
 
 
 

 
 
MIKKELIN SEUDUN POHJALAISET                                                                 
 

 
Toimintakertomus vuodelta 2012 
 
 
     1. Hallinto 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin upealla Kasarmin kampuksella Mikpolin kokoustiloissa 
23.2.2012. Kokouksen alussa Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan 
puheenjohtaja Mali Soininen ja hyvinvointikoordinaattori Pirjo Syväoja esittelivät mainiosti 
vuosisadan uudistuksen seudullisen SOTE - organisaation, joka astui voimaan 1.1.2012. 
Vuosikokouksessa oli saapuvilla 11 yhdistyksen jäsentä.  
 
Vuosikokous valitsi toimintavuodelle 2012 hallituksen puheenjohtajaksi edelleen 
sosiaalineuvos Antti Tervasmäen ja varapuheenjohtajaksi päiväkodin johtaja Heli 
Joensuun. Hallituksen jäseniksi valittiin Marjatta Laitinen sihteerinä, Kyllikki Kaaja 
rahastonhoitajana sekä jäseninä Annikki Lähteenmäki, Juhani Nummela ja Arto Seppälä. 
Uutena hallitukseen tuli yli-insinööri Juhani Nummela kun pitkäaikainen jäsen 
maakuntaneuvos Juhani Alanen jättäytyi pois ja ehdotti Nummelaa tilalleen. 
Tilintarkastajiksi valittiin Reijo Lähteenmäki ja Paavo Ollikainen. Hallitus kokoontui 
toimintavuoden aikana viisi kertaa. 
 
 
 

2. Jäsenet 
 
Toimintavuoden aikana yhdistyksellä oli 42 maksanutta jäsentä. Jäsenmaksu 10 euroa.  
Erityisesti hallitus toivoi aktiivisempaa osanottoa tilaisuuksiin. Tämä huoli saatettiin myös 
vuosikokouksen tiedoksi. Toiminnasta ilmoitettiin Länsi-Savon järjestöpalstalla sekä 
kahdesti lähetetyllä jäsenkirjeellä.   
Erinomaisen lisän jäsenistölle päin tuotettuun infoon on antanut Reijo Lähteenmäen 
operoimat kotisivut vuodesta 2011 alkaen. Toimintavuonna oli kotisivuilla yhteensä 2416 
avauskertaa. Hallitus toivoi, että kotisivuille kirjoiteltaisiin enemmän. Kotisivuille pääsee 
kun kirjoittaa nettiin Mikkelin seudun Pohjalaiset. Kotisivujen osoite on: 
http://mikkelinseudunpohjalaiset.wordpress.com  
Kunnialippis ”En oo korvaamatoon, mutta paras mahorollinen” luovutettin rahastonhoitaja 
Kyllikki Kaajalle tämän syntymäpäivillä. 
 
 
 
 

http://mikkelinseudunpohjalaiset.wordpress.com/


3. Tilaisuudet/ toiminta     
 
Vuosikokous keskusteli vilkkaasti vuoden 2013 toiminnasta. Reijo Lähteenmäki ja Juhani 
Nummela olivat selvittäneet toimintaedellytykset pääsiäisvalakioiden toteuttamiseksi. 
Valakioiden mahdolliset sytyttäjät olivat jo sitoutuneet pääsiäismatkoille. Valakiat jäivät 
sytyttämättä. Valikoiden polttaminen kaupunkialueella vaatii melkoista luparuljanssia ja 
järjestysmiehiä yms. Toistaiseksi ei valakijoita sytytetä resurssien puutteen vuoksi. 
Tarvitaan nuorempaa väkeä mukaan. 
 
Vuosikokouksessa päätettiin mennä joukolla ”kuviin” katsomaan aitoa pohjalaista elokuvaa 
HÄRMÄ. Se toteutuikin  kuuden katsojan voimalla 25.2. 
 
Ravintola Stopparissa olimme 6.3. käynnistämässä Yhteisvastuu - keräystä  Mikkelin 
maaseurakunnan edustajien kanssa. Juhani Alanen toimii eräänä yhteisvastuun 
suojelijana. Kts. kotisivuiltamme valokuvia tilaisuudesta. 
 
Mikkelin Karjalaisten kutsumana olimme yhdistyksen vieraana 22.3.2012.  Reijo 
Lähteenmäki piti esityksen sanoin ja kuvin Itä-Karjalan matkakokemuksistaan. Kutsua 
noudatti viisi jäsentä. 
 
Kangasniemen kesäteatterissa käytiin katsomassa 24.7. Olavi Virran elämästä kertovaa 
musiikkinäytelmää ”Tähti ja meripoika”. Näytelmä teki vaikutuksen siitä, millaista suuren 
tähden elämä oli. 
 
Pohjalaisten kirkkopyhää vietimme Tuomiokirkossa ensimmäistä kertaa historiamme 
aikana 9.9. Päivän tekstin lukijoina olivat Juhani Nummela (Lapua) ja Heli 
Joensuu.(Kuortane). Saarnan piti  Alajärveltä lähtöösin oleva  Mäntyharjun kirkkoherra Kari 
Pokela. Jumalanpalveluksen jälkeen jatkettiin kirkkokahveilla Seurakuntakeskuksessa. 
Antti Tervasmäki piti alustuksen ”Pohjalaisten uskonkäsitykset ja pohjalaisten toiminta 
Mikkelin seudulla”. Väkeä oli yli 20 ja joukossa oli useita  ei-pohjalaisia. Iloiseksi 
yllätykseksemme paljasjalkainen mikkeliläinen, tenori Antti Lankinen kajautti 
eteläpohjalaisia lauluja mm. ”Niin kauan minä tramppaan tämän kylän raittia”. Tilaisuuden 
oli organisoinut johtava diakonia Anita Teittinen (Kauhava).                                                                                                                
 
Perinneruokailu 11.10. nautittiin keskipohjalaisen ruuan merkeissä tilausravintola 
Säteessä. Erityistä vastuuta kantoivat Eija Nummela (Toholammi) ja Annikki Lähteenmäki 
(Ylivieska). 
                                                                                                                                    . 
Pikkujoulua vietettiin 12.12. ravintola Säteessä. Juhlaa viettämään oli saapunut päiväluvun 
verran eli 12 jäsentä. Tilaisuudessa oli monenlaista ohjelmaa. Puheenjohtaja Tervasmäki 
(Lapua) toivotti tervetulleeksi ja luki legendaarisen kenraali Paavo Talvelan teoksesta 
”Suomen kohtaloa ratkaistaessa” lähdöstä  Saksaan. Merkillinen oli tämän  
helsinkiläispojan matka  Lapuan, Kauhavan, Härmän  ja Vaasan kautta  Uumajaan  ja 
sieltä sitten Hohenlockstediin.  Hän oli muiden matkaan lähtijöiden kanssa hiihtänyt ja 
harhaillu jäällä kovassa pakkasessa lähes kaksi vuorokautta. ”Seikkailu oli ollut sangen 
vakava. Pakkasta Uumajassa oli ollut samana yönä 26 astetta. Vilu, väsymys ja 
toivottomuus olivat olleet pahimmat koetteluksemme. Ne oli kuitenkin voitettu, ja 
edessämme oli tuntematon, mutta houkutteleva tulevaisuus”, kirjoittaa kenraali. 
 
Luettiin jouluevankeliumi eteläpohjalaisittain. Reijo Lähteenmäen johdolla tehtiin  
Pohojalaanen joulutesti: Onko jouluressi iskenyt.  Täyret 36 pistettä kerännyt oli 
lasreettipaikan arvoonen suaritus. Onneksi heitä ei ollut yhtään. Maakuntaneuvos Juhani 



Alanen (Laihia) muisteli menneitä ja  kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä  
esitteli kotiseutuaan ja siitä tehtyä  komiaa,  uunituoretta  kirjaa ”Vähäkyrön historia” ja 
lahjoitti samalla  Alaselle Vähäkyrön fyrryn muistoksi. 
Kts. kotisivuiltamme valokuvia. 
 
 
 
   4. Talous 
 
Vuoden 2012 kirjanpito osoittaa alijäämää 18,27 euroa. Yhdistyksen talous kehittyi 
maltillisesti, eikä suuria muutoksia  tapahtunut tulokertymässä. Jäsenmaksut tuottivat 420 
euroa. Niillä selvittiin   
 
  
 
 
 
 
 
 
             
 


