
                 

Hyvää alkanutta uutta vuotta 2022! 

Minulla on erittäin iloinen tehtävä toivottaa kaikille seuramme jäsenille hyvää ja terveellistä alkanutta vuotta. Olen tekemässä 

tätä toivotusta ensimmäistä kertaa puheenjohtajan. Kiitän syyskokouksessa saamastani luottamuksesta. Toivon, että 

yhteistyömme on hyvää ja sosiaalista kanssakäymistä täynnä. Otan mieluusti vastaan kaiken palautteen ja erityisesti toiveet 

tapahtumista. Seuratoiminta on juuri sellaista, millaista jäsenistö haluaa. Tämän vuoksi kaikki vanhat ja uudet ideat ovat 

tervetulleita. 
 
Seuramme täytti viime vuonna kunniakkaat 50 vuotta! Kotiseutu aate ei ole kadonnut minnekään. Päinvastoin uskon siihen, 

että meillä on aina pieni toive tapaamisiin ja kohtaamisiin samanhenkisten ihmisten kanssa. Seuramme tarjoaa tähän parhaan 

mahdollisuuden. Järjestetään sellaista toimintaa, johon on helppo ja mukava tulla. 
 
Tämä on ensimmäinen Pihlajanlehti uutiskirjeen muodossa. Tulemme käyttämään tätä sähköpostilla tulevaa uutiskirjettä, kun 

tiedotamme tulevista tapahtumistamme. Julkiasu on hieman muuttunut entisestä ja saamme myös kuvia mukaan. Tärkeätä on 

ilmoittaa osoitteenmuutos. Antakaa palautetta ja lähettäkää juttuvinkkejä sekä uutisia. Seuratkaa myös yhdistyksemme www 

ja FB sivuja. Tulemme nekin uudistamaan kevään aikana. 

 

Sääntömääräinen kevätkokous 

Tämän hetkisen tiedon mukaan voimme pitää seuramme kevätkokouksen yleisötilaisuutena. Kevätkokous pidetään 

lauantaina 19.3.2022 Malmin Työväentalolla klo 14.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjemme pykälässä 7 olevat asiat. 

Perinteen mukaan kokouksen jälkeen on tarjolla tirripaisti myös kasvilisukkeineen ja kakkukahvit. Kokous on toki ilmainen, 

mutta ruokailusta joudumme veloittamaan 15 euroa/henkilö. Pyydämme maksamaan summan 15.3.2022 mennessä seuran 

tilille FI17 5780 0740 0004 06 ja laita viitenumeroksi 1261. Tervetuloa! 

 
Ylä-Savon seuran 50-vuotishistoriikki 

Seuran 50v historiikin kirjoittivat Maija Kauppinen ja Kaija Pulli. Vajaa vuosi sitten valmistunut historiikki on erittäin 

hyvä kooste seuramme historiasta. Meillä on vielä muutama kappale sitä myynnissä. Hinta on jäsenille 20e. Tee tilaus 

sähköpostille joko puheenjohtajalle tai sihteerille. Yhteystiedot ovat tämän tiedotteen lopussa. Maksa kirja etukäteen seuran 

tilille: FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 1300) ja lisää hintaan postikulut 7 e/kpl eli yhteensä 27 euroa/kirja. 

 



Pihajuhla 21.5.2022 klo 14.00 
  

Vuosi sitten aloitimme muutaman vuoden tauon jälkeen kevättapaamisen. Silloin oli tutustuminen Seurasaaren 

ulkoilumuseoon. Nyt kokoonnumme Pihajuhlan merkeissä 21.5.2022 klo 14.00. Johtokunnan jäsen, isäntä, Reijo Stedt 

ottaa meidät vastaan kotipihallaan. Se on sen verran suuri, että kyllä me sinne mahdumme vaikka kaikki jäsenet 

seuralaisineen. Osoite on Kokinkyläntie 38A, Espoo. Julkisella liikenteellä pääset parhaiten bussi nro 115 joko Tapiolan tai 

Urheilupuiston metroasemalta tai Leppävaarasta nro 543. Tarkempi ohjelma ja tarjoilu ilmoitetaan seuraavassa 

Pihlajanlehdessä. Laita jo nyt päivä kalenteriisi. 

 

Vuoden 2022 jäsenmaksu 20 e/hlö 

Syyskokous päätti pitää jäsenmaksun entisen suuruisena eli 20e/jäsen. Erillistä jäsenmaksua emme lähetä vaan maksa 

summa seuran tilille FI17 5780 0740 0004 06 (viitenumero 1229) helmikuun loppuun mennessä (28.2.2022). Uusia jäseniä 

vastaanotamme ilomielin. Voit hankkia niitä ja näin osallistut Jäsenhankintakilpailuun 2022! Ilmoita puheenjohtajalle 

nimi/nimet, jotka olet saanut hankituksi seuramme jäseneksi. Paras jäsenhankkija palkitaan syyskokouksessa seuran 

historiikilla.  

Johtokunta esittäytyy 

Seuramme toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu johtokunta. Tällä hetkellä siinä on yhden henkilön vajaus. Tämä paikka 

tulee ehdolle kevätkokouksessa. Jos hiemankin tuntuu siltä, että haluat tulla toimintaamme mukaan, ilmoita halukkuutesi 

etukäteen puheenjohtajalle tai sitten kevätkokouksessa. Tämän hetkinen johtokunnan kokoonpano on seuraava. Ja meihin saa 

olla yhteydessä! 

Puheenjohtaja Vesa Lappalainen, vesa.lappalainen@kotikone.fi, 040 8204730 
Varapuheenjohtaja Aimo O. Ollikainen, aimo.o.ollikainen@gmail.com, 045 2629 515 

Sihteeri Mikko Raatikainen, mikkojraatikainen@gmail.com, 050 3883191 
Emäntä Aino Hyvönen, aino.hyvonen@pp2.inet.fi, 050 5996 054 
Emäntä Arja Julkunen, arja_tapsa@hotmail.com,  050 3820 145 

Tiedotus Risto T. Kauppinen, risto.t.kauppinen@gmail.com, 
Virkistys Aimo Mykkänen, mykkanenaimo@gmail.com, 040 7238 547 

Isäntä Reijo Stedt, reijo.stedt@gmail.com,  0400 755 406 

Seuran www-sivut ja FB-sivut 

Päivitämme ja uudistamme seuramme www.yla-savonseura.fi ja Facebook sivut kevään aikana. Käy kurkkaamassa ja 

tykkäämässä. Ja laita toiveita aiheista, joita haluaisit julkaistavan. Ja FB-sivuillehan voit käydä itse laittamassa jutun tai 

tiedotteen kotiseutumme tapahtumista. 

Kesän ja syksyn tapahtumia tiedoksi 
Kesän aikana järjestämme kesäteatteritapaamisen Pääkaupunkiseudulla. Tarkempi ajankohta ja aikataulu ilmoitetaan 

seuraavassa Pihlajanlehdessä. 
Syksyllä toteutamme kylpylämatkan Pyhäjärvi Spa’han Otepäässä. Matka toteutuu, jos lähtijöitä tulee yli 20. On 

mahdollista myös se, että toteutamme kylpylämatkan yhdessä Iisalmen Eläkeläisten kanssa. Tästäkin tarkempaa tietoa 

seuraavassa Pihlajanlehdessä. 
Pihlajanlehti  

Ylä-Savon Seura ry:n tiedotuslehti on nimeltään Pihlajanlehti. Se on ilmestynyt jo vuodesta 1989 lähtien yhtäjaksoisesti. 

Lehden päätoimittaja on seuran puheenjohtajaVesa Lappalainen. Pihlajanlehti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa. Toimita 

artikkelit ja juttutoiveet päätoimittajalle.  
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