikkufestivaalit 30.6. Pielaveden keskusta. Pielaveden kesäteatteri 30.6. 15.7. Peppi Pitkätossu
40. Tuuren Sottiisi la 28.7. klo 17.30 Laukkalan kirkko ja Pelimanni-ilta klo
19 Laukkalan ns. talo
Tanssiteatteri Reittulan Riihi 27.6. - 8.7. Paaslahti Toivossa on hyvä elää.
Koljonvirta teatteri Täällä Pohjantähden Alla, Linna - Heikkinen - Apell
Mansikkiniemi, Ouluntie 37, 74160 Iisalmi, Näytökset: 14.6. - 22.7.2018, ensiilta 14.6.2018. www.koljonvirtateatteri.fi
Paisuan tuajamateatteri Hyvää syntymäpäivää Vivian, Panu Raipian ja Rauli
Jokelinin komedia Ahteela, Paisuantie 219, Sonkajärvi Näytökset: Ensi-ilta
22.4. klo 13.00. Muut esitykset (n.10) toukokuussa ilmoitusten mukaan.
www.tuajamateatteri.fi
Jyrkän ruukin kesäteatteri Tyttö ja Varis Sirkku Peltola, Jyrkäntie 1881,
74380 Jyrkkä. Näytökset 12.6.-1.7. www.ruukintupa.fi
Savolaesta huumoria
Ison talon poika oli vähän laiskanlivakka ja syksyisin, kun toiset olivat
pelloillaan, oli taas kerran lentämässä pikkukoneellaan. Naapurin Ierikka
sitäseurateessaan määritti: - Siellä se tuasj Rantamäen nuorj isäntä tekköö
niitä syyskyntöjään. Hoitaja tuumasi Vihtorille ruokailun jälkeen:
- Nyt myö männään vähäks aekoo päeväunille.
- Sinun ei kannattas, antaavat vielä sulle potkut
Uusia jäseniä kaivataan Ylä-Savon seuraan
Seuran jäsenmaksu on 15 e/hlö/vuosi. Se maksetaan seuran tilille OP FI17
5780 0740 0004 06 (viitenumero 246). Ylä-Savon seuraan voi liittyä kuka
tahansa savolaismielinen henkilö, vaikka ei olisikaan Ylä-Savosta lähtöisin.
Jäsenkaavakkeita, esitteitä ja Pihlajanlehtiä saa Kaijalta. Jakakaa niitä YläSavon kesätapahtumissa. Jäsenkaavakkeet palautetaan täytettynä
jäsenrekisterin hoitajalle Tellervo Ukkoselle, Lokitie 3 A, 00980 HELSINKI puh.

050 529 1630, tellervo.ukkonen@elisanet.fi. Jäsenhankintakilpailu jatkuu
syyskokoukseen asti. 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.
Urheilu-uutisia
Lapinlahtelainen juoksija Elmer Vauhkonen 12 v on tehnyt 12 Suomen
ennätystä juoksussa ja jalkapallossa kaksi. Hänet palkittiin Sari Essay mukaan
nimetyllä Sari-patsaalla.
Lapinlahtelaiset naiset LL-89 SAY CHEESE RINGETTE voittivat Suomen
mestaruuden ringetessä. Onnea!
Varpaisjärveläinen Kiira Väänänen valmistautuu ensi kesän MM-kilpailuihin
Tampereella. Hän on 8-kertainen Suomen mestari sekä 12-kertainen
juniorisarjojen Suomen ennätysmurskaaja.
Kiuruvetinen 17 v Sara Francis jatkaa pikajuoksijana. Voitti mm. kesällä 2017
nuorten Ruotsi-ottelussa 200 m.
Kesän urheilutapahtuma Lapinlahden Motonet (entiset eliittikisat) 28.7.
Savolaes vitsi: Kysymys: Tiedätkö mikä on Anna Puu savoksi?
Vastaus: Viskooppa kalikka!
Oikein Hyvää Kesää kaikille!

Pihlajanlehti nro 1/2018
KOKOUSKUTSUSääntömääräinen kevätkokous lauantaina 10.3.2018 klo
13.00 Ristolassa, Metsälä, Tinasepäntie 46, 00620 Helsinki
Kevätkokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan
valinnat.
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Vuoden 2017 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
5. Vuoden 2017 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 keväisiä lauluja esittää pianolla musiikkitieteen hum. kand,
Sibelius-Akademian opiskelija Erla Pulli. Voimme laulaa myös yhdessä. Taiteilija
Arja Sundqvist esittelee ja myy taulujaan. Hän kertoo myös meille
Lapinlahtelaisen taiteilijasuvun Halosten elämänvaiheita. Laittakaa seuran
pinssi rintaanne yläsavolaisen yhteishenkemme viritykseksi. Jäsen, joka ei ole
vielä pinssiä saanut, saa sen Kaijalta. Ilmoittautumiset pe 2.3. mennessä:
raija.komulainen@hotmail.fi, p. 050 9102 136 tai
marjalraatikainen@gmail.com p. 050 352 7462. Samalla ilmoitetaan
erikoisruokavalio, jos menu ei sovi. Menu: tirripaisti, talkkuna, keitetyt
perunat, leipä, levite, kahvi/tee, pullaa. Vegetaristeille kasvispiirakkaa. Ruoka
maksaa jäsen 15 e/hlö ja ei-jäsen 20 e/hlö. Kokoukseen voi toki tulla, jos ei
ole ehtinyt ilmoittautua ja ruuan ja jäsenmaksun voi maksaa paikan päällä.
Vuoden 2018 jäsenmaksu 15 e/hlö.
Maksetaan seuran tilille FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 246) ke
28.2.2018 mennessä. Kaikki tähän päivämäärään mennessä maksaneet saavat
seuran alennuksen ruuasta sekä retkistä. Muutoin alennuksia ei myönnetä eikä
Pihlajanlehtiä lähetetä. Kaikki seuran jäsenet/ystävät/tuttavat ovat tervetulleita
kevätkokoukseen! Arpajaiset pidetään 2 e/kpl. (5 e saa 3 arpaa). Palkintoina
risteilyjä, herkkukori, kirjoja ym. hyviä palkintoja. Seuralaiet voivat tuoda
halutessaan omia palkintojaan, käyttämättömiä risteilyjä, leivonnaisia ym.
Kulkuyhteydet: esim. bussi 51 Hakaniemestä, bussi 611 Rautatientori, laituri 8
(Käskynhaltijantien pysäkillä pois), I-juna Käpylän asemalta. Tarkista vielä!
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.HUOM!
Jäsenhankintakilpailu 2018! Paras palkitaan. Kaijalta saat jäsenkaavakkeita ja
Pihlajanlehtiä. Jaa niitä ystävillesi!
Ylä-Savon seura ry:n toimintakertomus 2017

Johtokunta: Kaija Pulli pj., Aimo Ollikainen varapj., Leena Vatanen siht., Raija
Komulainen, Pekka Rusanen ja Reijo Stedt virkistystoimikunta, Mauno
Rahikainen isäntä, Aino Hyvönen emäntä, Tellervo Ukkonen jäsenrekisteri ja
rahastonhoitaja. Johtokunta kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa.
Toimihenkilöt: Anja Tapaninen kirjanpitäjä, Pirkko Jaatinen ja Lea Ollikainen
toiminnantarkastajat, varalla Kari Hiltunen.
Jäsenasiat: Maksaneita jäseniä oli 172, kannattajajäseniä 7 ja piällysmiehiä 11,
joten rekisteröityjä jäseniä 190. Jäseniksi pääsivät muutkin kuin yläsavolaiset
hyväksymällä seuran säännöt. V 2017 tuli 9 uutta jäsentä. Seuran tilisaldo
vuoden lopussa: tuottotili 2.206,27 e, käyttötili 775,86 e, yhteensä 2.982,13 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 pidettiin 18.3. Ristolassa. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat ja mietittiin seuran toimintaa ja retkiä.
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 hyväksyttiin. Johtokunta valitsee
edustajan Kotiseutupäiville. Taiteilija Ritva Oksanen viihdytti seuralaisia.
Arpajaiset pidettiin ja syötiin tirripaistia, talkkunaa, perunoita, kahvia ja
kahvileipää. Ruoka 10 e/jäsen, 15 e/ei-jäsen ja kasvispiirakka 5 e. Seura
sponsoroi jäseniä 5 e. Paikalla n. 70 henkilöä.
Syyskokous pidettiin 25.11. Ristolassa. Hiljainen hetki vietettiin Irja Siitarisen,
Kaisa Rönkön ja Olavi Sonnisen muistolle. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 hyväksyttiin.
Kokouksessa valittiin 2018 seuran pj. Kaija Pulli. Johtokunnan erovuorossa:
Aimo Ollikainen, Mauno Rahikainen, Tellervo Ukkonen ja Leena Vatanen. Mauno
Rahikainen ja Leena Vatanen lopettivat. Heidän tilalleen valittiin Arja Julkunen
ja Marja-Liisa Raatikainen. Muu jatkavat. Toiminnantarkastajiksi Pirkko
Jaatinen ja Lea Ollikainen. Varalle Kari Hiltunen. Vuosijäsenmaksu 15 e/hlö ja
kannattajajäsenmaksu 80 e/hlö. Musiikkineuvos Seppo Hovi esiintyi. Uudeksi
piällysmieheksi julkistettiin yrittäjä, Lihatukku Veijo Votkin Oy:n perustaja
Veijo Votkin. Hän toi tuliaisiksi glugeenitonta kikkukiusausta. Piällysmiehelle
luovutettiin kunniakirja ja käädyt.Vietettiin pikkujoulua 100-vuotiaan Suomen
kunniaksi glögin, piparkakkujen, mykyrokan (Väisäsen Kotilihasta) ja kahvin
sekä joulutorttujen kera. Seuran jäsen Mirja Kärkkäinen esitteli ja möi
käsitöitään. Seuran varoja kartutettiin arpajaisilla. Ruoka lisukkeineen maksoi
jäsenille 15 e, ei-jäsenille 20 e ja kasvispiirakka 5 e. Seura sponsoroi jäseniä 5
e. Ehdotus tullut mykyrokan vaihtamisesta hirvikeitoksi. Tämä ei saanut
kannatusta jäsenten keskuudessa. Paikalla 70 jäsentä.
Retket
Tapaaminen Iisalmessa Koljonvirralla Kahvila Mäntylässä 8.7., jossa tavattiin
pääministeri Juha Sipilä. Seura tarjosi jäsenille kahvit ja korvapuustit.
Kesäteatterissa katsottiin piällysmiehemme Ismo Apellin ohjaamaa Tuntematon
sotilas -näytelmää. Mukana 25 jäsentä. Syksyinen teatteriretki AKT:n
eläkeläisten kanssa tehtiin 7.10. Lahteen. Katsottiin näytelmä Täällä
Pohjantähden alla I ja ruokailtiin Upseerikerholla. Maksut 60 e/jäsen, 70 e/ei-

jäsen. Seura sponsoroi jäseniä 10 e/hlö. Mukana 60 vierasta. Seuralaiset
pääsivät mukaan myös AKT:n järjestämälle Haapsalun kylpylämatkalle 22.29.10. Mukana oli 19.
Tiedotus
Seuran www.yla-savonseura.fi ja FB-sivut pidettiin ajan tasalla. Ylä-Savon
seura ry on Suomen Kotiseutuliiton ja Suomen Kielen Seuran jäsen. Seuramme
osallistui yhteiseen savolaisseurojen toimintaan 27.1. Voe tokkiisa - Muikkuja
-tapahtuman järjestämiseen. 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.
Pohjois-Savon liiton seminaareihin Taas ees - 100 vuotta savolaisia 15.2. ja
Kirjallisuuden keräilijätalous 15.3. sekä osallistuttiin Jyväskylän
Kotiseutupäiville 10.-13.8., jossa esiteltiin seuran toimintaa.
Yläsavolaisiin sekä valtakunnallisiin lehtiin ja radioihin on lähetetty tiedotteita
ja valokuvia mm. muikkujuhlasta, kevät- ja syyskokouksistamme. Iisalmen
Sanomat, Töllötin, Aakusti-lehti, Kiuruvesi-lehti, Itä-Savo ym. ovat julkaisseet
seuran tiedotteita ja kuvia. Pihlajanlehtiä ja jäsenkaavakkeita on jaettu YläSavon tapahtumissa, matkailutoimistoissa, kirjastoissa sekä johtokuntalaiset ja
seuralaiset tuttavilleen. Seuran adresseilla muistettiin: Eila Karvinen, Paula
Lappalainen, Anja Laukkanen, Aimo Ollikainen, Annikki Partanen, Toivo
Puurunen, Anja Sahrakorpi, Tellervo Ukkonen ja Veijo Votkin sekä kunnioitettiin
Olavi Sonnisen muistoa. Seuralaisille on lähetetty syntymäpäiväkortteja, joiden
syntymäpäivä on jäsenrekisterissä. Joulukortteja/emaileja lähetettiin seuraa
tukeneille tahoille, pitkään jäseninä olleille sekä Ylä-Savon medioihin. Kiitos
kaikille arpajaispalkintoja lahjoittaneille.
Tukea seuralle on haettu: Olvi-Säätiö, Pohjolan matka, Ponsse Oy,
Museovirasto. Tukea ei ole myönnetty.
Tulevia tapahtumia
Teatterireissu Lahteen la 7.4.2018 klo 13 Täällä Pohjantähden alla II. Viime
syksyinen teatteriretki Lahteen sain paljon suosiota ja päätimme yhdessä
AKT:n eläkeläisten kanssa tehdä uusinnan II-osaan. Tervetuloa mukaan uudet
ja vanhat mukavaan seuraan!
Ohjelma:
10.30 Lähtö Pohjolan bussilla Helsingistä Kiasman edestä
13.00 Teatteriesitys Täällä Pohjan tähden alla II
16.00 Lounas runsas noutopöytä Männyssä
17.30 Lähtö Helsinkiin
n.19.00 Kiasman edessä Helsingissä
Retki (sis. matka, teatteriesitys, ruokailu) maksaa jäseniltä 50 e/hlö ja eijäseniltä 60 e/hlö. Sitovat ilmoittautumiset vaikka heti tai viimeistään pe
30.3.2018 mennessä raija.komulainen@hotmail.fi, p. 050 9102 136 tai
marjalraatikainen@gmail.com p. 050 352 7462. Esteestä on heti ilmoitettava.
Seura laskuttaa perumatta jääneet ilmoittautumiset. Retki maksetaan
ilmoittautumisen yhteydessä seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004 06
(viitenumero 592) tai hätätilassa bussissa.

Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -teoksen toisessa osassa seurataan
itsenäisen Suomen alkutaivalta vuosien 1918-1951. Akseli Koskela selviää
Hennalan vankileirin koettelemuksista ja palaa lopulta kotiin Koskelaan.
Yhdessä Elinan kanssa hän pyrkii rakentamaan lapsillensa parempaa
tulevaisuutta, mutta vanha katkeruus isäntien ja torpparien välillä nostaa
päätään mm. Lapuanliikkeen vaikutuspiirin kasvaessa. Vuonna 1939 syttyy
talvisota. Akselin ja Elinan lapset, Vilho, Eero ja Voitto joutuvat rintamalle.
Toinen osa on tarina niistä Pentinkulman ihmisistä, joille annettiin niin kovin
vähän ja jotka joutuivat Isänmaan niin vaatiessa panemaan peliin koko
elämänsä. Näytelmät ovat itsenäisiä teoksia, jotka voi katsoa yhdessä tai
erikseen.
Tapaaminen Iisalmessa la 14.7.2018
Tapaamisesta tarkemmin seuraavassa Pihlajanlehdessä. Iisalmessa on silloin
ainakin Oluset.
Valtakunnalliset kotiseutupäivät 8.-12.8.2018 Lappeenrannassa "Kotiseutu Miu mau mukkaa".
Syksyn teatteriretki lokakuussa Tampereelle ja samalla tutustutaan Tampereen
yläsavolaisiin. AKT:n kylpyläreissu syksyllä. Näistä lisää seur. Pihlajanlehdessä.
Sääntömääräinen syyskokous 10.11.2018 klo 13 Ristolassa
Menneitä tapahtumia
Viime syksyn syyskokous 25.11.2017
Puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin edelleen Kaija Pulli ja johtokunnassa
jatkavat: Aino Hyvönen, Raija Komulainen, Aimo Ollikainen, Pekka Rusanen,
Reijo Stedt ja Tellervo Ukkonen. Mauno Rahikaisen ja Leena Vatasen tilalle
valitiin Arja Julkunen ja Marja-Liisa Raatikainen. Ylä-Savon seura valitsi
uudeksi piällysmieheksi yrittäjä Veijo Votkinin. Kaija Pulli luovutti Veijolle
Savon vaakunalla koristellun käädyn ja kunniakirjan. - Veijon valinta osoittaa
hyvää makua, totesi juhlassa esiintynyt Seppo Hovi.
Iisalmelainen Veijo on oiva esimerkki suomalaisesta sisusta. - Alussa oli mies,
lihakirves ja pöydän pätkä, näin luonehtii seuran uusi piällysmies tarinaansa.
Tästä alkoi Lihatukku Veijo Votkinin liiketoiminta. Yhden miehen yrityksessä
työskentelee tänä päivänä jo 90 henkilöä. Yrityksen vuosittainen liikevaihto on
yli 20 miljoonaa euroa. Luottamus laatuun ja hyvään palveluun on pysynyt
samana, luonehtii Veijo toimintaansa.. Nykyisin toimitusjohtajana toimii oma
poika Asmo Votkin, mutta ei Veijo ansaittuja eläkepäiviä tuntunut viettävän.
Täysi "rähinä" oli päällä koko ajan. Lopuksi syötiin Ylä-Savon herkkua ja sieltä
tuotua mykyrokkaa sekä vietettiin seuran pikkujoulua. Seuraan voi liittyä kuka
vain savolaismielinen henkilö.
Muikut maistuivat savolaisille ja savolaismielisille
Voe tokkiisa! - Muikkuja -tapahtuma järjestettiin jo viidennen kerran ravintola
Kaisaniemessä Helsingissä. Kaikkiaan juhla kokosi 163 etupäässä Savosta
aikoinaan pääkaupunkiseudulle lähtenyttä henkilöä. Samana päivänä 27.1. oli
kulunut 100 vuotta maamme sisällissodan alkamisesta.
Tilaisuuden juhlapuhujaksi saapui kuopiolainen monitoimimies, kirjailija Lasse
Lehtinen. Hän pyyhälsi suoraan paikalle uutuuskirjansa 1918 - Kuinka

vallankumous levisi Suomeen esittelytilaisuudesta. Yhdessä Risto Volasen
kanssa kirjoittama kirja kertoo vuoden 1918 Suomen historian kipukohdista.
Savolaisuus juontaa niinkin kauas kuin Aasiaa, jossa ei-sanaa juuri tunneta.
Savolaisen kanssa jutustelu siirtää vastuun kuuntelijalle. Suattaapa tuo olla
niinkin on helppo vastaus kiperiin kysymyksiin. Lehtisen monipuolinen esitys
savolaisista vaikuttajista kattoi mielenkiintoiset savolaiset vaikuttajat
kirjallisuuden, journalismin ja politiikan tantereelta. Alkaen Paavo
Ruotsalaisesta nykypäivän vaikuttajiin mm. Jaakko Teppoon ja Juice Leskiseen.
Politiikan puolella suuria savolaisia vaikuttajia ovat eurokomissaarit Erkki
Liikanen, Jyrki Katainen sekä Olli Rehn. Lehtinen toivoi, että savolaisuus
jatkuisi naiskomissaarin valinnalla. Tunnetuimpia savolaisia vaikuttajia ovat
kuitenkin presidentit Urho Kekkonen ja 2008 Nobel-rauhanpalkinnon saanut
Martti Ahtisaari.
Muikut maistuivat savolaisille ja iloinen puheensorina savolaismurteiden
säestämänä kuului historiallisessa ravintola Kaisaniemessä. Maittavan aterian
päätti kahvi ja mustikkakukko. Varoja kartutettiin arpajaisilla. Pakilan
Pelimannien 7-miehinen orkesteri solisti Sari Rautajärven kanssa vastasi
musiikkipuolesta. Musiikillinen osuus alkoi Veikko Huuskosen säveltämällä YläSavon valssilla, johon sanat on tehnyt edesmennyt puheenjohtajamme Lassi
Kettunen. Lisäksi orkesteri soitti ikivihreitä kappaleita eri vuosikymmeniltä.
Tutut sävelet saivat tanssijalat kutiamaan ja tanssilattia täyttyi nopsajalkaisista
tanssijoista.
Tapahtumasta vastasivat: Helsingin Rantasalmi-seura ry, Helsingin Ristiinaseura ry, Helsingin Savonlinna-Seura ry, Kiuruvesi-seura ry, Savolaisen
Osakunnan Seniorit ry, Ylä-Savon seura ry.
Seuran www-sivut ja FB-sivut Ovat ajan tasalla ja sieltä näette seuramme
toiminnan. FB-sivuille voitte laittaa viestejänne.Tehkää ehdotuksia
toimintamme kehittämiseksi! Johtokunta on kokoontunut 8.1.2018. HUOM!
Ilmoittakaa muuttuneet email-osoiteet ym. tiedot Tellervolle. Tiedotus ei toimi
väärillä osoitteilla. Postimaksut nousevat taivaisiin, joten ilmaista sähköpostia
tulemme käyttämään jatkossa enemmän.

