
MIKKELIN SEUDUN POHJALAISET

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

1. HALLINTO

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 16.03.20 11 hotelli Cumuluksen kokoustiloissa. Saapuvilla oli
12 yhdistyksen jäsentä.

Vuosikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi sosiaalineuvos Antti Tervasmäenja
varapuheenjohtajaksi Heli Joensuun. Hallituksen jäseniksi valittiin Marjatta Laitinen sihteerinä,
Kyllikki Kaaja rahastonhoitajana sekä jäseninä Annikki Lähteenmäki, Juhani Alanen ja Arto
Seppälä.

Tilintarkastajina ovat toimineet Jussi Myllymäki ja Reijo Lähteenmäki

Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa.

03.02. hallitus kokoontui sihteerin luona valmistelemaan vuosikokousta

29.03. hallitus kokoontui Liikemiesten seuralla valmistelemaan pääsiäisvalkian ja
kirjallisuustilaisuUdefl järjestämistä. Pikkujoulua vietetään 08.12.

28.09. Todettiin ettei pääsiäisvalakiat toteutunut keväällä 2011, joten selvitellaan niiden
toteuttamista 07.04.20 12. Todettiin myös, että valakiat on viimeksi poltettu vuonna 2008.

27.10. “Työvaliokunta” suunnitteli ja valmisteli yhdistyksen toimintaa hallitukselle esitettäväksi.
Katsottiin että karjalaisten suuntaan tuli neuvotella yhteisen tilaisuuden järjestämiseksi

16,11. Hallitus kokoontui Sampo Pankin tiloissa suunnitellen vuoden 2012 toimintaa. Hallitus oli
huolissaan siitå, että pohjalaisten aktiviteetti on huononlainen. Erityisesti nuoria pitäisi saada
mukaan.

2. JÄSENISTÖ

Kertomusvuotena maksaneita jäseniä oli 45. Jäsenille on ilmoitettu toiminnasta Länsi-Savon
järjestöpalstalla sekä toimintavuoden aikana kahdella jäsenkirjeellä jokaiselle jäsenelle.

Hallitus onnitteli Reijo Lähteenmäkeä hänen 60 v-vuotispäiväflä 26.09 2011 ja ojensi hänelle
“kunnialippiksen” aktiviteetistä pohjalaisten hyväksi.

3. JÄRJESTETYT TILAISUUDET



Hallitus valmisteli pohjalaisen kirjallisuustilaisUudefl yhdessä Mikkelin KansalaisopistOn kanssa,
mutta vierailevalle kirjailijalle Antti Tuurille tuli este ja tilaisuus peruuntui. Samaten kävi meidän
pääsiäisvalakioiden kanssa.

19.05 järjestettiin pohojalaasten lauluilta ravintola Ahkeraliisassa. Rerijo Lähteenmäki oli
hankkinut karaokelaitteet, joten laulu sujui railakkaasti..

Pikkujoulua vietettiin 08.12. tilausravintola Säteessä. Tilaisuus tavoitti alun kolmattakymmentä
jäsentä. Useita uusia jäseniä saapui entisestä Haukivuoren kunnasta. Puheenjohtajamme Antti
Tervasmäki johti meille kaikille miellyttävän tilaisuuden. Puuropuheen piti Juhani Alanen.
Ikimuistoiset joululaulut virittivät meidät joulutunnelmiin

Tietokilpailun voitti yllättäen kauhavalainen Anita Teittinen, ennen lapualaisia.

Useimmille meistä paljastui makoinen yllätys. Reijo Lähteenmäki oli joulun alla “rakentanut”
kaikessa hiljaisuudessa yhdistyksellemme MIKKELIN SEUDUN POHJALAISTEN KOTISIVUT.
Kotisivuillemme pääset parhaiten googlen kautta yhdistyksemme nimellä (Mikkelin seudun
pohjalaiset). Toinen mahdollisuus on osoitteella: http.// mikkelin seudun pohjalaiset.wOrdPress.C0m
Tämä sanottuna niille, jotka eivät ole vielä käyneet kotisivuilla. Reijoa voit kiittää toimintamme
uudesta viestinnästä.

Kunnialippikset luovutettiin Marjatta ja Lauri Laitiselle vahvasta panoksesta Mikkelin seudun
pohjalaisten hyväksi tehdystä työstä.

4. TALOUS

Yhdistyksen tulot muodostuivat jäsenmaksuista 400,00 euroa,ja koroista 2,26 euroa.
Menot jäsenhuollosta 461,13 euroa.Tilikauden alijäämä 58,87 euroa.
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