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PUHHEENJOHTAJALTA
Terve vuan terve kaekille yhteesesti ja jokkaeselle erikseen! Se on tuas talavi
tallottu ja koronoo kestetty. Vuan ee se oo meetä haetannu eekä lannistannu.
Ollaan jottaen tehty ja jottaen aateltiin tehhäkkii. Tässä Pihlajanlehessä on
vähän tarkemmin niin tulevista kuin menneestäkin. Antoesia lukuhetkiä ja
tulukee tapahtummiin! Voekee paksusti ja naattikee kesästä, sitten kun se
tulloo! Seuroova lehti ilimestyy joskus syksymmällä, kun tiijetään enemmän
loppuvuojen tapahtumista.

PIHAJUHLA 21.5.2022 klo 14.00
Ylä-Savon Seura ry järjestää pitkästä, pitkästä aikaa PIHAJUHLAN. Nyt on aika
tavata toisiamme ja nauttia keväisestä säästä. Pihajuhlan paikka on
isäntämme Reijo Stedtin kotipiha osoitteessa Kokinkyläntie 38 A, Espoo.
Paikalle pääsee Tapiolasta bussilla numero 115 ja Leppävaarasta bussilla
numero 543. Ja omalla autolla tuleville löytyy tienvarsipaikkoja pysäköintiä
varten. Isäntämme loihtii alkuruuaksi lohikeittoa ja patonkia, pääruuaksi
savustettua merilohta lisukkeineen ja jälkiruokana on tietenkin
muurinpohjalettuja kera jäätelön. Puna- ja valkoviiniäkin on. Ja tämä kaikki
maksaa vain 15e/henkilö. Luvassa on myös musiikkia sekä pihaleikkejä.
Ilmoittaudu maanantaina 16.5. mennessä Mikko Raatikaiselle,
mikkojraatikainen@gmail.com puh 050 3883191 tai Aimo Ollikaiselle,
aimo.o.ollikainen@gmail.com puh 045 2629515. Pihajuhlamaksu 15 euroa on
maksettava myös maanantaihin 16.5. mennessä seuran tilille FI17 5780 0740
0004 06, viite 2105. Ja sään mukainen asu! Satteen sattuessa juhlimme
katoksen alla! Tervetuloa!

Nyt sitä saa pääkaupunkiseudulta, HAPANJUURILEIPÄÄ!
Useimmat Savosta pääkaupunkiseudulle muuttaneet muistelevat kaiholla
lapsuuskodissaan äitinsä tai mummonsa leipomia ruisleipiä ja ohrarieskoja,
jotka oli tehty savolaiseen hapanjuureen. Niissä oli mahtava tuoksu ja se
maku, ku voeta sipasj lämpimän leepä- tai rieskakakun piälle.
Hapanjuurileivonnasta tuli pari vuotta sitten koronan myötä "muoti-ilmiö"
kotileivonnassa. Moni kotileipuri ryhtyi kokeilemaan. Niin myös yrityspuolella
tapahtui herääminen terveysvaikutteisen hapanjuuren käyttöön.
Savolaistaustainen Tiina on perustanut Tintin Juurilla leipomon, jossa hän
leipoo yli 100 vuotta vanhaan savolaiseen Tervosta saamaansa juureen leipiä
ja muitakin tuotteita.
Leipomon osoite on Lönnrotinkatu 33-35, 00180 Helsinki, jossa on myös Cafe
Carita-kahvila/ leipämyymälä. Yhteystiedot puh. 045-78341268,
tintinjuurilla@tintin-juurilla.com.
Kts. lisätietoja tuotteista ja mistä niitä saa https://www.tintin-juurilla.com/ .
Saimme maistella Ylä-Savon Seuran kevätkokouksessa 19.3.2022 Tintin
Juurien seuralle lahjoittamia leipiä.
Ruisleipä meinas viijjä kielen mennessää! Ja lissee on luvassa
syyskokkooksessa!

RETKI PENTALAN SAARISTOMUSEOON
Järjestämme tutustumisretken Espoon Suvisaaristoon ja siellä Pentalan
saaristomuseoalueeseen. Päivän retki on keskiviikkona 24.8.2022. Lähtö
Suomenojan venesatamasta Aava Lines-saaristolaisveneellä klo 11.30 ja paluu
saaresta klo 17.20. Edestakainen lippu maksaa 7e/aikuinen, 3,5e/eläkeläinen
ja espoolaiset sporttirannekkeella veloituksetta. Pentalan saaressa on museo,
jonne on museokortilla vapaa pääsy. Varamme etukäteen mahdollisuuden
ruokailuun saaren ravintolassa. Ennakkoilmoittautumiset tiistaina 31.5.2022
mennessä Reijo Stedtille, reijo.stedt@gmail.com puh 0400 755406.
Lähde mukaan tutustumaan ainutlaatuiseen saaristolaisympäristöön!

KYLPYLÄMATKA VIROON
Olemme varaamassa lokakuun puolessa välissä kylpylämatkaa Viroon. Kohde
on vielä avoinna, mutta ajankohta tulisi olemaan viikoilla 40-41. Teemme
matkan yhdessä Iisalmen Eläkeläisten kanssa, jotta saisimme sopivan määrän
lähtijöitä mukaan. Tiedotamme asiasta heti, kun saamme tarkan ajankohdan ja
hinnan.

JÄSENMAKSUISTA
Seuramme toiminnan rahoituksen perusta ovat jäsenmaksut. Haluathan olla
uudistuvan Ylä-Savon Seura ry:n jäsen maksamalla vuoden 2022 jäsenmaksun
20 €. Jos se on Sinulla vielä maksamatta, maksa toukokuun loppuun
mennessä. Seuran tilinumero on FI17 5780 0740 0004 06, viite 1229.
Ylä-Savon Seura ry uudistuu, jossa mm.
-

seuran tiedotuslehti Pihlajanlehti sähköpostitse uutiskirjeenä
sähköpostittomille jäsenille monisteena postitse
www- ja FB-sivut uudistetaan
käyttöä aktivoidaan mahdollisesti myös vanhat valokuvat osiolla
tapahtumien ja toiminnan painopiste pääkaupunkiseudulla
tapahtumia ja aktiviteetteja lisätään
viestittele, millaista toimintaa haluat seuralla olevan ja anna palautetta,

puheenjohtaja Vesa Lappalainen vesa.lappalainen@kotikone.fi, 040 8204730
tai sihteeri Mikko Raatikainen mikkojraatikainen@gmail.com, puh 050
3883191. Yhdessä kotiseututyötä tehden!

SYYSKOKOUS
Laita kalenteriisi jo lauantai 12.11.2022 klo 14.00. Seuramme syyskokous
pidetään tuolloin ja paikkana on Malmin työväentalo. Kokouksen jälkeen
nautimme mykyrokkaa, perinteen mukaisesti. Tarkempaa tietoa seuraavassa
Pihlajanlehdessä.

TIRRIPAISTI MAISTUI PITKÄSTÄ AIKAA
Ylä-Savon Seuran kevätkokous pidettiin Malmin työväentalolle 19.3.2022.
Seuran jäseniä oli paikalla lähes 40. Lieneekö paikalle houkuttanut myös
pitkästä aikaa tarjoiltu tirripaisti, talkkuna ja savolainen juuriruisleipä.
Supisavolaisen menun olivat koonneet emännät Arja Julkunen ja Aino Hyvönen
sekä isäntä Reijo Stedt.
Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit. Kokous
kutsui kunniajäseneksi monivuotisen puheenjohtaja Kaija Pullin. Hän sai
muistoksi arvokkaasta työstään seuran viirin, jonka luovutti puheenjohtaja
Vesa Lappalainen
Pääkaupunkiseudulta poismuuton takia johtokunnasta puutuu yksi jäsen.
Uudeksi jäseneksi valittiin Kari Kainulainen. Hänen juurensa ovat Sonkajärven
Oinasjärvellä. Työuran hän teki logistiikka-alalla.
Virallisten kokousasioiden jälkeen Olavi Martikainen muisteli teemalla
"yläsavolaisena vaikuttajana" omaa uraansa. Martikainen oli eduskunnan jäsen
vuosina 1972-1987. "Eduskunnassa vaikuttaminen tapahtuu valiokunnissa. Ei
niinkään istuntosalissa. Mitä enemmän on hankkinut luottamusta omien ja
toisten puolueiden edustajien keskuudessa, sitä paremmin pystyy ajamaan
omia, tärkeäksi pitämiään asioita. Ja on oltava myös suhteet keskusvirastoihin,
tärkeisiin virkamiehiin."
"Kun tulin nuorena 31-vuotiaana maakunnan miehenä eduskuntaan, olivat
pukeutumissäännöt tarkat. Kerran sain moitteet naispuoliselta oman puolueen
edustajalta. Päälläni oli mielestäni tyylikäs poolopaita. Ei kelvannut. Ei muuta
kuin asunnolle vaihtamaan kauluspaita. Ei olisi onnistunut silloin oleilu

baskeripäässä ja vakosamettitakissa istuntosalissa."
"Poliittisen kansankorkeakoulunsa" Olavi Martikainen kävi Keskustapuolueen
piiritoimistossa Iisalmessa 1970-luvun alussa. "Päivittäin tuli monenlaista
kävijää. Asioita oli laidasta laitaan. Ja niitä oli selvitettävä usein vielä kotona
Lapinlahden Pihkarannassa. Siinä oppi tuntemaan yläsavolaisen kansanmiehen
ja -naisen."
"Tärkeä vaikuttamisen paikka on ollut myös Keskustan puoluehallitus, jonka
jäsenenä olin v. 1970-1993. Pienessä porukassa muodostetaan puolueen kanta
tärkeisiin valtakunnallisiin asioihin. Se oli vahva vaikuttamisen paikka."
Olavi Martikainen on ollut mm. autokoulun opettajana ja -yrittäjänä,
kansanedustajana, kirjapainoyhtiö IS Yhtymän johtajana, sosiaali- ja
terveysministerinä ja Kuopion läänin viimeisenä maaherrana. Mikä näistä
työrupeamista on opettanut kaikkein eniten? "En pysty sanomaan mitään yhtä
asia. Kaikista näistä töistä on oppinut paljon."
Onpa Olavi Martikainen ollut nuoruudessaan myös keikkamuusikko kahdeksan
vuoden ajan 1960-luvun alussa. "Mm. lapinlahtelaisen Vihtalan orkesterin
jäsenenä reissattiin ympäri Ylä-Savoa ja Itä-Suomea. Soittimena minulla oli
mm. basso . Niiltä reissuilta löytyi myös vaimo, Anna-Liisa Kiuruvedeltä".
Vieressä istuva Anna-Liisa nauraa ja toteaa ilkikurisesti. "Tuollaisen
taivaanrannan maalarin mukaan silloin lähdin ja näin on sitten käynyt."
Muistiin merkitsi Risto Kauppinen

Kuvatekstit ylläoleviin kuviin: ylin kuva: Seuran kevätkokous kutsui
pitkäaikaisen puheenjohtajamme Kaija Pullin yhdistyksemme kunniajäseneksi
ja sai ansioista seuramme pöytästandarin puheenjohtaja Vesa Lappalaisen
ojentamana. Vasen yli: Olavi ja Anna-Liisa Martikainen nauttivat kokouksen
annista. Vasen alin: Pelimanneja Pakilasta, vas. Aimo Ollikainen, Leo Silolahti,
Lasse Haalme ja Kyösti Suokas
Oikea ylin: -Vieläkö lissee tirripaistia, kysyy Aino Hyvönen Esko Vataselta
Oikea alin: Olavi Martikainen saa pj Vesa Lappalaiselta kotiinviemisiksi
savolaisen ruisleivän
SAVONMUA (Kallaveen sävel)
Savonmua, savonmua, onpa aevan kummoo tuo,
vaekka mänisin näet minne, aena se vuan vettää sinne,
missä linnut laaleloo, jota kaaniimpoo ee missään oo.
Kimaltelloo siellä veet, kohhoo kommeet harjanteet,
tuuli huojuttelloo hilijoo heelimöevee pellon vilijoo
tuota kullan hohtavoo, hohtavoo, hohtavoo.
Siellä se on, siellä se on, voempa lyyvä vaekka veon,
siellä se on leepäkii paljon makkeemp,
piimäkii on paljon sakkemp, miss oon ollu ruualla.
Siellä suap, siellä suap, siellä aena aena suap,
yksin tuotae mielen raahoo ja muikkukalloo,
jostaen nyttii huaveelen, huaveelen, iteksein.
Siine siis, sinne siis, muusta huolimatta viis,
sinne pittää piästä piän,
sieltä löötää aena sian, joss on haaska
köllöttee, köllöttee – röllöttee.
Tämän laalun opetti meejän äeti ''Purolan Maeja''
puheenjohtaja Vesa Lappalainen

