Pihlajanlehti nro 3/2020
KOKOUSKUTSU: Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset Koronan vuoksi
peruttu sääntömääräinen kevätkokous pidetään sääntömääräisen
syyskokouksen yhteydessä lauantaina 14.11.2020 klo 13. Malmin
Työväentalolla, Takaniitynkuja 9, Hki 78. Ennen kokousta glögitarjoilu
piparkakkujen kera! Kevätkokouksen esityslista ja vuoden 2019
toimintakertomus on lähetetty jäsenille Pihlajanlehdessä nro 1. Vuoden
Syyskokouksen esityslista:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään vuoden 2021 toimintasuunnitelma
4. Määrätään vuoden 2021 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus
5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
6. Hyväksytään vuoden 2021 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 yhteistoimittaja Vuokko Nissinen Iisalmen
sanomat/Savon Sanomat. Hän on kirjoittanut kirjan Veikon valtakunta. Se on
kertomus hyvinvointi-Suomen rakentamisesta, eteenpäin menemisen
vimmasta ja kotiseuturakkaudesta. Kertomus ajasta, jolloin hyvät veljet
hoitivat asiat saunan lauteilla ja sopimukset tehtiin kädenpuristuksella. Veikko
Hakkaraisen (1928-1991) elämäntyö paitsi kehitti merkittävästi Iisalmen
Sanomia, loi myös pohjaa Ylä-Savon teollistumiselle ja rakensi navettapoluilta
teitä vientiyritysten tehdassaleihin. Kirja maksaa 34 e+7 e postikulut. Tilauksia
hoitaa Väärnin Pappila Oy, Juhani Ahon tie 82, 73100 Lapinlahti, p. 050 330
3389, www.vaarninpappila.fi. Vuokko Nissinen lupasi tuoda tullessaan kirjoja.
Ilmoita Kaijalle ennakkotilauksesi. Musiikkipuolesta vastaavat Ilona ja Annika
Heinonen, jotka laulavat ja soittavat syyssävelmiä.
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. Koronatilanteesta johtuen ilmoittautuminen on pakollista, että
voimme järjestää turvavälit. Kokouksessa on huomioitu käsidesit ym. turvaasiat. Jokainen tulee tietenkin omalla vastuulla. Ilmoita gluteeniton tai

vegetaristinen ruokavaihto. Ruoka maksaa 15 e/jäsen ja 20 e/ei-jäsen. Ilm.
viimeistään la 7.11. mennessä: Raija Komulainen p. 050 9102 136,
raija.komulainen@hotmail.fi tai Marja Liisa Raatikainen,
marjalraatikainen@gmail.com p. 050 352 7462. Ylimääräinen rokka myydään
10 e/l. Vuoden 2020 maksamaton jäsenmaksu 20 e maksetaan viimeistään
kokouksessa tai FI17 5780 0740 0004 06 (viite 1119). Seuran pinssi rintaan ja
eekun menoks mykyrokan syöntiin!
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.
Tulevia tapahtumia:
Helsingin kaupungin teatteri, pieni näyttämö la 17.10.2020 klo 13 Stalinin
suloinen ruoska
Perinteisen syksyteatterimatkan sijasta menemme teatteriin kotikonnuillemme.
Teatterista on tiedotettu sähköpostitse sähköpostin antaneille. Nyt on korkea
aika ilmoittaa sähköpostiosoite. Sen kautta tiedotus on nopeaa ja maksutonta.
Mikäli olet vielä kiinnostunut teatterista ilmoita siitä Kaijalle pikaisesti p. 040
7160 264. Kari Heiskasen kirjoittaman ja ohjaaman hirtehisen komedian
päähenkilönä nähdään valvontakomission johtaja Andrei Zdanov. Näytelmässä
seikkailevat myös muun muassa Mannerheim - ja Urho Kekkonen, joka pelaa
omaa peliään ensin Zdanovin puolesta ja sitten vastaan.
Valtakunnalliset kotiseutupäivät "Perinne on voimaa - Tradition är styrka" 20.21.11.2020 Kokkolassa
Elokuiset Kotiseutupäivät siirrettiin syksyyn. Ylä-Savon seura kuuluu Suomen
Kotiseutuliittoon. Seurallamme on oikeus lähettää edustaja Kotiseutuliiton
vuosikokoukseen. Johtokunta on kokouksessaan 2.3.2020 päättänyt lähettää
puheenjohtajan seuran edustajaksi. Kulttuuripäivillä on hyvin paljon kaikille
avoimia, maksuttomia tapahtumia. Kokkolan kaupungin kulttuuripalvelut
valmistelevat yhdessä Suomen Kotiseutuliiton ja Finlands svenska
hembygsförbundin kanssa Kokkola 400 -juhlavuoden Valtakunnallisia
kotiseutupäiviä.
Voe tokkiissa - Muikkuja! la 25.1.2021 klo 13 Paasiravintolassa,
Paasivuorenkatu 5 A
Perinteistä savolaisseurojen yhteistä muikkujuhlaa vietetään 7. kerran. Tässä
vaiheessa ohjelman suunnittelu on vielä kesken. Seuratkaa seuramme wwwsivuja ja FB-sivuja tai kyselkää ilmoitusten vastaanottajalta:
mervihagsberg@gmail.com tai tekstiviestillä p. 050 357 3108. Maksu (määrä
myöhemmin) maksetaan Ristiina-seuran tilille FI77 1416 3500 1667 72.
Yhteiseen juhlaan ovat kaikki savolaisseurojen jäsenet tervetulleita
puolisoineen, ystävien ja tuttavien kanssa. Arpajaisissa hyvät palkinnot!

Ylä-Savon seura 50 vuotta la 20.3.2021 klo 14 Berghyddan,
Vanhankaupungintie 3, Hki 56
Vanhankaupungin nuorisoseuran talo Berghyddan on perinteinen juhlapaikka
idyllisessä ympäristössä Helsingin kaupungin syntysijoilla. Monikäyttöiset tilat
ja osaava henkilökunta tarjoavat puitteet ikimuistoisiin perhejuhliin,
yritystilaisuuksiin ja kulttuuritapahtumiin. Berghyddan valmistui vuonna 1910
Gammelstadens Ungdomsföreningenin kokoontumistilaksi ensimmäisen
Helsingin syntysijoille Kellomäelle, lähelle Vantaanjoen suuta. Jo alusta alkaen
Berghyddanissa on järjestetty sekä kulttuuri- ja musiikkitilaisuuksia että
perhejuhlia. Akustiikaltaan erinomainen ja puitteiltaan komea tila on toiminut
historiansa aikana myös muun muassa äänilevystudiona, Suomi-Filmien
kuvauspaikkana ja Italian nyrkkeilymaajoukkueen harjoitussalina Helsingin
Olympialaisten aikana. Ohjelman suunnittelu on vielä kesken. Tarkemmat
tiedot sähköpostitse, seuraavassa Pihlajanlehdessä sekä www.yla-savonseura.fi
Seuran 50-vuotishistoriikki
Seuran entinen sihteeri, toimittaja Maija Kauppinen ja Kaija Pulli yhdessä
kirjoittavat ja kokoavat historiikin. Kiitos jo etukäteen kaikille, jotka ovat
lähettäneet kuvia ym. rekvisiittaa historiikkia varten. Lisää voi lähettää
Kaijalle. Kuvat ym. materiaali palautetaan. Olisi hyvä, jos seuralaiset voisivat
jo nyt ilmoittaa halukkuutensa kirjan ostamiselle. Tietäisimme tilata kirjan
painosmäärän. Kaija ja Sasu Pulli tekivät Ifolor-kuvakirjan seuran toiminnasta
45-vuotisjuhlaan. Tätä kirjaa voidaan myös tilata halukkaille. Hinta on n. 15
e/kpl ja historiikin hinta määräytyy sivujen ja painatusmäärän mukaan. Kaijalle
voi tehdä ennakkotilaukset. Kirjat esitellään ja tullaan myymään 50vuotisjuhlassa. Johtokunta on kokoontunut tänä vuonna 3 kertaa ja valmistelut
ovat hyvässä mallissa. Uusia ideoita ikimuistoisan juhlan onnistumiselle voi
lähettää johtokuntalaisille. Ennen juhlaa pidetään sääntömääräinen
kevätkokous klo 13.
Puheenjohtajan palsta
Kulunut vuosi on ollut maailmalla hyvin poikkeuksellinen. Itse kukin on
joutunut laittamaan elämänsä uusiin raameihin. Liikkumisen- ja oleskelun
yleisissä paikoissa kieltäminen on aiheuttanut paljon yksin jäämistä ja tuntua
yhteiskunnan ulkopuolelle sulkemisesta.
Niin jokainen päättää omista liikkumisistaan. Sanon kuitenkin, että elämä on
liian lyhyt tuhlattavaksi ainaiseen pelkoon ja sosiaalisuuden kieltämiseen.
Varovainen toki kannattaa olla ja noudattaa viranomaisten antamia ohjeita.
Maailmassa on koko ajan miljardeja bakteereja, jotka aiheuttavat tauteja,
syöpää ym. Lisäksi on onnettomuudet, jotka voivat kohdata ketä tahansa
päivittäin. Elämä on kohtalo. Tässä vaiheessa kukaan ei tiedä, kuinka kauan
korona kestää. Se voi viipyä kymmeniä vuosia ja sen kanssa vain on opittava
elämään ja nauttimaan omasta ja läheisten kanssa vietetystä ajasta.
Maaseutua luullaan usein ihan takapajulaksi. Tämä ei pidä paikkaansa.
Varpaisjärvellä ja muissakin yläsavolaisissa kunnissa kyläyhdistykset toimivat
hyvin aktiivisesti. On jos jonkunlaista toimintaa vuoden ympäriinsä. Maalla on
vielä talkoohenki voimissaan. Siitä on hyvä esimerkki Varpaisjärven Jumisen
maamiesseuran talon täydellinen remontti. Siellä järjestetään tansseja,

teatteriesityksiä ym. yhteistä tapahtumia. Tänä kesänä kuitenkin hyvin
rajallisesti.
Vapaaehtoistyö on valitettavasti hävinnyt tai ainakin vähentynyt. Sen huomaan
myös meidän omassa seurassamme. Tänä vuonna on tullut vain yksi uusi
jäsen, vaikka on järjestetty jäsenhankintakilpailu ja paras jäsenhankkija on
palkittu. Itse olen yrittänyt jakaa informaatiota seurastamme missä olen
liikkunut. Valitettavasti Ylä-Savon kesäteatterit ym. konsertit riennot olivat
peruttu.
Vetoankin Teihin hyvät jäsenet, että tehdään kotiseututyötä tunnetuksi täällä
pääkaupungissa ja hommataan uusia jäseniä. Aina kannattaa pitää
käsilaukuissa ym. käsimatkatavaroissa seuramme esitteitä, Pihlajanlehtiä ja
jäsenkaavakkeita. Minä jaan niitä heti, kun kuulen Savon murteen. Toivon, että
ensi vuonna järjestettävä 50-vuotisjuhla lisää yhteishenkeä seuraamme.
Teidän Kaijanne
In memoriam Pekka Rusanen 9.3.1939 - 3.8.2020
Ylä-Savon seuralaiset muistavat Pekkaa haikein mielin. Hän tuli seuramme
jäseneksi 2007, siirtyi johtokunnan virkistystoimikuntaan 2011 - 2018 sekä
toimi isäntänä 2013. Pekka järjesti meille unohtumattomia teatteri- ja
kylpyläreissuja. Hän haki syyskokouksiimme synnyinseudultamme makoisat
mykyrokat ja valmisti kevätkokouksiimme suussa sulavat talkkunat ja
tirripaistit. Pekkaa kaikesta kiittäen ja omaisia surussa lohduttaen! Ylä-Savon
seura ry
Varapuheenjohtaja Aimo Ollikaisen nuoruusmuistoja
Synnyin pula-aikana sodan jälkeen Ylä-Savon peräkylälle, Lapinlahden
Lammasvirralle (Pässikoskelle). Koska kylällä ei ollut sähköjä, vaelsimme
öljy/kaasulamppujen hämäryydessä. Alakoulun (1-4 luokkaa) kävin ns.
supistettuna kouluna, eli vain lauantaisin. Muut ajat lopettelin jouten oloa,
kalastelin, hiihdin ja leikin kylän tyttöjen kanssa kotia ja navettaakin. Minä
jouduin usein leikeissä lehmäksi, jota tytöt innokkaasti lypsivät. Kulttuuria
tarjosi Iisalmen Sanomat (Mullikka), Maaseudun Tulevaisuus, maamiesseuran
iltamat, kinkerit ja huonosti kuuluva radio. Kenties Lauantain toivottujen kautta
saimme häivähdyksen Elviksestä tai Paul Ankasta. Tieto "paheellisesta" rock
and rollista ja sen esittäjistä (Little Richard, Chuck Berry tai Jerry Lee Lewis) ei
kantautunut meidän kylälle. Olihan Tutti Frutti saapunut vaimoni Pirkon
levysoittimeen Pieksämäelle, tosin Pat Boonen esittämänä. No Pieksämäki
onkin Etelä-Savoa! Lopulta alkoi tapahtua, vuoden 1963 syksyllä,
keskiviikkoiltana, ohjelmasta Kaleidoskooppi, sen listaohjelmasta "Kahdeksan
kärjessä". The Beatles -yhtyeen esittämä Twist and Shout voitti kisan. Nyt tuli
vastaan mm. Long Tall Sally ja Penniman-nimi ja monia muitakin brittiyhtyeitä
innoittaneita menneisyyden miehiä. Vuosien saatossa useimmat ovat tulleet
tutuiksi ja levyt hankittu. Vaikket ollutkaan niitä suurimpia sankareitani. RIP
Little Richard.

Kiinnostaako Ylä-Savolainen hunaja?
Seuramme kautta on nyt mahdollista tilata lapinlahtelaisen Hunajalähteen
hunajatuotteita. Hunajan välitys on kokeiluna otettu toimintamme
"lisukkeeksi". Näin teemme tunnetuksi yläsavolaisen yrityksen toimintaa ja
tuotteita keskuudessamme ja tästä saamme eurosia toimintaamme. Ks.
lisätietoja www.hunajalahde.com. Myynnissämme ovat seuraavat tuotteet
mainituilla hinnoilla:
Yläsavolainen hunaja 300 g (lasipurkki) 7 ?/kpl
Kuningatarhunaja 450 g 8 ?/kpl
Inkiväärihunaja 300 g 8 ?/kpl. Vadelmahunaja 300 g 8 ?/kpl
Rommihunaja 150 g 4 ?/kpl. Hillahunaja 150 g 4 ?/kpl
Minttuhunaja 150 g 4 ?/kpl. Propolisuute 10 ml 8 ?/kpl
Jouluinen lahjapakkaus: Yläsavolaista hunajaa 150 g ja Joulusinappia 110 g 12
?/kpl.
Sähköpostiosoitteen omaaville jäsenille lähetetään kuvallinen ja tuoteselosteen
sisältävä esite. Hunajahomman hoitajana ja yhteyshenkilönä toimii Ylä-Savon
seuralainen Mikko Raatikainen: mikkojraatikainen@gmail.com, p. 050 388
3191. Kysy lisätietoja tarvittaessa Mikolta ja voit myös ilmoittautua
myyjäapulaiseksi, saat tilauslistan.
Tilaus, toimitus ja maksu.
- tilaukset Mikolle sähköpostilla tai puhelimitse ke 28.10.2020 mennessä
- kerro tilaamasi tuotteen/tuotteiden nimi ja kpl/purkkimäärä
- toimitus/jakelu ja maksu syyskokouksessa 14.11.2020 Malmin Työväentalolla
- maksu käteismaksuna rahalla tai Mobile Pay-maksuna Mikolle p.050
3883191.
Kansanperinteenä on tiedetty hunajan terveellisyys jo kautta aikojen. Nyt
tiedekin sitä todistaa. HS:ssa oli 2.9.2020 Tiede-palstalla: Hunaja voi tepsiä
flunssaoireisiin tavallisia lääkkeitä paremmin. Hunaja on mainio joululahja tai
vaikka vieminen kyläillessä! Se säilyy, jos ei tule heti syötyä herkullisuutensa
takia! Nyt vuan tilloomaan itelle ja tutuille ja sitte herkuttelemaan!
Savolais-vitsi
Hoitaja sanoi potilaalle: "Oottakee tässä raahassa, kohta hoetaja hakkoo teejät
ja sen jäläkeen liäkärj tappoo teejät."
Ylä-Savon seura omistaa kirjoja
Vuosien varrella on seurallemme karttunut kirjoja, joita jäsenet voivat lainata
luettavakseen ja palauttaa seuraavassa yhteiskokoontumisessa.

Pihlajanlehti nro 2/2020
Puheenjohtaja palsta Korona-viruksen vuoksi maamme on joutunut lähes
hälytystilaan. Uusia määräyksiä tulee päivittäin. Määräyksiä, jotka meidän on
pakko hyväksyä. Terveys on meille jokaiselle tärkeä. Siitä olemme itse
vastuussa kuten lähimmäisten terveydestä. Uskon, että jokainen tekee
voitavansa yhteisen hyvinvoinnin hyväksi. Meidän on kuitenkin ajateltava
tulevaa ja iloisia asioita myös löytyy. Ylä-Savon seura täyttää 2021 50 vuotta.
Tämän päivän hektisessä maailmassa se on todella kunnioitettava saavutus.
Miksi sitten seuran toiminta on kestänyt näin pitkään? Siihen ovat vaikuttaneet
seuramme aktiiviset jäsenet ja toimihenkilöt. Heille kaikille parhaat kiitokset
palkatta tehdystä työstä. Uskon, että seuramme toiminta jatkuu vakaana ja
vapaaehtoisia vielä löytyy seuran toiminnan jatkuvuudelle. Itse olen ollut hyvin
tyytyväinen seuran toimintaan.
Ylä-Savon seura ry on perustettu 6.1.1971 Iisalmen ympäristökunnista
(Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Varpaisjärvi
ja Vieremä) pääkaupunkiseudulle muuttaneiden ihmisten yhteisten perinteiden
vaalimiseksi ja heidän pitämiseksi henkisesti omilla juurillaan. Seuramme tekee
veloituksetta kotiseututyötä pääkaupunkiseudulla. Seura pitää yhteyksiä
yläsavolaisiin kuntiin, medioihin, muihin seuroihin ja yhteisöihin. Lisäksi
seuramme kuuluu Suomen Kotiseutuliittoon ja Savon kielen seuraan. Yhdessä
muiden savolaisseurojen kanssa olemme jo seitsemänä vuotena järjestäneet
Voe tokkiisa - Muikkuja -tapahtuman. Nykyinen jäsenmäärämme on noin 200.
Seuraamme voi liittyä kuka tahansa savolaismielinen henkilö.
Tarkoituksemme on kirjoittaa ennen juhlaa seuramme 50-vuotishistoriikki.
Olvi-säätiö tukee kirjoitustyötä, josta säätiölle parhaat kiitokset.
Painatuskuluihin joudumme anomaan tukea muista lähteistä. Johtokunta on jo
aloittanut juhlan ja historiikin suunnittelut. Seuramme arkistosta löytyy aika
vähän valokuvia seuran alkuvuosilta. Hyvät jäsenet! Käännyn Teidän
puoleenne. Jos Teillä on valokuvia, juttuja, muistoja tai ihan mitä vain, niin
lähettäkää niitä minulle. Kaikenlainen apu juhlan suunnittelulle sekä historiikin
kirjoittamiselle on tarpeen. Kiitos jo etukäteen.
puhheenkulettaja Kaeja
Sääntömääräinen kevätkokous la 21.3. 2020 Malmin Työväentalo Kokous kuten
Suuri Kevätkonsertti jouduttiin Korona-viruksen aiheuttamien karanteenien
vuoksi perumaan. Karanteenit jatkuvat, joten kevätkokous jää näillä näkymin
pitämättä. Kirjanpitäjämme Anja Tapaninen on tehnyt vuoden 2019
kirjanpidon, Josta Marja Liisa on tehnyt lyhennelmän. Johtokunta on käsitellyt
ja allekirjoittanut 2.3. kokouksessa. Tässä jäsenille tilinpäätös ja
toiminnantarkastuskertomus. Pihlajanlehdessä nro 1/2020 on jo jäsenille
lähetetty vuoden 2019 toimintakertomus.
Tapaaminen Iisalmen Koljonvirralla la 11.7.2019 klo 13 Kahvila Mänty ja klo 15
teatteri Perinteinen kesätapaaminen synnyinsijoillamme järjestetään tänä
kesänä Kahvila Mänty la 11.7. klo 13 ja sen jälkeen Koljonvirran teatteri IsoIitan perintö. Ylä-Savon seura tarjoaa seuran jäsenille ilmaiset pullakahvit.
Kyseisenä viikonloppuna on Iisalmessa myös Oluset 10.-11.7.

Teatterin terveiset: "Koronaviruksen tilanne ei tällä hetkellä vaikuta kesän
teatteriesityksiin. Seuraamme tilannetta tiiviisti. Esitysten valmisteluja
jatketaan normaalisti. Jo varattuja lippuja ei ole tarpeen perua, eikä jättää
suunniteltuja lippuja ostamatta, sillä pandemian myötä tapahtuma- ja
kulttuurialaan kohdistuva isku on suuri. On koko maan etu, että konkurssit ja
peruutukset vältetään. Tämän vuoksi on tärkeää nyt yhdessä uskoa siihen,
että kriisi on selätetty ennen kesää ja pääsette nauttimaan Iso Iitan
perinnöstä! Joten eikun lipun ostoon!"
Iso-Iitan Perintö Heikki Kujanpään uusi musiikkinäytelmä vie ajassa takaisin
1970-luvulle ja erääseen varsin tuttuun savolaiseen pikkukaupunkiin, jossa
rakkaus roihuaa entistä rohkeammin, perintörahoilla on seksikkyyttä lisäävä
vaikutus ja kyttääminen on kunniassaan. Komedian tarina pohjautuu Maria
Jotunin menestysnäytelmään "Tohvelisankarin rouva", mutta 70-luvun Savoon
sijoitettuna se kiihdyttää kutkuttavasti kierroksiaan. Pääroolissa nähdään
useista elokuva- ja tv-rooleistaan tunnettu komedienne Anna-Leena Sipilä.
Lippuja on varattu 30 kpl. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään la 30.5.
mennessä raija.komulainen@hotmail.fi, p. 050 9102 136. Esteestä on heti
ilmoitettava. Seura laskuttaa perumatta jääneet ilmoittautumiset. Teatteri 26 e
maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä seuran tilille OP FI17 5780 0740 0004
06 (viitenumero 1041). Tervetuloa! P.S. Jos Sinulla on seuran historiaan
liittyvää materiaalia, niin voit tuoda tullessasi minulle. Kiitos!
Valtakunnalliset kotiseutupäivät "Perinne on voimaa - Tradition är styrka" 13.16.8.2020 Kokkolassa Ylä-Savon seura kuuluu Suomen Kotiseutuliittoon.
Seurallamme on oikeus lähettää edustaja Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.
Johtokunta on kokouksessaan 2.3.2020 päättänyt lähettää puheenjohtajan
seuran edustajaksi. Kulttuuripäivillä on hyvin paljon kaikille avoimia,
maksuttomia tapahtumia. Kokkolan kaupungin kulttuuripalvelut valmistelevat
yhdessä Suomen Kotiseutuliiton ja Finlands svenska hembygsförbundin kanssa
Kokkola 400 -juhlavuoden elokuulle sijoittuvia Valtakunnallisia kotiseutupäiviä.
Syksyn kylpylämatka to 24.9. - to 1.10. Haapsalu Laine Ylä-Savon seuran ja
AKT:n yhteinen kylpylämatka suuntautuu syksyllä Haapsalu Laineen kylpylään.
Lähtö to 24.9. Eckerö Line Finlandialla Länsisatamasta klo 9. Kokoontuminen
terminaalissa klo 8. Laivalla varattu 2 hyttiä matkatavaroille. Tallinnasta heti
bussilla Haapsaluun, jossa lääkärintarkastus. Matkan hinta 370 e/hlö (2hengen huone), lisämaksu 58 e/hlö (1-hengen huone). Hintaan sis.
meriaamiainen, laiva- ja bussimatkat, täyshoito, majoitus, lääkärin kanssa
sovitut hoidot. Su ei ole hoitoja, jolloin tehdään kokopäiväretki bussilla
Hiidenmaalle. Paluu to 1.10. klo 8.30. Laiva lähtee Tallinnasta klo 12 ja on
Helsingissä klo 14.30. Ilmoittautuminen: pekka.rusanen@netti.fi tai p. 041 501
7924. Matka maksetaan AKT:n eläkeläiskerhon tilille FI32 5541 2840 0002 52
(viesti Laine) 28.8. mennessä.
Kesätapahtumia Ylä-Savossa: www.iisalmi.fi Toukotaika 15.5.
Varpaisjärvellä on peruttu. Sonkajärvi soi 7.-12.7. musiikkileiri ja konsertit.
Eukonkanto Sonkajärvi peruttu! Oluset Iisalmi 10.-11.7. Lapinlahden juusto- ja
viinijuhlat 1.8. jäähalli. Esiintyjinä: Eini, Mervi Kovero, Saku Ryhänen,
Marko&Jukka Minna Canth -foorumi 12.6. Kuopio. Ks. www.snellmanedu.fi
Taidemuseo Eemil Lapinlahti, Suistamontie 3. Taiteilijan tie 16.5.-6.9. Eemil ja

Pekka Halosen taidetta. Olvi Tähtikisat 17.6. Lapinlahti Valio Arena, Monarintie
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Korpiteatteri Varpaisjärven Korpinen, Rautavaarantie 2090 Kirkkoväärtin
kolmas kortti 28.6.-26.7. Tied. puh. 0400 743 456. Alapitkän nuorisoseuran
teatteri Räsäläntie 3 Kätkäläinen ja naapurin mies 1.-22.7. p. 0400 181 376.
Taiteilija Juhani Vierimaan kesänäyttely heinäkuun ajan Mikkelissä GalleriAri,
Kasarminkatu 3. Avajaiset 3.7. klo 17 ja purkajaiset 31.7. klo 15. Maalauksia
ja sommitelmia (rakennelmia). Runoilijan rakkaus -konsertti su 12.7. klo 19
Kiuruveden kulttuuritalo. Matti Remes, tenori ja Mike Peltola, piano. Robert
Schmann: Dichterliebe op. 48 laulusarja Heinrich Heinen runoihin. Lisäksi
Franz Schbertin ja Pjotr Tshaikovskin tuotantoa. Vapaa pääsy. Kiuruveden
Iskelmäviikko 15.-19.7. www.iskelmaviikko.fi/ohjelma Jyrkän Ruukin teatteri
Ilmari Kiannon Punainen viiva 12.6.-5.7. p. 050 527 8157.
Ylä-Savon nähtävyyksiä: Helvetin kattila On yksi Varpaisjärven
huomattavimmista luonnonnähtävyyksistä. Se on noin 600 m pitkä
ruhjelaakso, jossa on runsaasti moreenipeitteisiä kallioselänteitä. Ruhjelaakson
toisessa päässä on varsinainen Helvetinkattila, joka on jylhä, pystyseinäinen n.
15 m syvä ja 20 m leveä rotko. Pohjalla on vaikeakulkuinen louhikko. Helvetin
kattila sijaitsee Petäyksellä. Ajo-ohje: Varpaisjärven kirkolta Rautavaaran tietä
10 km, vasemmalla viitta Petäys, sitä n.6 km, vasemmalla viitta Helvetin
kattila. Lähellä metsästäjien kota makkaranpaistoon. Petäys kylällä sijaitsee
minun kotipaikkani, joka ei ole nähtävyys, ainakaan vielä. Ajatuksissa on
kotimuseon perustaminen tiilinavettaani. Kaikenlaista pientä maatalouteen
liittyvää, historiallista materiaalia otan mielelläni.
Paljakkavuori Kiuruvedellä Luontopolun pituus on 2 km. Paljakan laen
tasaisuudesta kertoo jotain sekin, että siellä on entisaikaan pidetty
juhannusjuhlia. Juhlan huipentumaksi sytytetty kokko on varmasti näkynyt
kauas. Paljakanvuorelle on myös sytytetty merkkitulia esimerkiksi Suomen
sodan 1808-1809 aikaan. Paljakanvuoren historiallisesti arvokkaat
nähtävyydet. Vuoren laelta löytyy nimittäin kallioon kaiverrettuja muinaisia
uhrikuppeja. Siellä on laavu, jossa retkeilijä voi levähtää ja paistaa ne
pakolliset retkimakkarat. Toisekseen maisemat ovat upeat. Paljakanvuorelta on
mainiot näkymät järvelle ja ympäröivään metsään. Myös tasaista kallionpintaa
on mukava katsella.

Pihlajanlehti nro 1/2020
KOKOUSKUTSU Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 21.3.2020 klo 13.00
Malmin Työväentalo, Takaniitynkuja 9, Helsinki Kokouksen aluksi tarjoillaan
simaan ja keksejä.
Kevätkokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan
tarkastajan valinnat.
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Vuoden 2019 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
5. Vuoden 2019 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 Ilona ja Annika Heinonen laulavat ja soittavat iloisia
kevätsävelmiä. Laittakaa seuran pinssi rintaanne yläsavolaisen
yhteishenkemme viritykseksi. Jäsen, joka ei ole vielä pinssiä saanut, saa sen
Kaijalta. Ilmoittautumiset pe 13.3. 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 (myös vegetaristinen ja
gluteeniton vaihtoehto). Ruoka maksaa jäsen 15 e/hlö ja ei-jäsen 20 e/hlö.
Kokoukseen voi toki tulla, jos ei ole ehtinyt ilmoittautua. ¬
Vuoden 2020 jäsenmaksu 20 e/hlö
Maksetaan seuran tilille FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 1119) la
29.2.2020 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 2020! Ohessa
kaavake jaettavaksi. Paras palkitaan. Uusi esite on ilmestynyt. Näitä saa
Kaijalta.

Ylä-Savon seura ry:n toimintakertomus 2019
Johtokunta: Kaija Pulli pj., Aimo Ollikainen varapj., Marja Liisa Raatikainen
siht., Raija Komulainen, Aimo Mykkänen 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 K. Hiltunen.
Jäsenasiat: Maksaneita jäseniä oli 166, kannattajajäseniä 6 ja piällysmiehiä 12,
joten rekisteröityjä jäseniä 184. Jäseniksi pääsivät muutkin kuin yläsavolaiset
hyväksymällä seuran säännöt. V 2019 tuli 13 uutta jäsentä. Seuran tilisaldo
vuoden lopussa: tuottotili 2.206,27 e, käyttötili 1.184,63 e, yhteensä 3.390,90
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 sähköpostinsa ilmoittaneille.
Kevätkokous pidettiin 9.3. Malmin Työväentalossa. Aluksi tarjottiin Arja
Julkusen valmistamaa simaa ja keksejä. Yhdessä laulettiin Savolaisen laulu
Simo Ronkaisen säestämänä. Taiteilija, seuran jäsen Juhani Vierimaa kertoi:
"Miten hänestä tuli taiteilija, mitä minä teen". Ja lopuksi JAP-trio esitti elävää
musiikkia. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja mietittiin seuran
toimintaa ja retkiä. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 hyväksyttiin.
Johtokunta valitsee edustajan Kotiseutupäiville 8.-11.8. Tuusulaan. 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. 60 henkilöä.
Syyskokous pidettiin 16.11. Malmin Työväentalossa. Savolaisen laulu laulettiin.
Hiljainen hetki vietettiin Pentti Huttusen, Lauri Kokkosen, Helmi Lehtosen,
Annikki Partasen, Toivo Puurusen, Martta Röyskyn, Sakari Tenhusen ja Seppo
Wallan muistolle. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020 hyväksyttiin. Kokouksessa valittiin
2020 seuran pj. Kaija Pulli. Johtokunnan erovuoroiset: Aimo Ollikainen, Arja
Julkunen, Marja Liisa Raatikainen ja Tellervo Ukkonen. Muut jatkavat Tellervo
Ukkosen tilalle valittiin Vesa Lappalainen. Aino Hyvönen, Raija Komulainen,
Aimo Mykkänen, Kaija Pulli ja Reijo Stedt jatkavat johtokunnassa.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Pirkko Jaatinen ja Raija Rahikainen. Varalle Kari
K. Hiltunen. Vuosijäsenmaksu 20 e/hlö ja kannattajajäsenmaksu 80 e/hlö.
Uudeksi piällysmieheksi julkistettiin kirjailija, Suomen Kirjailijaliiton
puheenjohtaja Sirpa Kähkönen. Hän kertoi kirjailijatyöstään ja
savolaisuudestaan "Ylä-Savon seura ry:n ulkopaikkakuntalaisena." Lopuksi
nautittiin Reijo Stedtin valmistama mykyrokkaa, gluteenitonta
makaronilaatikkoa, kasvispiirakkaa, kahvia ja joulutorttuja. Vietettiin
pikkujoulua glögin, piparkakkujen merkeissä. Seuran jäsenet Mirja Kärkkäinen
ja Eila Kouvalainen möivät käsitöitään. Seuran varoja kartutettiin arpajaisilla.
Ruoka lisukkeineen maksoi jäsenille 15 e, ei-jäsenille 20 e. Seura sponsoroi
jäseniä 5 e. Paikalla n. 100 henkilöä.
Retket
Teatterireissu Kotkaan 26.4. Junnu - Sydämeni tänne jää AKT:n eläkeläisten

kanssa. Mukana 20 seuran jäsentä. Keväinen Varpaisjärven Toukotaikatapahtuma peruuntui Kaija Pullin sairaalareissun vuoksi. Tapaaminen
Iisalmessa 13.7. Kahvila Hillassa, jossa seura tarjosi ilmaiset pullakahvit
osallistuneille, jonka jälkeen siirryttiin Koljonvirran kesäteatteriin katsomaan
Speden Pölhölää. Paikalla 16 seuralaista. Kaija Pulli osallistui Kotiseutupäiville
8.-11.8. Kulttuuri liikuttaa Tuusulassa. Syksyinen teatteri tehtiin Helsingin
kaupungin teatteriin 3.12. Pieni Merenneito. Mukana 23 seuralaista. Seuralaiset
pääsivät mukaan myös AKT:n järjestämälle Haapsalun kylpylämatkalle
Laineeseen 10.-17.10. Mukana oli 20.
Tiedotus
Seuran uutta esitettä, Pihlajanlehteä ja jäsenkaavakkeita johtokunta ja
seuralaiset jakoivat ystävilleen, tutuille ja Ylä-Savon tapahtumissa. 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 26.1. Voe tokkiisa - Muikkuja
-tapahtuman järjestämiseen. Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen kertoi Savon
historiasta ja Pakilan Pelimannit veivät läsnäolijat tanssin pyörteisiin ikivihreillä
kappaleillaan. Paikalla oli 160 savolaismielistä henkilöä, joista 37 Ylä-Savon
seurasta. Yläsavolaisiin seuroihin, tapahtumiin ja medioihin on pidetty
yhteyttä: Helsingin Rantasalmi-Seura, Helsingin Savonlinna-Seura, Helsingin
Ristiina-seura, Kiuruvesi-Seura, Savon Kielen Seura, Savolaisen osakunnan
seniorit ry, Suomen Kotiseutuliitto ja AKT:n eläkeläiset. Osallistuttiin PohjoisSavon liiton seminaariin 13.2. Mualiman parhaat ja savolaisten kirjailijoiden
iltaan 14.3. Mitä kuuluu Minnalle aikakautensa radikaaleimmalle kirjailijalle?
Kaija Pulli on lähettänyt yläsavolaisiin, valtakunnallisiin lehtiin ja radioihin
tiedotteita ja ottamiaan valokuvia mm. muikkujuhlasta, kevät- ja
syyskokouksista. Iisalmen Sanomat, Töllötin, Aakusti-lehti, Kiuruvesi-lehti, ItäSavo, Miilu ym. ovat julkaisseet seuran tiedotteita ja kuvia. Radio Sandels teki
jutun piällysmies Sirpa Kähkösestä. Kaija Pulli osallistui Rantasalmi-seuran 70vuotisjuhlaan ja piti siellä puheen sekä lahjoitti seuramme adressin ja
kukkatervehdyksen. Seuramme adressilla muistettiin Sulo Tuovista 90 v,
Annikki Partasen ja Martta Röyskyn muistoa sekä Pekka Rusasen lähtöä
johtokunnasta. Seuralaisille on lähetetty syntymäpäivätervehdyksiä, joiden
syntymäpäivä on jäsenrekisterissä. Joulukortteja/emaileja lähetettiin seuraa
tukeneille tahoille, pitkään jäseninä olleille, yhteistyökumppaneille sekä YläSavon medioihin. Kiitos kaikille arpajaispalkintoja lahjoittaneille.
Tukea seuralle haettiin Olvi-säätiöltä, Ylä-Savon säätiöltä ja Ylä-Savon Veturit
ry:ltä. Ylä-Savon säätiö myönsi tukea 500 e sekä Olvi-säätiö 3000 e. Olvisäätiön tuki tullaan käyttämään säätiön määräämällä tavalla. mm. seuran
historiikin kirjottamiseen 50-vuotisjuhliin, seuran tekemään kotiseututyöhön,
kotiseutupäiville seuran ja sen työn jatkuvuudelle sekä Ylä-Savon seuran
tekemän työn arkistointiin ym. Ylä-Savon seuran tunnettavuuden tekemiselle
vv. 2020 – 2021.

Menneitä tapahtumia:
Syyskokousuutisia 16.11.2019 Maistuvaa mykyrokkaa syötiin lähes 100
ihmisen voimalla Malmin Työväentalolla. Toimintasuunnitelma ja talousarvio
2020 hyväksyttiin. Jäsenmaksu nostettiin 20 e/hlö ja kannatusjäsenmaksu 80
e/hlö, samoin johtokuntalaisten palkkiot 0-linjassa. Puheenjohtajana jatkaa
Kaija Pulli. Johtokunta lähes entinen. Tellervo Ukkosen tilalle valittiin Vesa
Lappalainen. Toiminnantarkastajiksi Pirkko Jaatinen ja Raija Rahikainen. Koolle
kutsumistapa on edelleen Pihlajanlehti painettuna tai sähköisesti sekä wwwsivuilla. Seuran 27. piällysmies Sirpa Kähkönen julkistettiin. Kirjailija kertoi
kirjailijanurastaan ja uusimmasta kirjastaan Muistoruoho. JAPE-kvartetti
viihdytti yleisöä. Jäsenhankintakilpailun voittaja Kaija Pulli kukitettiin.
Voe tokkiisa - Muikkuja 25.1.2020
Perinteinen jo 7. savolaisseurojen muikkutapahtuma toteutettiin
ennätysyleisön kanssa Paasiravintolassa. 170 savolaismielistä muikunsyöjää
tuli paikalle, joista 37 yläsavolaista. Toimittaja, tietokirjailija Hannu Pesonen
puhui Pietari Brahesta ja hänen merkityksestään Savon alueelle. Näyttävät
arpajaiset pidettiin seuraavan muikkujuhlan turvaamiseksi. Voissa paistetut
muikut salaatin ja perunamuusin kanssa maistuivat ja juhlan kruunasi kahvi
sekä suussa sulava mustikkakukko. Kiitos mukanaolijoille.
Tulevia tapahtumia:
Suuri Kevätkonsertti ke 8.4.2020 klo 19 Helsingin Kulttuuritalo, Sturenkatu 4.
Hurmaavat Arja Koriseva ja Nina Tapio sekä huikeat Kyösti Mäkimattila ja
Amadeus Lundberg tähdittävät Suurta Kevätkonserttia. Luvassa on kotimaisia
ja ulkomaisia iskelmän ja viihdemaailman ikivihreitä lauluja samoin kuin aivan
uusia kappaleita artistien ohjelmistoista. Amadeus Lundberg on vakiinnuttanut
paikkansa kymmenen vuotta kestäneen uransa kuluessa suomalaisten kevyen
musiikin ystävien kestosuosikiksi. Konsertti toteutetaan yhdessä AKT:n
eläkeläisten kanssa. Hinta 52 e/hlö maksetaan Ylä-Savon seuran tilille FI17
5780 0740 0004 06 (viitenumero 1096). Ilmoittautuminen heti:
raija.komulainen@hotmail.fi, p. 050 9102 136.
Tapaaminen Iisalmessa la 11.7.2020
Koljonvirran kesäteatterissa esitetään Heikki Kujanpään uusi musiikkinäytelmä
Iso-Iitan perintö. Se sijoittuu 1970-luvun savolaiseen kaupunkiin. Näytelmä
pohjautuu Mari Jotunin näytelmään Tohvelisankarin rouva. Voitte jo nyt
ilmoittautua Raijalle, että osataan varata lippuja tarpeeksi. Tarkemmin vielä
kevään Pihlajanlehdessä. Samaan aikaa Iisalmessa ovat Oluset.
Valtakunnalliset kotiseutupäivät 13.-16.8.2020 Kokkolassa
Ylä-Savon seura on jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa. Seuran edustaja on
oikeutettu Kotiseutuliiton sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Päivillä
esitellään seuraa. Päivillä on paljon mielenkiintoista ohjelmaa. Ks.
www.kotiseutuliitto.fi
Sääntömääräinen syyskokous 14.11.2020 klo 13 Malmin Työväentalo
Ylä-Savon seura täyttää 2021 50 vuotta
Seuramme aktiivinen toiminta on kestänyt lähes puoli vuosisadan. Olen hyvin
ylpeä seuramme toiminnasta sekä jäsenten sitoutumisesta seuran toimintaan.
Siitä heille lämmin kiitos. Nyt on aika muistella menneitä yhdessäolon hetkiä,
retkiä, tapahtumia, joita vuosien varrella on sattunut. Seuramme anoi Olvi-

säätiöltä tukea historiikin kirjoittamiselle sekä toiminnalle. Tukea saatiin, joten
jonkinlainen historiikki tullaan kirjoittamaan. - Hyvää työtä ja vahvaa
näkyvyyttä Ylä-Savolle, totesi Olvi-Säätiön hallitus.
Hyvät jäsenet! Pyytäisin teitä kaivelemaan muistilokeroitanne ja lähettämään
minulle muistojanne. Lisäksi pyytäisin lähettämään kuvia, joita olette
seuramme toiminasta ottaneet omaan valokuva-albumiinne. Seuramme
historiasta puuttuvat kuvat vuosilta 1971 - 1992. Muutama kuva on seuran
alkutaipaleelta. Jossakin täytyy olla seuran kuvia tältä ajalta. Sain seuran
arkiston edesmenneeltä puheenjohtajalta. Kuvia tuolta ajalta ei ollut. Minut
valittiin johtokuntaan 24.11.2001 ja aloitin aktiivitoimintani 2002 ja olen siitä
lähtien kuvannut seuran toimintaa. Ensin paperikuvina ja myöhemmin
digikuvina.
Seuran pitkäaikainen sihteeri Maija Kauppinen on kirjoittanut ja monistanut
seuran historian seuran 20-vuotisjuhliin. Poikani Sasun kanssa teimme
kuvakirjan seuran 45-vuotisjuhliin. Muuta historiaa ei tietääkseni ole kirjoitettu
tai ei ainakaan saamastani seuran arkistosta löydy.
Kuvat, tekstit, muistot ym. historiaan liittyvän materiaalin pyytäisin
lähettämään minulle mahdollisimman pian, että saadaan työ alkuun:
kaijapulli@yahoo.com tai postitse: Kaija Pulli, Urputie 14 H, 00410 Helsinki, p.
040 7160 264. Hyvä tilaisuus muistojen jättämiselle on tulossa oleva
sääntömääräinen kevätkokous 21.3.2020 Malmin Työväentalolla. Kaikki kuvat
ym. materiaalit palautetaan skannauksen jälkeen. Muista laittaa kuvien ja
muuhun materiaaliin nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, emailisi ja tietenkin:
missä tilaisuudessa kuva on otettu, kuka on ottanut, päivämäärä ja ketä
kuvassa on. Jos et tiedä kuvan ottajan nimeä tai muuta, niin lähetä se silti.
Muistoja tapahtumista voi lähettää ihan käsinkirjoitettuna. Tuhannet kiitokset
jo etukäteen!
Savolaisvitsejä:
Anselmi arvelileutojen kelien olevan kännyköiden syytä:
- Semmonen käläkätys kun käöp avaruuvessa, niij johan siinä kuumenoo
ilimakii.
Ville ja Pekka lukivat palvelutalolla lehtiä.
- Kaekki tuas kallistuu, valitti Ville. Pekka siihen:
- Sulla on tuas lehti vinossa!
Mies meni lihakauppaa ja kysyi: " Suapko tiältä potkia ja sorkkia?"
Lihakauppias vastasi ei, mutta maksaa saa ja kärsiä.

