Pihlajanlehti nro 3/2021
Kevätretki 24.4.2021 Seurasaareen
Tutustuimme mainion oppaamme, sihteerimme Vesa Lappalaisen kanssa historialliseen
Seurasaareen. Retkelle osallistui parikymmentä seuralaista. Retkeilysää oli upea, kevään
aurinkoinen päivä. Muuttolinnut palailivat etelän mailta. Saimme Vesan opastuksella historiallisen
katsauksen saareen ja sen vanhoihin rakennuksiin. Juhlakentän vierellä olevassa kioskissa joimme
kahvit, söimme makoisat pullat ja sämpylät sekä juhlistimme tapaamistamme kuohuviinin kera.
Ylä-Savon seura on paistanut muurinpohjalettuja kentällä sekä vetänyt köyttä pohjalaisten kanssa,
joskin huonolla menestyksellä. Kiitos Vesalle opastuksesta ja seuralaisille osallistumisesta. Teksti
Kaija Pulli. Kotiseutuneuvos, piällysmies, kirjailija Leo Puurunen
Leo Puurunen on toimittanut/kirjoittanut 40 vuoden aikana yli 30 erilaista painotuotetta.
Suuritöisimpiä ovat olleet kuusi noin 500-sivuista kyläkirjaa. Kolumneja, juttuja ym. on painettu
lähes 800. Monet jutuista on painettu sekä ilmaisjakelulehti Töllöttimeen että Savon kielen Aakustijäsenlehteen. Joskus painoksen määrä lähentelee 40 000 kpl. Keväällä 2019 ilmestyi ensimmäinen
osa Lapinlahden historian oheislukemistoa nimellä Leksan kynästä. Kirjoja voi tilata Leo Puuruselta
leo.puurunen@gmail.com, p. 040 758 8597. Onnea ahkeralle piällysmiehellemme!
Vuoden 2021 maksamattoman jäsenmaksun 20 e voi vielä maksaa syyskokouksessa tai FI17 5780
0740 0004 06 (viite 1229). Kiitos jo maksaneille. Jäsenrekisteristä poistettiin ne jäsenet, jotka eivät
ole 3 vuoteen maksaneet jäsenmaksua. Jäsenedut saa vain jäsenmaksun maksaneet.
Seurastamme ovat poistuneet: Sirkka Turunen ja pitkäaikainen jäsenemme Anja Säisä-Mykkänen,
toiminut seuran puheenjohtajana 1993-1995. Osanottomme omaisille.
Tietovisan vastaukset 1.Risto Pelkonen 2. Tatu Miettinen 3. Veijo Votkin 4. Maija-Liisa Friman 5.
Piispa Arseni 6. Olavi Martikainen 7. Seppo Kääriäinen 8. Sirpa Kähkönen 9. Elias Huurinainen 10.
Ismo Apell 11. Miina Äkkijyrkkä 12. Leo Puurunen
KOKOUSKUTSU: Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset Koronan vuoksi peruttu
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sääntömääräisen syyskokouksen yhteydessä lauantaina
13.11.2021 klo 13. Berghuddanissa, Vanhankaupungintie 3 Hki 56. (bussi 71 ja raitiovaunut 6 ja 8).
Vuoden 2020 toimintakertomus on lähetetty jäsenille Pihlajanlehdessä nro 1.
Kevätkokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan
tarkastajan valinnat.
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Vuoden 2020 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
5. Vuoden 2020 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.
Vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus ovat myös lähetetty jäsenille
Pihlajanlehdessä nro 2. Pihlajanlehdet löytyvät myös: www.yla-savonseura.fi. Tutustukaa näihin jo
ennakolta.

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 toiminnantarkastajien palkkioista.
6. Hyväksytään vuoden 2021 talousarvio.
7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
Valtakunnalliset kotiseutupäivät "Kulttuuri - Ilmastonmuutos" 12.-15.8.2021 Oulussa. Osallistui
seuran edustajana Kotiseutupäiville. Päivät pitivät olla Oulun teatterin ja kirjaston maisemissa
meren rannalla. Koronan vuoksi ne viime tipassa siirrettiin keskustan ulkopuolelle Ouluhalliin.
Halli oli turvallinen, mutta ei oikein sopiva tällaiseen tarkoitukseen. Vuosikokouksessa käsiteltiin
vuosikokoukselle määrätyt asiat. Ylä-Savon seura osallistui myös vuoden kotiseutuyhdistys kisaan,
mutta tällä kertaa onni ei suosinut meitä, vaan Käpylä-Seura valittiin vuoden
kotiseutuyhdistykseksi. Kokoukseen osallistui paikan päällä 119 kokousedustajaa, henkilöjäsentä ja
läsnäolo-oikeutta pyytänyttä henkilöä. Kokouksessa laadittiin julkilausuma: Monikotiseutuisuus
kutsuu osallistumaan. Lausuma käsitteli tulevaisuuden kotiseutu- ja kulttuurityötä.
Kulttuuriperintötyö edistää ihmisten hyvinvointia. Ihminen sitoutuu kulttuurityöhön jaettujen
kokemusten, elämysten sekä paikkojen ja tarinoiden sisältämien merkitysten kautta.
Koronarajoitukset rajoittivat osallistujien vapaata vuorovaikutusta ja ideoiden vaihtoa. Vapaa-ajalle
oli järjestetty hyvää ohjelmaa. Vierailin Flou Production esityksessä Varjakan saarella sekä Flowsirkuksen esityksessä Follow Me by Be Flat. Sirkusesityksessä osanottajat laitettiin osalliseksi
esitykseen ja kulkemaan pitkin kaupunkia. Olivat hyvin korkeatasoisia esityksiä. Ideaksi sain, että
seuramme voisi tulevaisuudessa suunnitella myytävää vuosikalenteria. 2023 Kotiseutupäivät ovat
Kotkassa.
Kaijan tietovisa Ylä-Savon seuran elossa olevista piällysmiehistä
1. Toimii edelleen maamme arkkiatrina
2. Benecol-kehittäjä
3. Lihatukku Veijo Votkinin perustaja
4. Iisalmelainen hallitustyön ammattilainen
5. Ikonimaalari ja metropoliitta
6. Entinen Kuopion läänin maaherra
7. Entinen puolustusministeri
8. Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja
9. Entinen Iisalmen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra
10. Kesäteattereiden ohjaaja
11. Karjanhoitaja
12. Kotiseutuneuvos Vastaukset sivu 8
Seuran 50-vuotishistoriikki
Seuran entinen sihteeri, toimittaja Maija Kauppinen ja puheenjohtaja Kaija Pulli yhdessä kirjoittivat
ja kokosivat historiikin Mykyrokkoo ja kieljkiärylöetä. Kirja on saanut paljon positiivista palautetta
ja sitä on mennyt jo 94 kpl. Kiitos jo etukäteen kaikille, jotka ovat kirjan ostaneet. Kiitos kuuluu
myös toimittaja Vuokko Nissiselle ja Savon medioille, jotka julkaisivat Vuokon tiedotteen useissa
yläsavolaisissa medioissa. Historiikkia on vielä jäljellä ja sitä myydään 50-vuotisjuhlassa,
jäsenhinta 20 e ja muille 30 e. Tehkää Kaijalle ennakkotilaus, niin varaan kirjan jo valmiiksi.
kaijapulli@yahoo.com. p. 040 7160 264. Kaija ja Sasu Pulli tekivät Ifolor-kuvakirjan seuran
toiminnasta 45-vuotisjuhlaan. Tätä kirjaa voidaan myös tilata halukkaille. Hinta on n. 15 e/kpl.

Savolaisseurojen yhteinen tilaisuus
Voe tokkiisa - Muikkuja! lauantaina 29.1.2022 klo 13 Paasiravintola Yhteiseen juhlaan ovat kaikki
savolaisseurojen jäsenet tervetulleita ystävien ja tuttavien kanssa. Tervetulosanojen ja Savolaisen
laulun jälkeen seuraa hyvää ohjelmaa, joka on vielä avoin. ks. www.yla-savonseura.fi
Ruokailu maksaa 35 euroa/henkilö. Menu: vihersalaatti, paistetut muikut, perunamuusi, jäävesi,
mustikkakukko ja kahvi/tee. Lisää ruokajuomia voi ostaa ravintolasta. Ruoka on laktoositonta.
Ilmoittautumiset Mervi Hagsberg tekstiviestillä p. 050 357 3108 tai mervihagsberg@gmail.com.
Sitovat ilmoittautumiset ma 10.1.2022 mennessä. Viestissä kerrottava nimi ja seura. Maksu
maksetaan Ristiina-seuran tilille FI77 1416 3500 1667 72 ilmoittautumisen yhteydessä. Samalla
mainitaan erikoisruokavalio. Juhlassa järjestetään myös arpajaiset. Seuralaiset vieraineen voivat
halutessaan tuoda arpajaispalkintoja. Savolaiset ja savolaismieliset tervetuloa oikeaan seuraan ja
paikkaan Paasiravintolaan, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki. Ravintolaan on hyvät liikenneyhteydet.
Ensi vuoden juhla on jo kahdeksas kerta.
Tapahtuman järjestämiseen osallistuvat seuraavat savolaiset seurat: Helsingin Rantasalmi-seura ry,
Helsingin Ristiina-seura ry, Helsingin Savonlinna-Seura ry, Kiuruvesi - seura ry, Savolaisen
Osakunnan Seniorit ry ja Ylä-Savon seura ry.
Heinien haku, muistelo
Taipaleeni tänne loppusijoituspaikkaani Helsinkiin alkoi Ylä-Savosta, Lapinlahden kunnan
Martikkalan Lammasvirran kylästä. Siellä isovanhempieni lunastamassa Ollilan torpassa,
sähköttömässä tönössä meitä asui äitini Annikki, isäni Veikko ja yhteensä kuusi lasta ja vielä
mummuni Anna-Leena. Meillä oli 3-4 lehmää, kanoja ja sika, maita yhteensä n. 12 ha. Vaikka isäni
kävi muualla töissä, viljelimme perunaa, kauraa, ohraa ja heinää. Tuo maanviljelys jäi äitini ja
kuuden laiskahkon lapsen "harrastukseksi". Meillä ei ollut hevosta eikä traktoria. Nykytermein
peltotöitä tehtiin alihankintana. Aika usein hevosta lainattiin naapurista Aatulasta, Onkiveden
rannalta.
Tässäpä yksi tapaus: Aina ei omat pellot riittäneet, niinpä vuokrattiin peltoa ja itse tehtiin heinät
seipäälle ja sitten latoon. Olin kait toisella kymmenellä, oli kevät, taisi olla sunnuntai, kun läksin
lainaamaan hevosta Aatulasta hakeakseni heiniä tuolta kaukoladolta n. 3 km. Yöllä oli ollut aika
kova pakkanen, hankikanto (hankiaiset) oli niin vahva, että läksin ajamaan Onkiveden rantaa
seuraillen ladolle. Hyvin kantoi hanki perille asti. Loin heinähäkin täyteen heiniä. Kenties sittenkin
olin liian myöhään liikkeellä. Aurinko porotti jo kuumasti, hankiaiset alkoivat sulaa. Kuului
melkein ukkosenjyrinän kaltaisia humahduksia kun jäätynyt hanki suli ja lässähti "alemmas".
Hevonen oli äänistä niin kauhuissaan, että en saanut sitä liikkeelle hyvällä enkä pahalla.
Jätin hevosen ladulle ja tallustin kotiin kertomaan isälle, ettei hevonen suostu lähtemään liikkeelle.
"No jo on mulla hevosmies", tuhahti isäni ja palasimme yhdessä ladolle. Päästiin ladolle isä nappasi
ohjakset, hyppäsi kuorman päälle, ja karjaisi: "Jumalauta koni". Ja sitten mentiin. Ei hankikantoa,
vaan tietä pitkin. Se miksen ollut tullut tietä pitkin johtui siitä, että kevät oli pitkällä ja maantie, jota
piti ajaa viimeinen kilometri oli jo sula, hiekalla. Ei hevonen jaksaisi vetää kuormaa sulaa tietä
pitkin. No, onneksi oli lapio mukana ja tiessä oli vielä isot penkat. Niinpä lapioin lunta penkasta
tielle reen jalasten alle, ja lopulta päästiin kotiin ja saatiin karjalle heiniä. En lannistunut, kyllä minä
vielä myöhemminkin lainasin hevosta moniin hommiin. Teksti Aimo Ollikainen
Ylä-Savon seura 50 vuotta la 13.11.2021 klo 14 Berghyddan, Vanhankaupungintie 3, Hki 56 (bussi
71 ja raitiovaunut 6 ja 8) Toivomme, että voimme vihdoinkin pitää seuramme 50-vuotisjuhlat.
Juhlapuhujaksi on lupautunut talousneuvos Jouko Pennanen, Iisalmesta. - ¬Emerituksena yritän

ajaa kotiseutuni Ylä-Savon yhteistä asiaa palvelemalla Iisalmen Seudun Sotainvalidien
johtokunnassa sekä Ylä-Savon Säätiön ja Halosten Museosäätiön hallituksissa. Nimi "Perinteisen
hiihtäjä" viittaa varmaankin lapsuuteni hiihto-laduille, kuvailee Jouko itseään. Lisäksi juhlassa on
muuta musiikkipitoista ohjelmaa. Ruokana tarjoamme alkumajan lisäksi suussa sulavan buffeepöydän, joka koostuu liha-, kala- ja kasvisvaihtoehdoista, salaateista, jälkiruokana kahvi/tee ja
täytekakku. Lisäksi vierailla on mahdollisuus ostaa trinkkikuponkeja 5 e/kpl, joilla juomat voi valita
baaritiskiltä. Käytössämme on pankkikortin lukija. Arpajaiset pidetään. Lähes joka arpa voittaa.
Seuralaiset voivat tuoda halutessaan arpajaispalkintoja: leivonnaisia, käyttämättömiä risteilyjä ym.
pikkupalkintoja. Pääpalkintoina ostoskori, lahjakortti, risteilyjä, seuran omistamia kirjoja ym.
Kokouksessa huomioidaan turvavälit, käsidesit ym. turva-asiat. Jokainen tulee tietenkin omalla
vastuulla. Ruoka 45 e/jäsen ja 50 e/ei-jäsen maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä FI17 5780 0740
0004 06 (viite 1258). Sitova ilmoittautuminen viimeistään la 31.10. mennessä: Vesa Lappalainen,
vesa.lappalainen@kotikone.fi, p. 040 820 4730 tai Arja Julkunen, arja_tapsa@hotmail.com, p. 050
3820 145. Juhlan kunniaksi jäsenet voivat laittaa rintaansa seuralta saamansa ansiomerkit ja YläSavon seuran pinssin, piällysmiehet laittavat seuran piällysmiesmitalinsa. Jos joku jäsen ei ole
saanut seuran pinssiä, saa sen Kaijalta. Sydämellisesti tervetuloa seuramme suureen juhlaan!
Puheenjohtajan palsta
Seuramme vuosi on koronan vuoksi ollut tapahtumiltaan hieman hiljainen. Silti lonkkaa ei olla
vedetty. Johtokunta on valmistellut 50-vuotisjuhlaamme. Maija Kauppisen ja Kaija Pullin
kirjoittama seuran historiikki saatiin painettua. Toimittaja Vuokko Nissinen teki kirjastamme hyvän
jutun, jonka Savon Mediat eri lehdissään hyvin julkisivat. Kirjatilauksia sateli kiitettävästi.
Kirjojen postituksien jälkeen lähdimme mieheni ja poikani kanssa perinteiselle helatorstain
vierailulle mökillemme Varpaisjärven Petäys-kylään. Matka taittui lähes hellelukemissa. Helle ei
ollut kyllä mökille vielä ehtinyt. Navetan katolta tippunut jäälumikinos tervehti meitä jo kaukaa.
Mitkään lehdet eivät olleet edes hiirenkorvalla. Muutama muuttolintu kärvisteli pensaissa. Miehet
kävivät kallassa järvellä ja Sonkajärven koskilla. Tuoreen kalan makuun päästiin. Haukia ja
jalompaakin kalaa tuli herkutteluksi asti. Ensi visiittini mökillä vierähti 1,5 kuukauden mittaiseksi.
Rautavaaralla Älänne-järven rannalla on mahtavat, valkoiset hiekkarannat. Tulentekopaikat
tarjoavat mainiot paikat makkaranpaistolle. Alueella on merkittyjä vaellusreittejä yhteensä 19 km
mm. Huuhkajan kierros 6 km on ihan kuljettavaa maastoa hieman huonojalkaisellekin. Toinen upea
paikka on Pumpulikirkko. Rautavaaran Metsäkartanolta lähtee n. 2 km pitkä polku, joka
kiemurtelee upeissa maisemissa halki koskemattoman luonnon. Pumpulikirkko on ihmeellinen
muodostelma metsän keskellä. Se on suuri, yhdeltä sivulta avoin hiidenkirnu, joka muodostaa
jyrkkäseinämäisen aukion, kuin kirkon alttareineen. Pumpuli nimi tulee kirnun pohjalla olevasta
pumpulimaisesta sammaleesta.
Kesäohjelmaamme kuului myös käynti Lapinlahden Eemil-taidemuseossa. Pekka Halosen
syntymästä 130 vuotta - näyttely oli erinomainen. Halosten museosäätiön kokoamaan näyttelyyn oli
koottu kymmeniä töitä, joita ei ole aiemmin nähty julkisissa tiloissa. Kaustisten Musiikkijuhlien ja
sukulaisvierailujen lomassa vierailimme Jurmon saarella kaukana Suomenlahdella. Saaren
nummimainen luonto, ihmisten elämä meren ja karun luonnon keskellä teki minuun syvän
vaikutuksen. Kesän päätti Jumisen maamiesseuran talon tanssit Souvareiden säestämänä. Nähdään
50-vuotisjuhlassamme.
Teidän Kaijanne

Pihlajanlehti nro 2/2021
Keväiset terveiset teille hyvät jäsenet!
Talvenselkä alkaa vihdoin taittua. Aurinko pilkistelee jo pilvien takaa.
Muuttolinnut palailevat harvakseltaan talvilaitumiltaan. Näin eilen jo peipon
lintulaudallani. Minä olen koko talven ruokkinut lintuja. Talitintit ovat olleet
vakiovieraitani. Jos talit ja siemenet ovat loppuneet, olen saanut siitä heti
huomautuksen. Tintti tulee ikkunalaudalleni koputtelemaan. Vakiovieraamme
mustarastaspariskunta ja oravat tervehtivät meitä lähes päivittäin. Vierailipa
valkoselkätikkakin kerran. Linnut ovat tuoneet väriä suljettuun maailmaan.
Heitä ei korona paljon vaivaa. On esitetty arvioita, että eläimet levittävät
koronaa. Voi olla, että jonkin sortin kotieläimet voivat tehdäkin, mutta en usko,
että linnut. Toinen iloni on olut seuran historiikin kirjoitus, joka vei aikaani yli
puolen vuoden ajan. Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä
vähäisen ja pääskysestä ei päivääkään. Sanonnan mukaan olemme puolen
kuun päästä kesästä. Eipä taida pitää ihan paikkaansa. Savossa ainakin on
vielä hiihtokelit.
Korona on pitänyt meidät sisätiloissa. Nyt ainakin Helsingin Sanomien uutisten
mukaan rajoituksia aletaan pikkuisen purkaa. Lapset pääsevät harrastuksiin ja
kouluun. Me aikuiset voimme tavata ystäviä ja sukulaisia. Olen miettinyt, että
mitähän hyvää tämä tauti on meille tuonut. Ainakin ilman laatu on parantunut
autoilun vähetessä. - Koronapandemia vaikutti päästöjen määrään globaalisti.
Hiilidioksidipäästöt vähenivät viime vuonna maailmanlaajuisesti noin seitsemän
prosenttia, paljasti Nature Climate Change -lehdessä maaliskuun alussa
julkaistu tutkimus. On mielenkiintoista nähdä tuleeko etätöistä pysyvä ilmiö.
Mikäli tulee, niin kyllä jää paljon toimistotilaa käyttämättä. Ihmetellä täytyy,
miksi valtavia toimistotaloja vielä rakennetaan paljon, kuten Pasilan tornitalot.
Etätöillä on myös haittansa. Olen kuunnellut nuorten lapsiperheiden
täystyöllistettyä arkea. Molemmat vanhemmat ovat kotona pienten lasten
kanssa. Päiväkotiin lapsia ei voi viedä, jos vähänkin nenä vuotaa. Vanhemmat
joutuvat tekemään työnsä yöllä. Pitemmän päälle elämä käy aika raskaaksi
parisuhteelle ja perheen hyvinvoinnille. Jospa kesä tuo armahduksen ja
pääsemme nauttimaan kesän tuomista kulttuurinautinnoista, hyvästä seurasta
ja auringosta! Hyvää kesää! puhheenkulettaja Kaeja
Sääntömääräinen kevätkokous jouduttiin koronan vuoksi perumaan
Karanteenit jatkuvat. Johtokunta on päättänyt siirtää sääntömääräisen
kevätkokouksen pidettäväksi syyskokouksen yhteyteen la 20.11.2021 klo 13.
Kirjanpitäjämme Anja Tapaninen on tehnyt vuoden 2020 kirjanpidon, josta
Marja Liisa on tehnyt lyhennelmän. Puheenjohtaja, rahastonhoitaja, johtokunta
ja toiminnantarkastajat ovat käsitelleet kirjanpidon. Ohessa
toiminnantarkastuskertomus sekä kirjanpito. Pihlajanlehdessä nro 1/2021 on jo
jäsenille lähetetty vuoden 2020 toimintakertomus.

Kevätretki la 24.4.2021 klo 12 Seurasaareen
Vielä on tilaa kevätretkelle. Tapaamme kahvihuone Mietzissa klo 12, joka
sijaitsee laiturin päässä saaren puolella. Kulkuyhteydet keskustasta: esim.
bussi 24. Seura tarjoaa retkieväät: juotavaa, kahvi/tee, suolaista ja makeaa.
Oppaana toimii sihteerimme Vesa Lappalainen. Retkivarusteet: sään mukaiset
varusteet, tukevat kengät, sadetakki, reppu/laukku eväille. Ilmoittautuminen
heti: raija.komulainen@hotmail.fi tai p. 050 9102 136.
Ylä-Savon seuran 50-vuotishistoriikki "Mykyrokkoo ja kieljkiärylöetä"
Toimittaja Maija Kauppisen ja puheenjohtaja Kaija Pullin kirjoittama Ylä-Savon
seuran 50-vuotisjuhlakirja on piakkoin valmis. Se kertoo pitkäaikaisen seuran
toiminnasta, tapahtumista, toimihenkilöistä sekä vuosien aikana vaihtuneista
jäsenistä. Lupsakkaiden tapahtumien ohella seura on pitänyt lujasti kiinni
yläsavolaisesta ruokaperinteestä: mykyrokasta, tirripaistista ja talkkunasta,
joita edelleen tarjotaan sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten päätteeksi.
Kirjan kansikuvassa komeilee seuran ensimmäinen piällysmies Edvin Laine
Mirjam vaimoineen. Mirjamin lautasella on tietenkin mykyrokkaa. Seuran
perustajajäsen ja pitkäaikainen sihteeri Maija on kirjoittanut seuran 30
ensimmäisistä vuosista ja Kaija loput 20 vuotta. Kaija on höystänyt seuran
tapahtumia ottamillaan valokuvilla. Kirjan kirjoittamisen mahdollisti Olvisäätiön myöntämä tuki. Painatuskuluja tukivat: Pielaveden kunta, Savon
Mediat Oy, Sonkajärven kunta, Lihatukku Veijo Votkin Oy ja Kolmen Koukun
Majat. Heille kaikille parhaat kiitokset. Kuten myös jäsenille sekä kirjan
kirjoittamiseen osallistuneille yhteistyökumppaneille. Kirjaa myydään jäsenille
ja kaikille halukkaille. Hinta jäsenille 20 e ja muille 30 e. Tilaukset:
kaijapulli@yahoo.com tai puh. 040 7160 264. Tilatut historiikit jaetaan seuran
tapahtumissa tai lähetetään postissa. Postikulut 7 e/kirja. Nämä maksetaan
seuran tilille: FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 1300). Eekun tilloomaan
mukavoo luettavoo kesäks! Yritän suaha kaekki tillaakset ennen mualle lähtöö
postiin ja otan niitä mökille Pettääkselle mukkaan, niin voep tulla hakemaan.
Ylä-Savon seuran 50-vuotisjuhlat la 20.11.2021 klo 14 Berghyddan Johtokunta
on aloittanut juhlan suunnittelut. Pääpuhuja on alustavasti jo kysytty ja
muutakin mukavaa ohjelmaa on tulossa. Menu juomineen on tavallista
juhlavampi. Hyvien palkintojen lisäksi seuralaiset voivat valita
lohdutuspalkinnoiksi seuran omistamia kirjoja. Varsinaisten juhlien lopuksi
tanssitaan ihan iltamien merkeissä. Berghyddan on paikkana erittäin hyvä
vapaamuotoiseen juhlintaan. Sen suureen saliin mahtuu ruokailemaan 160
henkilöä. Tilava paikka takaa hyvät turvavälit. Syksyn tilannetta ei vielä tiedä,
mutta uskomme, että korona on siihen mennessä saatu kuriin ja rokotukset
annettu. Berghyddan tarjoaa asiakkailleen vaihtoehtoja sopivan musiikin
tilaamiseksi. Julkisen liikenteen busseilla keskustasta pääsee esim. 71 ja 78.
Kovasti toivomme, että voimme järjestää juhlat. Kaikki nykyiset ja entiset
jäsenet vieraineen ovat tervetulleita! Syksyn Pihlajanlehdessä tarkemmin,
mutta nyt jo voi alkaa ilmoittautua, että osataan hyvissä ajoin valmistautua.
Ilmoittautumiset: raija.komulainen@hotmail.fi, p. 050 9102 136 tai
marjalraatikainen@gmail.com.com, p. 050 3527 462. Jäsenet voivat esittää
omia toiveitaan johtokunnalle. Johtokuntalaisten yhteystiedot löytyvät
Pihlajanlehdestä nro 1 sekä netistä: www.yla-savonseura.fi

Valtakunnalliset kotiseutupäivät 12. - 15. 8. 2021 Oulu Päiviä vietetään Oulun
Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen hengessä. Kotiseutupäivien teemaksi
on valittu kulttuuri-ilmastonmuutos. Teema on sama, jolla Oulu hakee
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Johtokunta on valinnut seuran
edustajaksi Kaija Pullin. Päivien ohjelman voi katsoa netistä:
www.kotiseutupaivat.fi. Ohjelma on vielä kesken ja päiville voi osallistua kuka
vain.
Kylpylämatkalle syksyllä 6.-13.10.2021 Viroon Kylpylämatka tehdään Otepää
Pyhäjärve SPA ke 6.- ke 13.10.2021. Matka toteutuu jos saadaan 25 lähtijää.
Hinta 470 e. Hinta sisältää: laiva- ja bussimatkat, majoitus 2-hengen huone,
puolihoito (aamiainen, illallinen), kylpytakit, uimahallin ja kuntosalin vapaa
käyttö, tulotarkastus, 12 hoitoa. Hoidot valitaan seuraavasta valikoimasta:
osahieronta (20 min), porekylpy kasviuutteilla (15 min), jalkakylpy suolalla tai
kasviuutteella (15 min), lämmin savipakkaus (20 min), paikallinen turvehoito
(20 min), kylmäparafiini kääre (15 min), parafiinihoito käsille (15 min),
parafiinihoito jaloille (15 min), suolahuone (30 min), hierontasänky (20 min),
hierontatuoli (15 min), solarium (5 min), infrapunasauna (20 min).
Lisämaksusta: 1-hengen huone 150 e, täysihoito 70 e (6 lounasta),
retkiohjelma. Laivamatkalle seura voi varata oman Lounge-tilan, jossa on
suolaista ja makeaa syövää sekä erilaisia juomia. Lisämaksu 20 e/hlö/suunta.
www.pyhajarve.com. Finlandia-laivamatka alkaa ke 6.10. klo 8 Länsisataman
terminaalista. Tallinna klo 11.15. Oma bussikuljetus Otepäähän. Paluu ke
13.10 bussilla Tallinnaan, josta laiva lähtee 18.30 ja on Helsingissä klo 21.
Ilmoita halukkuutesi 31.8.2021 mennessä: vesa.lappalainen@kotikone.fi tai p.
040 820 4730. Lisätietoja saat Vesalta. Jäsenet ystävineen ja tuttavineen ovat
tervetulleita! Matkan järjestäjä Matka Mieli Oy
Uusia jäseniä kaivataan Ylä-Savon seuraan
Seuran jäsenmaksu on 20 e/hlö/vuosi OP FI17 5780 0740 0004 06
(viitenumero 1229). Kiitos jo maksaneille. Syksyllä poistetaan jäsenrekisteristä
ne jäsenet, jotka eivät ole 3 vuoteen maksaneet jäsenmaksua. Jäsenedut saa
vain jäsenmaksun maksaneet. Jäsenkaavakkeita, esitteitä ja Pihlajanlehtiä saa
Kaijalta. Jakakaa niitä Ylä-Savon kesätapahtumissa ja pääkaupunkiseudun
tuttaville. Jäsenkaavakkeet palautetaan täytettynä jäsenrekisterin hoitajalle
Marja Liisa Raatikaiselle, Liisankalliontie 6 a B, 01380 VANTAA p. 050 3527
462, marjalraatikainen@gmail.com. Ilmoittakaa Marja Liisalle myös osoite,
puh. numeromuutokset, email ja myös jos ette enää halua kuulua seuraan.
Nyt, jos koskaan on aika ilmoittaa sähköpostiosoitteet. Tällä tavoin voimme
palvella jäseniemme nopeasti ja tehokkaasti. Ilmoittakaa myös, jos haluatte
Pihlajanlehdet emailina. Näin säästämme jatkuvasti nousevat postikulut seuran
toimintaan. Jäsenhankintakilpailu jatkuu syyskokoukseen asti. Paras palkitaan.
Kesätapahtumia Ylä-Savossa: www.iisalmi.fi Mikäli koronatilanne sallii
Iisalmessa on suunniteltu hyvin paljon tapahtumia. Kaupunki täyttää 130
vuotta. Taidemuseo Eemil Lapinlahti, Suistamontie 3 on jo suunniteltu
näyttelyitä. Tähtikisat Lapinlahti Valio Arena, Monarintie 26. Korpiteatteri
Varpaisjärven Korpinen, Rautavaarantie 2090. Tied. puh. 0400 743 456.
Alapitkän nuorisoseuran teatteri Räsäläntie 3 p. 0400 181 376. Kiuruveden
Iskelmäviikko 14.-18.7. www.iskelmaviikko.fi/ohjelma Jyrkän Ruukin teatteri

Ilmari Kiannon Punainen viiva p. 050 527 8157. Toukotaika Varpaisjärvellä.
Sonkajärvi soi. Eukonkanto Sonkajärvi 30.-31.7. Oluset Iisalmi 9.-10.7.
Lapinlahden juusto- ja viinijuhlat jäähalli. Minna Canth -foorumi 18.6. Kuopio.
Ks. www.snellmanedu.fi. Laitoin tähän joitakin vinkkejä, joita voitte katsella
kesän kuluessa. Ne joko toteutetaan tai ei. Koljonvirran teatterista ei ollut vielä
mitään vahvistusta. Toivotaan, että syksyllä voisimme tehdä teatteriretken
johonkin lähikaupungin teatteriin tai konserttiin.
Lapinlahden Luistin-89 Say Cheese voitti ringeten Suomen mestaruuden jo 9.
kerran. Ylä-Savon seura toivottaa onnea! Vitsi: Millainen on savolaenen
Tarzan? Se on pöhheikön piällysmies.

Pihlajanlehti nro 1/2021
Sääntömääräinen kevätkokous ja seuran 50-vuotisjuhlat
Lauantaina 20.3.2021 ovat koronan vuoksi perutut. Sekä kevätkokous että
juhlat pidetään syyskokouksen yhteydessä lauantaina 20.11.2021 klo 13
kokoukset ja klo 14 juhlat Berghyddan, Vanhankaupungintie 3, Helsinki 56.
Juhlasta tarkemmin seuraavissa Pihlajanlehdissä ja www-sivuilla.
Kevätretki la 24.4.2021 Seurasaareen
Koronatilanteen vuoksi kokoonnumme ulkoilmassa. Tapaamme kahvihuone
Mietzissa klo 12, joka sijaitsee laiturin päässä saaren puolella. Kulkuyhteydet
keskustasta: esim. bussi 24: Merikatu-Lasipalatsi-Kamppi-Hietaniemi-TakaTöölö jne. Ks. aikataulut. Seura tarjoaa retkieväät: juotavaa, kahvi/tee,
suolaista ja makeaa. Oppaana toimii sihteerimme Vesa Lappalainen.
Retkivarusteet: sään mukaiset varusteet, tukevat kengät, sadetakki,
reppu/laukku eväille. Ilmoittautuminen pe 16.4. mennessä:
raija.komulainen@hotmail.fi tai p. 050 9102 136.
Seurasaari on suosittu ulkoilupuisto, jossa sijaitsee kaikkien suomalaisten
tuntema ulkoilmamuseo. Saaresta tehtiin kansanpuisto jo vuonna 1890. Moniin
uutuuksiin, kuten valokuvaus, jäätelönmyynti ja ilotulitus, helsinkiläiset
tutustuivat juuri Seurasaaressa. Alussa saareen oli vain laivayhteys, silta
valmistui vuonna 1892. Erityisesti Seurasaaren juhannus on suuri kansanjuhla.
Seurasaaren luonto on metsäistä kallioisine mäkineen, kosteine notkelmineen
ja lehtoineen. Saaren eläimet ovat tottuneet ihmisiin, mutta eteläranta on
suojeltu lintupoikueiden ruokailualueeksi. Seurasaaren pinta-ala on noin 46 ha.
Palvelut: puugrilli juhlakentän vieressä, huvimaja, kesäravintola, Antin
Kaffeliiteri, kioskeja, uimarantoja, hyvät kävelytiet, Seurasaaren ulkomuseo.
Ylä-Savon seuran 50-vuotishistoriikki
Seuran historiikkia kirjoittavat toimittaja Maija Kauppinen ja puheenjohtaja
Kaija Pulli. Se valmistuu maaliskuussa ja on valmis huhtikuussa. Historiikin
hinta määräytyy painos- ja sivumäärän mukaan. Arvioitu hinta on noin 25-30
e/kpl. Nyt jäsenillä on oiva tilaisuus saada historiikki 20 e/kpl, jos haluaa
laittaa nimensä kirjan onnittelupalstalle. Edun saa, kun tekee tilauksen
28.2.2021 mennessä: kaijapulli@yahoo.com tai puh. 040 7160 264. Tilatut
historiikit jaetaan Seurasaaren retkellä tai muissa seuran tilaisuuksissa tai
lähetetään postissa. Kirja maksetaan seuran tilille: FI17 5780 0740 0004 06
(viitenumero 1300). Hintaan lisätään postikulut 7 e/kpl.
Seura sai tukea historiikin kirjoittamiseen, mutta tuki ei kata painatuskuluja.
Niihin kuluihin täytyy saada muualta sponsoritukea. Tuen antaja saa
historiikkiin oman mainoksensa. Jos Sinä tai lähipiirisi olette kiinnostuneet
tukemaan historiikin painatusta, ottakaa yhteys Kaijaan. Historiikilla ei ole vielä
nimeä. Sinä voit olla nimen keksijä, joten lähetä ehdotuksesi Kaijalle. Mikäli
ehdotuksesi hyväksytään saat historiikin ilmaiseksi.

Vuoden 2021 jäsenmaksu 20 e/hlö
Maksetaan seuran tilille FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 1229) su
28.2.2021 mennessä. Jäsenhankintakilpailu 2021! Jäsenkaavake löytyy seuran
www-sivuilta. Laita kohtaa Kenen kautta sait tietoa seurasta oma nimesi, niin
osallistut kilpailuun. Jäsenkaavake palautetaan täytettynä jäsenrekisterin
hoitajalle Marja Liisa Raatikaiselle, Liisankalliontie 6 a B, 01380 Vantaa,
marjalraatikainen@gmail.com. p. 050 3527 462. Paras palkitaan
syyskokouksessa seuran historiikilla. Marja Liisalle lähetetään myös osoite,
puh. email-muutokset sekä voiko lehden lähettää sähköisesti. Kiitos jo
suostuneile. Aineistoa saat Kaijalta.
Vaikka seuramme toiminta koronan vuoksi on ollut vähäistä, niin toivomme,
että maksaisitte jäsenmaksun. Näin pystymme järjestämään marraskuussa
ikimuistoiset 50-vuotisjuhlat. Jäsenedut saa vain jäsenmaksun maksaneet.
Puheenjohtajan palsta
Seuramme täytti 8.1.2021 50 vuotta. Olen hyvin ylpeä ja iloinen, että seuran
toiminta on ihmisikään verrattuna jatkunut jo keski-ikään asti. Kiitos kuuluu
Teille hyvät jäsenet, kun olette maksanet jäsenmaksun ja jaksaneet olla
aktiivisia seuramme toiminnassa. Perustamiskokous pidettiin Taivallahden
kirkon seurakuntasalissa. Asiasta oli ilmoitettu eri sanomalehtien välityksellä.
Paikalle saapui 39 yläsavolaista. Jäsenrekisterin mukaan perustajajäseniä on
vielä seurassa: Annikki Hartikainen, Hilkka Hurskainen, Eila Karppinen, Maija
Kauppinen, Eino Keränen ja Ulla Keränen. Heille parhaat kiitokset ja lämpimät
terveiset. En ala tässä tarkemmin seuran historiaa läpikäymään. Se tullaan
kertomaan tulevassa seuran historiikissa. Toivotan kaikille terveyttä ja kaikkea
hyvää tälle vuodelle! Nähdään retkillä ja viimeistään juhlassa. Kaija
Kiitos Maija Kokkolan tuliaisita. Heräsi kysymys, missä ovat savolaiset
valtuuston jäsenet? Nyt kaikki innolla kotiseututyöhön!
Tulevaa seuran toimintaa:
Johtokunta on järjestäytymiskokouksessa keskustellut seuran tulevasta
toiminnasta. Kevät- ja kesätapahtumat katsotaan tilanteen mukaan.
Seuramme sihteeri Vesa Lappalainen pyytää tarjouksia syksyisen
kylpylämatkan järjestämiseksi. Ilmoittakaa Vesalle jo nyt, jos olette lähdössä
kylpemään: vesa.lappalainen@kotikone.fi tai p. 040 820 4730
Valtakunnalliset Kotiseutupäivät 12.-15.8.2021 Kulttuuri-ilmastonmuutos
Oulussa. Johtokunta valitsi seuran edustajaksi Kaija Pullin.
Kaijan 10 kysymystä:
1. Milloin Ylä-Savon seura ry on perustettu? 2. Mistä kunnista/kaupungeista
lähteneille seura perustettiin? 3. Kuka oli ensimmäinen puheenjohtaja? 4.
Kukas oli ensimmäinen sihteeri? 5. Kuka ensimmäinen piällysmies? 6. Kuinka
monta piällysmiestä/naista seura on valinnut? 7. Mitkä ovat vaatimukset
piällysmiehelle? 8. Mitä seuran vaakunassa oleva pihlajanlehti kuvaa? 9. Kuka
vaakunan suunnitteli? 10. Missä sijaitsee taiteilija, piällysmies Eva Ryynäsen
seuralle lahjoittama Syyspihlaja-veistos? Vastaukset lopussa.

Perinne oli Kokkolassa voimissaan
Kotiseutupäivät 70. oli rakennettu kokkolalaisvoimin ja -ajatuksin. Päivien
suojelija oli näyttelijä Oona Airola, Ykspihlajassa syntynyt, päivät avannut
kaupunginjohtaja Stina Mattila on Kokkolan Ventuksen tyttöjä ja
videotervehdyksen Brysselistä lähettänyt europarlamentaarikko Jutta
Urpilainen on Kokkolassa syntynyt hänkin. Avajaisissa raotettiin ovia myös
Kokkolan maineikkaaseen menneisyyteen; onhan se välittänyt vuosisatoja
maahamme tavaroiden ohella aatteita ja elämäntapoja. Kaupungin perusti itse
Kustaa Vaasa. Jo 1600-luvulla Kokkolassa rakennettiin laivoja, ja nykyäänkin
kaupunki vastaa 60 prosenttia Suomen laivatuotannosta. Kokkolalaisiin
suurmiesten ykkösiä on Anders Chydenius, 1700-luvulla elänyt monitoimimies.
Hän sai aikaan ensimmäisen painovapausasetuksen, viljeli perunaa ja toi
Kokkolaan jopa merinolampaita Espanjasta. Myös musiikki ja sen esittäjät
olivat samoilta rannoilta ja lakeuksilta. Ykspihlajan Musiikkiyhdistys sai monen
jalan vippasemaan ja Kaustisen Näppärät vei ajatukset Konsta Jylhään.
Turhaan Kaustinen ei saanut vuonna 2015 tunnustusta perinnön
säilyttämisestä. Nyt koko maakunta jännittää, pääseekö se Unescon kestävän
perinnön listalle.
Juhlagaala oli illalla kaupungintalon Kokkola-salissa. Myös sen menu oli
paikallisia herkkuja: savuahvenleivos ja Kievarin Kuupano, pitkään haudutettua
härkää ja porsaasta herukkakastikkeen kera, Jukkolan Mustajussi-perunaa ja
paahdettua kurpitsaa, tyrnijuustokakkua. Juomina oli vettä, viiniä ja kahvia.
Minut oli sijoitettu keskipohjalaisten pöytään, jossa istui kotiseutumiehiä ja
-naisia Kempeleeltä ja Kortesjärveltä. Keskustelun aiheina oli - sitten kun se
harvakseltaan virisi - kunkin oma kotiseutu ja sen nähtävyydet. Guardia Nueva
-yhtye soitti - ja soittikin varsin laatuisasti - Oona Airola lauloi, juhlapuheen piti
Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko. Ansiomitalit jaettiin ja
yhdessäolon päätti outo Keski-Pohjanmaan laulu. Kotiseututyön ansiomitalit
jaettiin juhlagaalassa. Sen saivat päätoimittaja Lasse Autio Soinista, filosofian
maisteri Marketta Harju-Autti Rovaniemeltä, metsäteknikko Eero Huhtala
Kokkolasta, puutarhuri Kari Järventausta Valkeakoskelta, filosofian tohtori
Jouni Kauhanen Vaalasta, kasvatustieteen tohtori Irja-Kaisa Lakkala
Sodankylästä, kotiseutuneuvos Helena Partanen Mikkelistä ja toimittajakirjailija Kalevi Salmi Turusta.
Kotiseutupäiviin kuuluu myös keskustelut ajankohtaisista aiheista.
Avajaispäivänä keskustelukammareita oli neljä: Arvotalon uusi aika,
Kulttuuriperintötyön monet muodot, Digitaalinen kotiseututyö ja Vaatteet on
mun aatteet. Osallistuin viimeksi mainittuun, jossa kysyin, miksi
kansallispukuja ei enää näy kotiseutujuhlissa. Samaa ihmetteli keskustelun
vetäjä, Kokkolan kulttuuritoimen johtaja Sampo Purontaus. Hän itse näytti
esimerkkiä ottaessaan juhlagaalaan tulijoita vastaan pohjalaisessa
kansallispuvussa. Olin hetken kateellinen; olisinhan itsekin voinut pukeutua
Pohjois-Savon kansallispukuun, jonka tein 1980-luvulla, jolloin kävin Ylä-Savon
seuran edustajana kotiseutupäivillä. Sen jälkeen puvulla ei ole ollutkaan
käyttöä. Toinen keskustelu oli kokouspäivän aamulla, jolloin aiheena oli
Suomen Kotiseutuliiton strategia 2030. Teemoja oli kolme: kaikkien kotiseutu,
uudistuva kotiseutu ja kestävä kotiseutu. Niistä keskusteltiin pari tuntia - tai
olisi keskusteltu, ellei joku olisi jo 75 minuutin jälkeen ehdottanut

happihyppelyä. Kymmenen minuuttia kaksinkertaistui ja vei terän ajatusten
vaihdolta, joka oli keskeytykseen saakka ollut innokasta ja innovoivaa.
Vuosikokouksessa vahvistettiin liiton toiminnan päälinjat tulevana vuonna. Niitä
oli kolme: kestävä kotiseutu ja kotiseututyö, nuorten omaehtoinen
kotiseututoiminta ja vuorovaikutteinen kotiseutuliike. Kotiseutuliiton
valtuustoon 2021 tuli kahdeksan uutta kotiseutuaktiivia ja -asiantuntijaa:
Etelä-Karjalasta lappeenrantalainen eläkkeellä oleva pääinsinööri Timo
Talonpoika, Lapista kolarilainen FM Hilkka Oksala, Pohjanmaalta vaasalainen
maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, Pohjois-Pohjanmaalta kulttuurituottaja
Tuula Aitto-oja Oulaisista sekä Uudeltamaalta porvoolainen tradenomi Anne
Mattila ja helsinkiläinen YTK Elina Kultaranta. Entisinä valtuustoon kuuluvat
sairaanhoitaja Eeva Sahari Kanta-Hämeestä, Keski-Pohjanmaalta kokkolalainen
YTM Helena Anttiroiko-Mehtälä, Keski-Suomesta jyväskyläläinen amanuenssi
Marja-Liisa Rajaniemi, Kymenlaaksosta yrittäjä, merkonomi Raino Ojansivu
Pyhtäältä, Päijät-Hämeestä asikkalalainen lehtori Ilkka Murto, Uudeltamaalta
YTM Keijo Lehikoinen Helsingistä ja Varsinais-Suomesta turkulainen
varatuomari Tapio Jokinen. Uusina asiantuntijoina aloittavat Suomen
Kuntaliiton erityisasiantuntija Päivi Kurikka ja Vantaa-Seuran puheenjohtaja,
arkeologi Andreas Koivisto. Teksti Maija Kauppinen
Ylä-Savon seura ry:n toimintakertomus 2020
Johtokunta: puheenjohtaja Kaija Pulli, varapuheenjohtaja Aimo Ollikainen,
sihteeri Vesa Lappalainen, jäsenrekisterin- ja rahastonhoitaja Marja Liisa
Raatikainen, virkistystoimikunta: Raija Komulainen ja Aimo Mykkänen, isäntä
Reijo Stedt, emännät: Aino Hyvönen ja Arja Julkunen.. Toimihenkilöt:
kirjanpitäjä Anja Tapaninen, toiminnantarkastajat: Pirkko Jaatinen ja Raija
Rahikainen, varalla Kari K. Hiltunen. Johtokunta kokoontui toimintavuonna 5
kertaa. Jäsenasiat: Maksaneita jäseniä oli 156, kannattajajäseniä 5,
perustaja/90 v 8 ja piällysmiehiä 12, joten rekisteröityjä jäseniä 181. Jäseniksi
pääsivät muutkin kuin yläsavolaiset hyväksymällä seuran säännöt. 2020 tuli 1
uusi jäsen. Seuran tilisaldo vuoden lopussa: yritystili 2.167,72 e, käyttötili
3.489,36 e, yhteensä 5.657,08. 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 21.3. jouduttiin perumaan Korona-viruksen vuoksi ja pidettiin
Syyskokouksen yhteydessä 14.11. Syyskokous pidettiin 14.11. Malmin
Työväentalossa. Kokoukseen osallistui lähes 40 seuran jäsentä. Savolaisen
laulu laulettiin. Hiljainen hetki pidettiin Pekka Rusasen muistolle. Kokouksessa
käsiteltiin kevät- ja syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Kokousten
osanottajien, laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin. Kevätkokousasioita:
Pihlajanlehdessä nro 1 lähetettiin jäsenille vuoden 2019 toimintakertomus.
Pihlajanlehdessä nro 2 lähetettiin jäsenille 2019 tilinpäätös ja
toiminnantarkastuskertomus. Nämä hyväksyttiin ja tilinpäätös ja vastuuvapaus
myönnettiin tili- ja vastuuvelvollisille.

Syyskokousasioita: Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 hyväksyttiin.
Kokouksessa valittiin 2021 seuran puheenjohtajaksi Kaija Pulli. Johtokunnan
erovuorossa olleet jäsenet: Aino Hyvönen, Raija Komulainen, Aimo Mykkänen
ja Reijo Stedt jatkavat kuten entiset jäsenet: Arja Julkunen, Vesa Lappalainen,
Aimo Ollikainen, Kaija Pulli ja Marja Liisa Raatikainen. Toiminnantarkastajiksi
valittiin Pirkko Jaatinen ja Tellervo Ukkonen. Varalle Kari K. Hiltunen.
Vuosijäsenmaksu on 20 e/hlö ja kannattajajäsenmaksu 80 e/hlö. Musiikki
esittivät Annika ja Ilona Heinonen. Entiselle jäsenrekisterin- ja
rahastonhoitajalle Tellervo Ukkoselle annettiin seuran viiri ja kukat. Iisalmen
Sanomien ja Savon Sanomien toimittaja Vuokko Nissinen kertoi
kirjoittamastaan kirjasta Veikon Valtakunta, joka kertoo Iisalmen Sanomien
entisestä toimitusjohtaja Veikko Hakkaraisesta. Lopuksi nautittiin Reijo Stedtin
valmistamaa mykyrokkaa sekä kasvispiirakkaa, kahvia ja joulutorttuja. Ruoka
maksoi jäsenille 15 e/hlö ja ei-jäsenille 20 e/hlö. Vietettiin pikkujoulua glögin,
piparkakkujen merkeissä. Seuran varoja kartutettiin arpajaisilla.
Retket
Suuri kevätkonsertti 8.4. kuten tapaaminen Iisalmessa ja Koljonvirran
kesäteatteri 11.7. jouduttiin perumaan Korona-viruksen vuoksi. Maija
Kauppinen osallistui Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutupäiville 20.-21.11.
Perinne on voimaa - Tradition är styrka Kokkolassa. Koronan vuoksi päivät
siirrettiin elokuusta marraskuuhun vain kaksi päiväisiksi. Syksyinen
teatteriretki tehtiin Helsingin kaupungin teatteriin 17.10. Stalinin suloinen
ruoska. Mukana oli 19 seuran jäsentä. Syksyinen kylpylämatka yhdessä AKT:n
eläkeläisten kanssa Haapsalu Laineeseen 29.9-1.10. peruttiin myös Koronaviruksen vuoksi.
Tiedotus
Seuran esitteitä, Pihlajanlehtiä ja jäsenkaavakkeita johtokunta ja seuralaiset
jakoivat ystävilleen, tutuille ja Ylä-Savon tapahtumissa. Seuran www.ylasavonseura.fi ja FB-sivut pidettiin ajan tasalla. Ylä-Savon seura ry on Suomen
Kotiseutuliiton ja Suomen Kielen Seuran jäsen. Seuramme osallistui yhteiseen
savolaisseurojen toimintaan 30.1. Voe tokkiisa - Muikkuja! -tapahtuman
järjestämiseen Paasiravintolassa. Tapahtumaan osallistui ennätysyleisö 170
muikun ystävää. Toimittaja, tietokirjailija Hannu Pesonen vei juhlaväen 1600luvun savolaishistoriaan ja Pietari Brahen aikaan. 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,
Pohjois-Savon liitto ja AKT:n eläkeläiset. Kaija Pulli on lähettänyt yläsavolaisiin,
valtakunnallisiin lehtiin ja radioihin tiedotteita ja ottamiaan valokuvia mm.
muikkujuhlasta ja syyskokouksesta. Iisalmen Sanomat, Savon Sanomat,
Aakusti-lehti ym. ovat julkaisseet seuran tiedotteita ja kuvia. Pekka Rusasen
omaisille lähetettiin muistoadressi. Seuralaisille on lähetetty
syntymäpäivätervehdyksiä, joiden syntymäpäivä on jäsenrekisterissä.
Joulukortteja/emaileja lähetettiin seuraa tukeneille tahoille, pitkään jäseninä
olleille, yhteistyökumppaneille sekä Ylä-Savon medioihin. Seuran varoja
kartutettiin arpajaisilla, joten kiitos kaikille arpajaispalkintoja lahjoittaneille.

Seuran tulevia 50-vuotisjuhlia järjesteltiin koronan puitteissa. Seuran 50vuotishistoriikkia alkoivat kirjoittaa Maija Kauppinen ja Kaija Pulli. Tukea
seuralle haettiin Olvi-säätiöltä ja saatiin 2000 e. Säätiölle lähetettiin kiitokset.
Olvi-säätiön tuki tullaan käyttämään säätiön määräämällä tavalla. mm. seuran
historiikin kirjoittamiseen, seuran tekemään kotiseututyöhön, kotiseutupäiville,
seuran ja sen työn jatkuvuudelle sekä Ylä-Savon seuran tekemän työn
arkistointiin ja Ylä-Savon seuran tunnettavuuden tekemiselle vv. 2020 - 2021.
Vastaukset kysymyksiin: 1) 8.1.1971 2) Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti,
Pielavesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Varpaisjärvi ja Vieremä. 3) Simo Juntunen
4) Lea Kojonen 5) Edvin Laine 6) 27. 7) Syntynyt Ylä-Savossa, tehnyt
merkittävää työtä, osoittanut kotiseuturakkautta. 8) Ylä-Savon 9
kuntaa/kaupunkia, joista lähteneille seura on perustettu. 9) Mika Kettunen 10)
Iisalmen Kulttuurikeskuksessa

