Pihlajanlehti nro 3/2019
KOUSKUTSU Sääntömääräinen syyskokous
Seuramme sääntömääräinen syyskokous pidetään mykyrokan ja seuramme
uuden piällysmiehen julkistamistilaisuudessa lauantaina 16.11.2019 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 2020 toimintasuunnitelma
4. Määrätään vuoden 2020 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
6. Hyväksytään vuoden 2020 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.
Vieraaksemme saapuu kirjailija, Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa
Kähkönen ja musiikkipuolesta vastaa JAPE-kvartetti. Seuran varoja kartutetaan
arpajaisilla. Seuralaiset voivat tuoda arpajaispalkintoja: leivonnaisia,
käyttämättömiä risteilyjä ym. pikkupalkintoja. Pääpalkintoina ostoskori,
lahjakortti, risteilyjä ym. Lopuksi herkuttelemme perinteisellä, savolaisella
mykyrokalla lisukkeineen sekä kahvilla ja joulutortuilla. Ilmoita kluteeniton tai
vegetaristinen ruokavaihto. Ruoka maksaa 15 e/jäsen ja 20 e/ei-jäsen. Ilm.
viimeistään su 10.11. mennessä: Marja Liisa Raatikainen,
marjalraatikainen@gmail.com p. 050 352 7462 tai Tellervo Ukkonen,
tellervo.ukkonen@elisanet.fi, p. 050 529 1630. Ylimääräinen ruoka myydään
edullisesti. Vuoden 2019 maksamaton jäsenmaksu 15 e maksetaan viimeistään
kokouksessa tai FI17 5780 0740 0004 06 (viite 929). Tervetulloo oekeetten
ihmeesten joukkoon huastelemmaan mukavia juttuja!
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. Tarkasta bussit ja aikataulut. Pihalta löytyy myös hyvät
parkkitilat omalla autolla tuleville.

Teatteriretki Helsingin kaupungin teatteriin ti 3.12. klo 18.30 Pieni merenneito
Ohjaaja Samuel Harjanne. Musiikki Alan Menken, käsikirjoitus Dough Wright.
Suomenkielinen käännös Reita Lounatvuori ja Hanna Kaila (laulut).
Kapellimestari Risto Kupiainen, koreografia Gunilla Olsson-Karlsson, lavastus
Peter Ahlqvist, valosuunnittelu William Iles. Rooleissa muun muassa Sonja
Pajunoja, Martti Manninen, Tero Koponen, Alek Pèrez Lahtinen, Tuukka
Leppänen, Sanna Saarijärvi ja Mikko Vihma. Visuaalisesti Pieni merenneito
lienee komeinta ja kalleinta teatteria, mitä Suomessa on konsanaan nähty.
Lavalle marssitetaan solkenaan näyttäviä (ja hauskoja!) joukkokohtauksia:
merimiehiä, rokokoo-herroja, keittiöhenkilökuntaa, lokkiarmeijaa. On
videoprojisointeja, wow-elämyksiä, magiikkaa. Loputtomasti silkkiä ja
turkoosin eri sävyjä. Pukusuunnittelija Pirjo Liiri-Majavan sekä
nukkesuunnittelijoiden Paul Vincentin ja Becky Johnsonin kehittelemää
silmänruokaa on hetkittäin niin paljon, ettei tiedä, mihin katseensa kiinnittäisi.
Jopa vähän säälittää, ettei esimerkiksi Jää syvyyksiin -lattarikarnevaalin
värikäs maailma toistu.
Tervetuloa katsomaan todella upeaa esitystä. Varattu 30 lippua ja ne varataan
ilmoittautumisjärjestyksessä. Hinta 85 e/aikuiset ja 44 e/lapset, ei suositella
alle kouluikäisille. Kesto 2 h 25 min. Ilm. viimeistään su 3.11. mennessä:
Marja Liisa Raatikainen, marjalraatikainen@gmail.com p. 050 352 7462 tai
Tellervo Ukkonen, tellervo.ukkonen@elisanet.fi, p. 050 529 1630. Maksu ilm.
yhteydessä seuran tilille FI17 5780 0740 0004 06 (viite 961). Liput jaetaan
seuran syykokouksessa 16.11. jotka eivät tule syyskokoukseen saavat lipun
teatterin ulko-ovella viimeistään klo 18.15.
Voe tokkiissa - Muikkuja!
la 25.1.2020 klo 13 Paasiravintolassa, Paasivuorenkatu 5 A Muikkuja,
perunamuusia, salaattia, kahvi/tee ja mustikkakukkoa lisukkeineen syödään
savolaisseurojen kanssa jo 6. kerran. Juhlapuhujana näytelijä, laulaja Eija
Ahvo. Seuratkaa seuramme www.yla-savonseura.fi ja FB-sivuja. Ilm.
23.12.2019 mennessä 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 osallistujia. Maksu 35 e maksetaan Ristiinaseuran tilille FI77 1416 3500 1667 72. Yhteiseen juhlaan ovat kaikki
savolaisseurojen jäsenet tervetulleita puolisoineen, ystävien ja tuttavien
kanssa. Arpajaisissa hyvät palkinnot!
Tapaaminen Iisalmen Hilla-kahvilassa ja Koljonvirran teatterissa la
13.7.
Tapasimme 16 aktiivisen yläsavonseuralaisen kanssa torin liepeillä kahvin ja
korvapuustin merkeissä, jotka seura tarjosi. Mukava oli rupatella ja tavata mm.
seuramme perustajajäsentä Annikki Hartikaista, hän viettää eläkepäiviään
synnyinseudullaan Iisalmessa. Teatteriesitys oli sitä Spedeä itseään ja sai
välillä nauruhermot hersymään. Päivä oli heinäkuisen lämmin. Vein lähellä
olevaan Juhani Ahon museoon seuramme esitteitä ja Pihlajanlehtiä kuten
muihinkin Ylä-Savon tapahtumiin, joihin ehdin. Kiitos kaikille mukanaolijoille
kivasta päivästä!
Kotiseutupäivät 8.-11.8. Tuusulassa
Osallistuin seuran edustajana pe 2.8. keskustelukammariin Visioita ja eväitä
70-vuotiaan Kotiseutuliiton tulevaisuuteen - sana on vapaa. Näitä visioita en

kyllä saanut, vaikka puheenvuoron käytin. Osallistuin Kotiseutuliiton
vuosikokoukseen. Heidän ja järjestäjäseuran lupaamaa pöytää la 3.8.
Kotiseutumarkkinoille ei oltu järjestetty. Joten toivottu seuramme
esittelytilaisuus markkinoilla kuivui kokoon. Se oli todella pettymys seuramme
jäsenhankinnalle, kun päivät kerrankin olivat pääkaupunkiseudulla.
Haapsalun kylpylämatka 10.-17.10
Kylpylämatka tehtiin Laineen kylpylään. Se oli minun kohdallani jo 3. samaan
paikkaan ja yhteensä 6. Pekka Rusasen luotsaama yhteismatka AKT:n
eläkeläisten kanssa onnistui erittäin hyvin. Aurinkoinen ruskasää suosi
matkailijoita, joskin vettä välillä ripsautti. Kylpylässä kaikki pelasi kiitettävästi.
Haapsalun pieni 10 000 asukkaan kaupunki tarjosi vielä syksyllä nähtävää ja
katsottavaa. Haapsalun tunnettu historia ulottuu vuoteen 1279, jolloin
kaupungista tuli Saarenmaan-Läänemaan hiippakunnan keskus kolmen
vuosisadan ajaksi. Kaupunkiin rakennettiin 1200-luvulla tuomiokirkko, jonka
rauniot ovat yhä pystyssä. Vuonna 1279 piispa antoi Haapsalulle
kaupunkioikeudet, jotka olivat peräisin Riialta. 1400-luvulla kaupungissa toimi
ensimmäisen kerran historiallisissa lähteissä mainittu kaupunginraati, joka hoiti
kaupunginhallituksen ja käräjäoikeuden tehtäviä. 1500-luvun aikana
kaupunkiin muutti muun muassa saksalaisia, venäläisiä, ruotsalaisia ja
suomalaisia. Vuonna 1581 Ruotsi sai alueen valtaansa muun Läänemaan
myötä.
Ruotsin vallan aikana 1600-luvun alussa kaupunkia koetteli nälänhätä. Ruotsin
vallan aikana kaupunginraadin jäsenmäärää leikattiin puoleen ja valtaa
keskitettiin läänitysherroille. 1690-luvulla kaupungissa asui arviolta 600
henkilöä. Vuonna 1715 Pietari Suuri tuhosi kaupunkia sotiessaan ruotsalaisten
kanssa. Sodan ja ruton koetellessa kaupunkia väkimäärä laski noin 100
asukkaaseen Kaupungintalo valmistui vuonna 1775. 1800-luvulla Carl Abraham
Hunnius toi eloa kaupunkiin avaten sinne ensimmäisen mutakylpylän vuonna
1825. Kaupungin suosio nousi, ja keisarillinen perhekin osoitti kiinnostustaan
kaupunkia kohtaan. Haapsalusta tulikin merkittävä kesälomakohde. Vuonna
1864 Haapsalussa oli 2 294 luterilaisen kirkon jäsentä, joista 700 oli
saksalaisia ja 1 600 virolaisia. 1800-luvun alussa kaupungin katuja
päällystettiin ja ne saivat valaistuksen. Rakentaminen vauhdittui muutenkin
nopeasti ja tyhjille tonteille rakennettiin uusia taloja. 1800-luvun puolivälissä
kaupungista aloitettiin säännöllinen laivaliikenne Pietariin ja Riikaan. 1860luvulla kaupunkiin rakennettiin lennätinasema.
Puheenjohtajan palsta
Kesäriennot Ylä-Savossa jäivät tänä kesänä hieman vähemmälle. Heti vapun
jälkeen iski hirveä flunssa, joka äityi 40-asteen kuumeeksi ja
keuhkokuumeeksi sekä vei Meilahden sairaalaan 9 päiväksi tiputukseen. Annan
ohjeeksi älkää pitäkö flunssaa liian kauan. Itse tein tämän virheen ja
kitkuttelin viimeiseen saakka. Flunssa alkoi jo Willin-Lännen kierroksella
USA:ssa ja paheni vedossa pitkillä bussi- ja lentomatkoilla. Pikkuhiljaa se
jotenkin tokeni ja pääsin toukokuun lopussa rakkaalle kotimökilleni
Varpaisjärvelle.
Siellä se vanhus nökötti tien varressa hiljaa ja odottaen emäntäänsä ja
kesävieraita. Vedin heti runneltuneet keuhkoni täyteen maalaisseudun raikasta
ilaa. Niin, jos nyt raikkaudesta voi puhua. Kotitaloni sijaitsee aivan hiekkatien

laidassa ja traktoreiden ja maatalouskoneiden nostattama pöly on aivan
hirveä. Pölypilvet leviävät sakeana savuna pihaani ja tulevat auki olevista
ikkunoista sisälle. En ole saanut suolaa tielle useista valituksista huolimatta.
Talo on rakennettu ennen kuin tie. Tietä oiottiin ja se tuli vielä lähemmäksi
rappusiani.
Vierailimme veljeni sekä hänen vaimonsa kanssa Kiuruveden Iskelmäviikolla
kuuntelemassa Arja Korisevaa sekä Isto Hiltusta. Tapasimme siellä tuttuja ja
sukulaisia. Viikon kestävä festivaali on kerännyt vuosittain tuhansia kävijöitä.
Erityisesti karavaanarit ovat ottaneet tapahtuman hyvin vastaan. Edellisenä
vuonna karavaanareita oli 737. 20 vuotta kestäneellä festivaalilla esiintyi tänä
vuonna maamme iskelmätähtien huippukaarti. Tämän kesän tapahtumaa
vietettiin epävakaisessa, sateisessa säässä. Se ei haitannut tunnelmaa ja
tanssijoita riitti.
Syksykäynilläni ehdin Lapinlahden taidemuseolle, jossa iisalmelaissyntyisen
Anna Sahlsténin tauluja esiteltiin viimeistä päivää. Hänen naturalistiset
maalauksensa sekä muotokuvamaalaukset ovat maamme ykköskermaa.
Iisalmen Pohjolankadulla sijaitsevan koivukujabiennaalin teema oli tänä
vuonna Laulava luontoni. Näyttelyn kuratoi iisalmelaissyntyinen
taiteilijaprofessori Kaarina Kaikkonen. Piällysmiehenne Miina Äkkijyrkän
lehmäveistos oli myös mukana.
Tietovisa 10 kysymystä Missä Ylä-Savon kunnissa vietettiin seuraavia
tapahtumia? Vastaukset lopussa. 1. Oluset 2. Iskelmäviikko 3. Juusto- ja
viinijuhlat 4. Maalaismarkkinat 5. Muikkufestivaali 6. Eukonkanto23
7. ............n Päivät 8. ............n Fest 9. Hakkuunäytös
Pikku-Kallen vitsi
Opettaja koulussa kyseli oppilailta, että rukoillaanko teillä kotona ruokarukous.
Pikku-Kalle viittasi innokkaasti: "Opettaja, opettaja ei meillä tarvitse rukoilla
ruokarukousta, kun meidän äiti on niin hyvä kokki."
Ylä-Savon seura ry 50 vuotta 2021
Hyvät jäsenet! Seuran 50-vuotispäivät lähestyvät. Kaivelkaapas nyt
arkistoitanne ja lähettää Kaijalle kuvia, muistoja tapahtumista ja
toiminnastamme vuosien varrelta. Kaikki aineisto palautetaan skannauksen
jälkeen. Juhla tullaan viettämään kevätkokouksen yhteydessä maaliskuussa
2021. Ideat ohjelman, paikan ja esiintyjien suhteen ovat kaikki tervetulleita.
Kuolleita jäseniämme:
Lauri Kokkonen, Annikki Partanen, Toivo Puurunen, Martta Röysky, Sakari
Tenhunen ja Seppo Walta. Toivo ja Annikki ovat toimineet johtokunnassa.
Annikki oli vuosia seuramme kirjanpitäjä. Osanottomme omaisille.
Ennen kaikki oli paremmin
Television paras ohjelma nykyään taitaa olla Tuomas Kyrön käsikirjoittama
Mielensäpahoittaja. Naurun hykerryksen ohella on helppo yhtyä moniin Heikki
Kinnusen esittämiin ajatuksiin. Tässäpä löylyä lisää nuorison omalla kielellä.
Kysynkin: Onko nuorison nykymuoti p-seestä?
¤ Pää paljaana kovallakin pakkasella
¤ Napa vilkkaa paljaana
¤ Revittyjen farkkujen alta pilkistää paljas iho
¤ Paljaat nilkat ilman sukkia

¤ Ennen kotonani vain härällä oli rengas nenässä
¤ Lävistykset ovat p-seestä
¤ Tatuointeja antiikin Kreikassa vain rikollisilla ja merimiehillä
¤ Puheessa v-sana korvannut välimerkit
¤ Purukumin jauhaminen alvariinsa
¤ Karkkia syödään kuin leipää
¤ Red Bullin kulutus huippuluokkaa
¤ Lähes satakiloisella tytöllä kauniit lapsenkasvot
¤ Ennen vanhaan lapset syntyivät sukset jalassa - entä nyt?
Toteaa Leo Puurunen, arvokonservatiivi Lapinlahdelta
Tietovisan vastaukset
1. Iisalmi, 2. Kiuruvesi, 3. Lapinlahti, 4. Varpaisjärvi, 5. Pielavesi, 6.
Sonkajärvi, 7. Rautavaara, 8. Keitele, 9. Vieremä

Pihlajanlehti nro 2/2019
Sääntömääräinen kevätkokous 9.3. Malmin Työväentalo
Seuramme sääntömääräinen kevätkokous pidettiin noin 60 jäsenen ja ystävien
kesken aurinkoisessa säässä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen lapinlahtelainen taiteilija Juhani Vierimaa kertoi, kuinka
hänestä tuli taiteilija ja JAP-trio esitti elävää musiikkia. Chef Wotkins´in
tirripaisti ja gluteeniton makaronilaatikko maistuivat jäsenille. Seuran taloutta
kartutettiin arpajaisilla. Kiitos palkintoja lahjoittaneille.
Tulevia tapahtumia:
Varpaisjärven Toukotaika -tapahtuma pe 17.5.2019 klo 18-21 torilla
Tapahtuma järjestetään jo kuudetta kertaa. Seuramme on varannut sieltä
paikan toimintamme esittelemiseksi. Kaikki ovat tervetulleita tekemään
tapahtumaa - taiteilijat, käsityöläiset, harrastajat, yritykset ja yhteisöt.
Tapahtumat keskittyvät kunnantalolle, kirjastoon, torille, seurakunnan tiloihin
ja koulukeskukseen. Tervetuloa mukaan, jos liikutte Varpaisjärvellä päin!
Samalla voitte tutustua Varpaisjärven Josef Stenbäckin 1904 suunnittelemaan
harmaagraniittikirkkoon.
Tapaaminen Iisalmessa la 13.7.2019
Perinteinen kesätapaaminen synnyinsijoillamme järjestetään tänä kesänä
Kahvila Hillassa 13.7. klo 13, Louhenkatu 2. Ylä-Savon seura tarjoaa seuran
jäsenille ilmaiset pullakahvit. Kahvittelun jälkeen menemme Koljonvirran
teatteriin klo 15 katsomaan "Pölhölää". Vuonna 1981 ensi-iltansa
elokuvateattereissa saanut klassikkokomedia "Pölhölä" saa uuden versionsa
Iisalmessa. "Spede" Pertti Pasasen työryhmineen kirjoittama "Pölhölä" oli
aikansa katsotuin Suomikomedia elokuvissa ja televisiossa. Tästä suomalaisen
television elokuvaklassikosta ei tiettävästi vielä tähän päivään mennessä ole
tehty teatteriversiota. Lavaversiossa tullaan näkemään ja kuulemaan
alkuperäisen elokuvan vivahteita, sillä mukana näytelmän teossa ovat
ideakaksikko Aake Kalliala ja Heikki Kinnunen. Mukana tietenkin myös
tuttukaksikko piällysmiehemme Ismo Apell ja kirjailija Antti Heikkinen.
Ratkiriemukas komedia herää näyttämöllä eloon Koljonvirta teatterin tuttujen
ja lahjakkaiden kasvojen esittämänä. Palaa siis ensi kesänä kanssamme
huumorin alkulähteille!
Lippuja on varattu 30 kpl. Sitovat ilmoittautumiset vaikka heti tai viimeistään
ma 10.6. mennessä raija.komulainen@hotmail.fi, p. 050 9102 136 tai
marjalraatikainen@gmail.com tai p. 050 3527462. Esteestä on heti
ilmoitettava. Seura laskuttaa perumatta jääneet ilmoittautumiset. Teatteri 25 e
maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004
06 (viitenumero 1054).
Valtakunnalliset kotiseutupäivät "Kulttuuri liikuttaa" 8.-11.8.
Tuusulassa
Päivät ovat maamme suurin kotiseututapahtuma. Päivillä juhlitaan Suomen
Kotiseutuliittoa, joka täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Ylä-Savon seura on
Suomen Kotiseutuliiton jäsen. Päiville osallistuu satoja Kotiseutuliiton

jäsenyhdistysten edustajia ja kotiseutuklubilaisia eri puolilta Suomea. Lisäksi
päivien yleisötilaisuuksiin ottaa osaa tuhansia kotiseudun ystäviä
lähiympäristöstä. Kotiseutupäivien pääjärjestäjänä toimii yleensä kaupunki tai
kunta, jolle Suomen Kotiseutuliitto myöntää oikeuden toimia päivien isäntänä.
Järjestelyihin osallistuvat yleensä myös naapurikunnat, maakuntaliitto sekä
paikalliset kotiseutuyhdistykset. Johtokunta valitsee seuran edustajan päiville,
joka esittelee siellä seuraamme. Päivystysapua kaivataan ständillä. Ota
yhteyttä Kaijaan. Päivillä on paljon avointa toimintaa ks.
www.kotiseutuliitto.fi/kotiseutupaivat2019.
Syksyn kylpylämatka to 10. - to 17.10. Haapsalu Laine. Lähtö
terminaalista 10:30, kokoontuminen 9:30 Tallinnassa klo 13.
Ylä-Savon seuran ja AKT:n yhteinen kylpylämatka suuntautuu syksyllä
Haapsalu Laineen kylpylään. Lähtö to 10.10. Viking Line XPRS laivalla
Katanokan terminaalista klo 10.30. Kokoontuminen terminaalissa klo 9:30.
Tallinnassa klo 13 ja siitä bussilla Haapsaluun, jossa päivällinen klo 17. Matkan
hinta 360 e/hlö (2-hengen huone), lisämaksu 58 e/hlö (1-hengen huone).
Hintaan sis. laiva- ja bussimatkat, täyshoito, majoitus, lääkärin kanssa sovitut
hoidot. Su ei ole hoitoja, jolloin tehdään retki bussilla jonnekin. Paluu to 17.10.
aika kerrotaan myöhemmin. Laiva lähtee Tallinnasta klo 17 ja on Helsingissä
klo 19.30. Ilm: 4.9. mennessä pekka.rusanen@netti.fi tai p. 041 501 7924.
Matka maksetaan AKT:n eläkeläiskerhon tilille FI32 5541 2840 0002 52 (viesti
Laine) 13.9. mennessä.
HKL:n mieslaujajien Kevätkonsertti 11.5. klo 15 Karjalatalo, Käpylänkuja 1,
Helsinki
Kesätapahtumia Ylä-Savossa: www.iisalmi.fi
Original Sukeva juhannusjuhlat 20.-22.6.
Uusi taidemuseo Eemil Lapinlahdella. Anna Sahlstén 7.6.-29.9.
Sukevan kylämarkkinat ja rompepäivät Lohiranta 7.-9.6.
Teatteriryhmä Sypäköiden näytelmä Ruuna Reipas 23.6.-11.8. Varpaisjärven
alakoulun sali. Tied. 040 591 5482 ja 044 241 0156
Korpiteatteri Varpaisjärven Korpinen Käry kävi, isäntämiehet 30.6.-28.7. Tied.
puh. 0400 743 456.
Alapitkän nuorisoseuran 120-vuotisjuhlanäytelmänä Pakolaiset. 2.-21.7.
Paisuan tuajamateatteri Ylihuomenna hän tulee 28.4.-2.6.
Jyrkän Ruukin kesäteatteri Takaisin maalle 16.-7.7.
Sonkajärvi soi 10.-12.7. Eukonkanto Sonkajärvi 5.-6.7. Varpaisjärven
yöpuolimaraton 5.7., Oluset 31. Iisalmi 12.-13.7. Iskelmä Viikko Kiuruvesi 17.21.7. Varpaisjärven maalaismarkkinat. Lapinlahden juusto- ja viinijuhlat 3.8.
jäähalli.
Minna Canth -foorumi 14.6. Kuopio. Ks. www.snellmankesayliopisto.fi/mcf
Puheenjohtaja Kaijan palsta
Minna Canth - aikakautensa radikaalein kirjailija
Minna on ainut nainen Suomessa, joka on saanut oman liputuspäivänsä, eikä
suotta. Tänä vuonna vietetään hänen syntymänsä 175-vuotisjuhlaa.
Savolaisten kirjailijoiden iltaa pidettiin 14.3. Kustannusosakeyhtiö Otavassa
Helsingissä. Kirjailija Minna Maijalalta on juuri ilmestynyt kirja Punaiset kengät
- Minna Canthista, rakkaudesta ja vallasta. Haastattelijana toimi

kuopiolaissyntyinen Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja, kirjailija Sirpa
Kähkönen. Kahden vahvan naisen kautta saimme mielenkiintoisen katsauksen
Kuopiossa asuneesta kirjailijasta. Ilona-täti perheineen asui lähellä Minna
Canthin puistoa Kuopiossa. Muistan jo lapsena ihailleeni Minnan jykevää
patsasta omassa nimikkopuistossaan.
Minna Canth, tyttönimeltään Ulrika Wilhelmina Johnson, syntyi 19.3. 1844
Tampereella. Hän oli kirjailija, ensimmäinen suomenkielinen lehtinainen,
yhteiskunnallinen vaikuttaja, uusien kansainvälisten aatteiden ja
kulttuurivirtausten välittäjä, seitsenlapsisen perheen yksinhuoltaja ja
liikenainen. Kuopioon perhe muutti 1853. Syksyllä 1863 Mina Johnson pääsi
ensimmäisten naisopiskelijoiden joukossa opiskelemaan
kansakoulunopettajaksi juuri perustettuun Jyväskylän seminaariin. Seminaarin
aikana Mina otti käyttöön nimen Minna.
Opiskelu keskeytyi yhden lukuvuoden jälkeen. Tuolloin Minna Johnson meni
naimisiin seminaarin luonnontieteen opettajan Johan Ferdinand Canthin
kanssa. Perheeseen syntyi Jyväskylässä seitsemän lasta: Anni, Elli, Hanna,
Maiju, Jussi, Pekka ja Lyyli. Aviomies J. F. Canth kuoli 1879. Minna Canth
muutti seuraavan vuoden alussa lapsineen Kuopioon ja asettui asumaan
lapsuudenkotiinsa, jossa äiti ja veli asuivat ja hoitivat kauppaliikettä. Hän
julkaisi kymmenen näytelmää, seitsemän pitkää novellia, kertomuksia sekä
lehtiartikkeleita ja puheita. Minna Canth hoiti myös kauppansa
liikekirjeenvaihdon ja hänen kirjoittamiaan yksityiskirjeitä on säilynyt ja
julkaistu yli viisisataa. Minna Canth kuoli 12.5.1897 vain 53-vuotiaana
sydänkohtaukseen.
Hänet haudattiin Kuopion Isolle hautausmaalle.
Jatkoa Pihlajanlehti nro 1 Leo Puurusen kirjoituksesta Ikitie
Punakapinan jälkeen 1918 ja pulakautena 1930-luvun alussa Suomesta
Neuvostoliittoon siirtyi noin 25 000 suomalaista. Neuvostoliittoon loikanneista
suomalaisista tapettiin liki puolet. Stalinin "suuri puhdistus" tapahtui 1936-38.
Tarkoitus oli hankkiutua eroon puolueen vastustajista. Saksan juutalaisten
yhteisöissä oli sama ongelma: tärkeintä oli, että itse ja oma perhe selviäisivät
hengissä. Voimme vain arvailla, mikä on murhattujen todellinen saldo.
Niskalaukauksen sai muun muassa 35 suomalaista kansanedustajaa, jotka
olivat edustaneet eduskunnassa SDP:tä. Kuulan kalloonsa sai myös Suomen
entinen pääministeri Oskari Tokoi.
Edessäni on karmea paperi. Siinä on lueteltuna 1930-luvun alussa 30
Lapinlahdelta loikannutta kommunistia, jotka tapettiin Stalinin vainoissa.
Lähtökylistä mainittiin Alapitkä, Pajujärvi, Horsmanmäki ja Lapinlahti. Monet
olivat tulleet Kanadan tai USA:n kautta. Yhteistä kaikille on se, että kaikki
ammuttiin vakoilijoina ja kansanvihollisina Petroskoissa 1932-33. Syytteet
olivat tekaistuja. Olojen normalisoiduttua - 1989 alkaen - heidät rehabilioitiin
eli todettiin syyttömiksi. Mutta tästä ei ole apua, koska niskalaukauksia ei voi
perua. Lapinlahtelaisten ammuttujen yleisin nimi oli Väisänen 11 nimeä,
Kataisia 3 ja Toivosia 2. Luettelossa on henkilön koko nimi, syntymäaika,
loikkauksen aika, tuomion antamispäivä ja Neuvostoliiton rikoslain pykälä,

johon tuomio perustui - sekä ampumispäivä. Myös naisia ammuttiin Anna,
Eeva ja Esteri. Aniharva jäi henkiin.
Keskitysleireillä tapettuja idealisteja haudattiin enimmäkseen Sandarmohiin,
missä nykypäivinä teloituspaikkoja tutkitaan. Lähes kaikkien teloitettujen
nimet ovat selvillä. Tutkimus on osoittanut, että kaikki tapettiin syyttöminä. On
väitetty, että nyky-Venäjällä yritetään valkopestä Stalinin julmuuksia.
Suomalaiset ovat yhä kiinnostuneita Stalinin tapattamista sukulaisistaan.
Hirmuista aikaa, sanoi Paasikivi.
Teksti Leo Puurunen
Savolaesta sanariskoo
- Kyllä ihan pahhoo tekköö kahtoo ku kansa kööhtyy eikä oo varroo ostoo
lapsille uusia talavivuatteeta. Nuillae tytöillä on vuatteet kääneet pieniks,
nilikat paljaana ja napa näkkyy eikä ies sukkia.
Uusia jäseniä kaivataan Ylä-Savon seuraan
Seuran jäsenmaksu on 15 e/hlö/vuosi. Se maksetaan seuran tilille OP FI17
5780 0740 0004 06 (viitenumero 929). 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.
Aineistoa Pihlajanlehtiin
Hyvät jäsenet! Lähettäkää aineistoja Pihlajanlehtiin. Vuonna 2021 Ylä-Savon
seura täyttää 50 vuotta. Olisi mukava saada jotain aineistoa koottua juhlaan.
Lukuisista anomuksista huolimatta emme ole saaneet taloudellista tukea
seuran historiikin kirjoittamiselle. Lähettäkää minulle kertomuksia, tapahtumia,
kuvia ym. seuran historiasta. Kootaan jotain juhlaan.
Urheilu-uutisia
Varpaisjärven Vireen Toni Väisänen nosti SM-kultaa 74 kg sarjan ylivoimaisella
657,5 kg tuloksella avoimien luokan klassisen voimannoston kilpailuissa.
Varpaisjärven Vireen Kiira Väänänen heitti SM-kultaa moukarissa 22-vuotiaiden
sarjassa.

Pihlajanlehti nro 1/2019
KOKOUSKUTSU Sääntömääräinen lauantaina 9.3.2019 klo 13.00
Malmin Työväentalo, Takaniityntie 9, Helsinki Kokouksen aluksi
tarjoillaan simaan ja keksejä.
Syyskokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan
valinnat.
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Vuoden 2018 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
5. Vuoden 2018 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 toimittaja Leena Pakkanen kertoo tiedotuksesta ja
savolaisista juuristaan. Laittakaa seuran pinssi rintaanne yläsavolaisen
yhteishenkemme viritykseksi. Jäsen, joka ei ole vielä pinssiä saanut, saa sen
Kaijalta. Ilmoittautumiset su 3.3. 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. Ruoka maksaa jäsen 15 e/hlö
ja ei-jäsen 20 e/hlö. Vegetaristeille kasvispiirakkaa 10 e (sis. kahvi+pulla).
Kokoukseen voi toki tulla, jos ei ole ehtinyt ilmoittautua ja ruuan ja
jäsenmaksun voi maksaa paikan päällä.
Vuoden 2019 jäsenmaksu 15 e/hlö
Maksetaan seuran tilille FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 929) to
28.2.2019 mennessä. Kaikki tähän päivämäärään mennessä maksaneet saavat
seuran alennuksen ruuasta sekä retkistä. Kaikki seuran
jäsenet/ystävät/tuttavat ovat tervetulleita kevätkokoukseen! Arpajaiset
pidetään 2 e/kpl (5 e saa 3 kpl). Palkintoina risteilyjä, herkkukori, kirjoja ym.
hyviä palkintoja. Seuralaiset voivat tuoda halutessaan omia palkintojaan,
käyttämättömiä risteilyjä, leivonnaisia ym. Arpojen myyjiä kaivataan. Ilm.
Kaijalle. Kulkuyhteydet: 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. Parkkipaikkoja löytyy.
Tutustukaa toisiinne ja tehkää kimppakyytejä. Tutustumisen helpottamiseksi
pidämme kokouksissa nimilappuja. Jäsenhankintakilpailu 2019! Ohessa
kaavake jaettavaksi. Uusi esite on ilmestynyt.
Ylä-Savon seura ry:n toimintakertomus 2018
Johtokunta: Kaija Pulli pj., Aimo Ollikainen varapj., Marja Liisa Raatikainen
siht., Raija Komulainen, Pekka Rusanen ja Arja Julkunen virkistystoimikunta,
Reijo Stedt 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 ..., kannattajajäseniä 7 ja piällysmiehiä 11, joten rekisteröityjä jäseniä ....
Jäseniksi pääsivät muutkin kuin yläsavolaiset hyväksymällä seuran säännöt. V
2018 tuli 10 uutta jäsentä. Seuran tilisaldo vuoden lopussa: tuottotili 2.206,27
e, käyttötili .... e, yhteensä .... 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 10.3. Ristolassa. Yhdessä laulettiin Savolaisen laulu
Kasper Korhosen säestämänä. Hiljainen hetki pidettiin Lauri Antti Karvosen,
Heikki Reissin ja Viljo Ronkaisen muistolle. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat ja mietittiin seuran toimintaa ja retkiä.
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 hyväksyttiin. Johtokunta valitsee
edustajan Kotiseutupäiville 9.-12.8. Lappeenrantaan. Kuopiolainen Kasper
Korhonen soitti pianoa ja taiteilija Arja Sundqvist kertoi Lapinlahden Halosten
taiteilijasuvusta ja esitteli taulujaan. Arpajaiset pidettiin ja syötiin tirripaistia,
talkkunaa, perunoita, kahvia ja kahvileipää. Ruoka 15 e/jäsen, 20 e/ei-jäsen ja
kasvispiirakka 10 e. Seura sponsoroi jäseniä 5 e. Paikalla n. 50 henkilöä.
Syyskokous pidettiin 17.11. Malmin Työväentalossa. Savolaisen laulu laulettiin
Simo Ronkaisen säestämänä. Hiljainen hetki vietettiin Taisto Kettusen ja Martti
Leskisen muistolle. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 hyväksyttiin. Kokouksessa valittiin
2019 seuran pj. Kaija Pulli. Johtokunnan erovuoroisista: Aino Hyvönen, Raija
Komulainen ja Reijo Stedt jatkavat johtokunnassa. Pekka Rusasen tilalle
valittiin Aimo Mykkänen. Entiset Arja Julkunen, Aimo Ollikainen, Marja Liisa
Raatikainen ja Tellervo Ukkonen jatkavat. Toiminnantarkastajat Pirkko Jaatinen
ja Lea Ollikainen jatkavat. Varalle Kari Hiltunen. Vuosijäsenmaksu 15 e/hlö ja
kannattajajäsenmaksu 80 e/hlö. Uutisankkuri Matti Rönkä kertoi savolaisista
sukujuuristaan. Piällysmies Veijo Votkin toi lahjaksi gluteenitonta
makaronilaatikkoa. Vietettiin pikkujoulua glögin, piparkakkujen, mykyrokan
(Väisäsen Kotilihasta) ja kahvin sekä joulutorttujen kera. Seuran jäsenet Mirja
Kärkkäinen ja Eila Kouvalainen möivät käsitöitään. Seuran varoja kartutettiin
arpajaisilla. Ruoka lisukkeineen maksoi jäsenille 15 e, ei-jäsenille 20 e ja
kasvispiirakka 10 e. Seura sponsoroi jäseniä 5 e. Paikalla n. 100 henkilöä.
Retket
Teatterireissu Lahteen 7.4. Täällä Pohjantähden alla II AKT:n eläkeläisten
kanssa. Mukana 25 seuran jäsentä. Tapaaminen Iisalmen kulttuurikeskuksen
kahvilassa Eva Ryynäsen seuralle lahjoittaman Syyspihlaja-veistoksen
tuntumassa. Paikalla 11 henkilöä. Mahdollisuus osallistua Kuhmon
Kamarimusiikin konserttiin. Seura tarjosi pullakahvit.
Kaija Pulli osallistui Kotiseutupäiville 10.8. Lappeenrannassa. Eduskuntavierailu
piällysmies Seppo Kääriäisen kutsumana tehtiin 2.10. Mukana 25 henkilöä.
Seura lahjoitti Kääriäiselle Jukka Lappalaisen kirjan Höystikkäät. Syksyinen
teatteriretki Tampereelle peruuntui heikon osallistujamäärän vuoksi.

Seuralaiset pääsivät mukaan myös AKT:n järjestämälle Toilan kylpylämatkalle
11.-18.10. Mukana oli 20.
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. Toimittaja Lasse Lehtinen kertoi savolaisista
supliikkimiehistä ja -naisista. Pakilan Pelimannit soittivat solisti Sari Rautjärven
kanssa. Yleisöllä oli mahdollisuus tanssia. Paikalla oli 163 savolaismielistä
henkilöä. Yläsavolaisiin seuroihin, tapahtumiin ja medioihin on pidetty
yhteyttä: Helsingin Rantasalmi-Seura, Helsingin Savonlinna-Seura, KiuruvesiSeura, Savon Kielen Seura, Helsingin Ristiina-seura, Savolaisen osakunnan
seniorit ry, Suomen Kotiseutuliitto ja AKT:n eläkeläiset. Pohjois-Savon liiton
seminaariin Kasvun menestysreseptejä 13.2. ja savolaisten kirjailijoiden iltaan
Elämää ja kertoja 15.3. osallistuttiin. Kaija Pulli osallistui 28.3. Uudenmaan
liiton kotiseututoimijoiden maakunnalliseen kokoukseen ja
ajankohtaiskeskusteluun seuran toimintaa Toukotaika-tapahtumassa 13.5.
Varpaisjärvellä. Yläsavolaisiin sekä valtakunnallisiin lehtiin ja radioihin on
lähetetty tiedotteita ja valokuvia mm. muikkujuhlasta, kevät- ja
syyskokouksistamme. Iisalmen Sanomat, Töllötin, Aakusti-lehti, Kiuruvesilehti, Itä-Savo, Miilu ym. ovat julkaisseet seuran tiedotteita ja kuvia. Matti ja
Liisa -paikallislehti ja Radio Sandels tekivät jutun Kaija Pullista, Ylä-Savon
seurasta ja Veijo Votkinista. Pihlajanlehtiä ja jäsenkaavakkeita on jaettu YläSavon tapahtumissa, matkailutoimistoissa, kirjastoissa sekä johtokuntalaiset ja
seuralaiset tuttavilleen. Seuran adresseilla muistettiin: 70-vuotista KiuruvesiSeuraa, Leena Vatasta ja Mauno Rahikaista johtokunnan toiminnasta sekä
olympiakultamitalisti Iivo Niskasta. Seuralaisille on lähetetty
syntymäpäivätervehdyksiä, 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 Pohjois-Savon liitosta, josta tukea ei
myönnetty. Seuran 50-vuotispäiviä 2021 on alustavasti suunniteltu.
Tulevia tapahtumia:
Teatteriretki pe 26.4.2019 klo 13 Kotkan teatteriin "Junnu - Sydämeni tänne
jää" Yhdessä AKT:n eläkeläisten kanssa lähdemme teatteriretkelle Kotkaan.
Ari-Pekka Lahden kirjoittama uusi musiikkinäytelmä "Junnu - Sydämeni tänne
jää". Se on lämminhenkinen tarina Juha Watt Vainion elämästä, joka pyrkii
kuvaamaan Kotkan pojan matkaa tuntemattomuudesta koko Suomen
rakastamaksi lauluntekijäksi sillä huumorilla, josta Vainio itse oli tunnettu.
Vainion omalaatuinen elämänasenne oli hänen vahvuutensa. Traagisiakin
piirteitä saanut elämä ei peitonnut miehen optimismia. Rakkaus
kotipaikkakuntaa ja saaristoa kohtaan sekä kaipaus vanhoihin hyviin aikoihin
pitivät miestä pinnalla vaikeinakin aikoina. Suomi ja maailma muuttuivat,
mutta Junnun asenne ei. Lopulta jäljellä oli vain musiikki. Näytelmässä
kuultava musiikki on valikoitu ja sovitettu Vainion laajasta tuotannosta.
Teatteriretkeen kuuluu matkat, teatterilippu, ruokailu sekä käynti
Merimuseossa.

Ohjelma:
klo 9 lähtö Kiasman edestä
" 10.30 käynti Merimuseossa ja ruokailu
" 13 teatteri
" 15.30 lähtö
" n. 17 Helsinki
Hinta 60 e/jäsen ja 70 e/ei-jäsen (sis, matka, museo, ruoka, teatteri). Seuran
tilille FI17 5780 0740 0004 06 (viite 754) Ilm. raija.komulainen@hotmail.fi, p.
050 9102 136 tai marjalraatikainen@gmail.com, p. 050 352 7462. Viimeistään
29.3.2019 mennessä.
Sepalusklubi ry
Iisalmen lyseon ja Iisalmen tyttölyseon entisten oppilaiden alumni viettää
kesäpäiviä Iisalmen seudulla 5.-7.7.2019. Ohjelmassa yritysvierailuja,
seminaari Sinä Ihmeiden Tekijä, lounastusta ja illastusta, seurustelua ja
muutakin ohjelmaa sekä Sepalus-Golf. Tulepa mukaan. Lisätietoa - FB:
Sepalusklubi r.y. / sepalusklubi.fi
Tapaaminen Iisalmessa la 13.7.2019
Koljonvirran kesäteatteriohjelmisto ei ole vielä ilmestynyt, mutta tapaamme
siellä jossakin. Iisalmessa on silloin ainakin Oluset.
Murremestaruuskisat la 3.8.2019 Helsingissä
Valtakunnalliset kotiseutupäivät 8.-11.8.2019 Tuusulassa
Samalla vietetään Suomen Kotiseutuliiton 70-vuotispäiviä. Ylä-Savon seura on
jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa. Päivillä esitellään seuraa. Kannattaa
ehtomasti mennä käymään siellä on paljon ilmaista ohjelmaa. Ks.
www.kotiseutuliitto.fi
Syksyn teatteriretkilokakuussa ehkä Tampereelle ja samalla tutustutaan
Tampereen yläsavolaisiin. AKT:n kylpyläreissu syksyllä. Näistä lisää seur.
Pihlajanlehdessä.
Sääntömääräinen syyskokous 16.11.2019 klo 13 Malmin Työväentalo
Syyskokousuutisia 17.11.2018
Uusi paikka Malmin Työväentalo toimi kokouspaikkana ja maantieteellisesti
erittäin hyvin. Toimittaja Matti Rönkä savolaisuudellaan veti lähes 100-päisen
yleisön syömään savolaista ehtaa mykyrokkaa. Johtokunta jatkaa lähes entisin
voimin. Pekka Rusasen tilalle valittiin Aimo Mykkänen. Toimitasuunnitelma ja
talousarvio 2019 hyväksyttiin. Jäsenmaksu 15 e/hlö ja kannatusjäsenmaksu 80
e/hlö pysyivät ennallan, samoin johtokuntalaisten palkkiot 0-linjassa.
Puheenjohtaja jatkaa Kaija Pulli. Toiminnantarkastajina Lea Ollikainen ja Pirkko
Jaatinen. Koolle kutsumistapa on edelleen Pihlajanlehti painettuna tai
sähköisesti sekä www-sivuilla.
Voe tokkiisa - Muikkuja 26.1.2019
Perinteinen jo 6. savolaisseurojen muikkutapahtuma toteutettiin tänä vuonna
Paasiravintolassa ravintola Kaisaniemen mentyä konkurssiin. Kelan pääjohtaja
Elli Laaksonen vei meidät juhlapuheessaan Savon historiaan ja sen sosiaalisen
avun kehittymiseen. Kaikkiaan vieraita oli 160. Meidän seurasta 36. Pakilan
Pelimannit soittivat tansittavaa musiikkia. Voissa paistetut muikut salaatin ja

perunamuusin kanssa maistuivat ja juhlan kruunasi kahvi ja suussa sulava
mustikkakukko. Kiitos mukanaolijoille.
Vitsi: Savolaisukko meni hienostoravintolaa. Hee tarjoelijavosu: "Tuokee
kosken korvoo". - Tuonko sen kolalla, kysyi tarjoilija. Ukko: "Tuokee vaekka
lapiolla, kun tuloo noppeesti".
Ikitie
Luin vasta äskettäin Antti Tuurin romaanin Ikitie (2011). Tuuri on kirjoittanut
viitisenkymmentä teosta. Hänelle on myönnetty Pohjoismaiden neuvoston
kirjallisuspalkinto romaanista Pohjanmaa. Tuuri on tehnyt - tapansa mukaan tarkkaa taustatyötä. Päähenkilöllä Jussi Ketolalla on todellinen esikuva: Nestori
Saarimäki tultuaan Amerikasta osti talon Kauhavan Hirvijoelta ja liittyi
työväenyhdistykseen. Hän kannatti pasifismia, eikä suostunut tarttumaan
aseeseen. Tampereen valloituksen aikana 1918 hänet laitettiin kuljettamaan
ruumiita. Hänet haettiin vuonna 1930 kotoaan ja vietiin Kosolaan Lapualle:
"Yritin kertoa olleeni Tampereella valkoisten puolella, mutta auton kuljettaja löi
minua pistoolin piipulla niin, että tunsin veren hulvahtavan suuhuni." Matka
jatkui muiluttajien etappitietä - Ikitietä - kohti Venäjää. Mutta Jussin onnistui
livahtaa kyydittäjiltään ja juosta itärajan yli Neuvostoliiton puolelle. Ketolalle
annettiin uusi nimi: Jussi Kari. Kotiin Kauhavalle lähetettiin väärennetty Jussi
Ketolan kuolintodistus. Tuuri on hieman "kaunistellut" historiaa ja antaa Jussi
Ketolan palata Kauhavalle, vaikka todellisuudessa Nestori ei koskaan palannut
reissultaan.
Ikitie-elokuvassa päähenkilöä Jussi Ketolaa esittää Tommi Korpela. Tosin vielä
en ole nähnyt elokuvaa. Elämä Karjalassa sujui aluksi verrattain hyvin.
Kanadasta ja Amerikoista vapaaehtoisesti tulleet halusivat rakentaa työläisten
paratiisia. Lenin ja myöhemmin Stalin olivat houkutelleet ihmisiä tulemaan
Karjalaan rakentamaan sosialistista valtiota. Mutta ääni kellossa muuttui 1936,
koska Stalin ei luottanut maahanmuuttaneisiin. Ihmisiä haettiin aamuyöllä
mustilla autoilla, eikä heistä kuulunut sen koommin mitään. Stalinin vaino
kohdistui kaikkiin ihmisiin. Arviot tapetuista liikkuvat miljoonissa - jopa
kymmenissä miljoonissa. Syytteet olivat tekaistuja. Miljoonat kuolivat
kaivoksissa ja Stalinin kanavan rakennustöissä. Gulag-vankileirejä oli noin 30
000 - sinne lähetettiin joidenkin arvioiden mukaan ehkä 17-18 miljoonaa.
Leireillä kuolleiden määräksi on arvioitu 7 miljoonaa (Elina Sana, Hannu
Rautkallio, Leila Lahti-Argituna: Olimme joukko vieras vaan).
Seuran www-sivut ja FB-sivut
Ovat ajan tasalla ja sieltä näette seuramme toiminnan ja myös Pihlajanlehdet.
FB-sivuille voitte laittaa viestejänne. Tehkää ehdotuksia toimintamme
kehittämiseksi! Johtokunta on kokoontunut 9.1.2019. Yllä johtokunnan
vastuut. HUOM! Ilmoittakaa email-osoitteet ja muuttuneet osoitteet Tellervolle.
Tiedotus ei toimi väärillä osoitteilla. Postimaksut nousevat taivaisiin, joten
Pihlajanlehdet täytyy tulevaisuudessa lähettää sähköpostitse, joilla email on.
Postitse lähetetään vain niille, joilla emailia ei ole. Näin voimme postimaksuilla
kehittää seuran toimintaa retkiä ym. ja jäsenmaksua ei tarvitse korottaa.

