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TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA 2015

Yhdistyksen  vuosikokous pidettiin 26.3.2015  Mikalo Oy:n toimitiloissa. Kokouksen alussa 
toimitusjohtaja Hannu Sormunen esitteli  Mikalo Oy:n toimintaa. Yhtiö hallinnoi  kaupungin 
omistuksessa olevia asuinkiinteistöjä. Asuntoja yhtiöllä vajaa 4000, asukkaita 5100 ja  
henkilökuntaa  66, joten toimintaa riittää. Hallituksen puheenjohtajana toimii maakuntaneuvos 
Juhani Alanen, joka on pitkäaikainen Mikkelin seudun Pohjalaisten jäsen. 

Vuosikokous aloitettiin Vaasan marssilla.  Hallitukseen tuli valituksi uutena yrittäjä Ailo Ala-
Vannesluoma (Alavus) poisjäävän Annikki Lähteenmäen tilalle.  Puheenjohtajana jatkaa 
sosiaalineuvos Antti Tervasmäki (Lapua), varapuheenjohtajana Kyllikki Kaaja (Laihia) ja sihteerinä 
Heli Joensuu (Kuortane). Heli valittiin  ansiokkaan sihteeriuran tehneen Marjatta Laitisen 
seuraajaksi.Muut jäsenet Marjatta Laitinen  (Laihia), Juhani Nummela (Lapua) ja Arto Seppälä 
(Vähäkyrö).

Toimintavuoden aikana yhdistyksellä oli  36 maksanutta jäsentä. Jäsenmaksu 10 euroa.  
Yhdistyksen toiminnasta on ilmoitetu Länsi-Savossa ja yhdellä jäsenkirjeellä.  Tilintarkastajina ovat 
toimineet kalatalousteknikko Reijo Lähteenmäki ja johtaja Paavo Ollikainen. Tilinpäätös on 
liitteenä.
Erityisesti tiedotusta on voitu parantaa Reijo Lähteenmäen ylläpitämällä Mikkelin seudun 
Pohjalaiset kotisivuilla, jotka löytyvät kun googlaa  Mikkelin seudun Pohjalaiset. Sivuilta löytyvät, 
yhdistyksen pöytäkirjat, vuosikertomuksia, viikon vitsi, pieni pohjalainen sanakirja
Tervasmäki porisoo ja paljon muuta, kuten Mikkelin seudun Pohjalaisten tarina  osat yksi ja kaksi, 
jotta kannattaa käydä katsomassa. Todettakoon että kotisivun avauksia oli 2015 yhteensä 4132 
käyntiä, joista 47 USAsta, 31 Ruotsista ja 25 muualta. Käyntejä v.2014 oli 3512 eli nousujohteista.

TOIMINTA
-Käytiin katsomassa Naisvuoren kesäteatterissa  8.7.  TÄHTI JA MERIPOIKA, joka kertoo laulaja  
Olavi  Virran huippuvuosista ja  romahduksesta. Pääosassa Juhani Laitala.

-PIKKUJOULU  pidettiin 26.11.  ravintola Ahkeraliisan juhlahuoneistolla. Perinnepäivällisen lisäksi 
oli monipuolista ohjelmaa. Uusin jäsen Sulkavan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbackka piti 
räväkän puuropuheen, josta ei huumoria puuttunut eikä myöskään arvioita savolaisten 
luonteenlaadusta verrattuna pohojalaisiin.   Kohokohta oli myös puheenjohtaja Antti Tervasmäen  
kirjoittamasta näytelmästä ”Kosoola-tapahtuu Suomessa 1929-36” esitetty  kohtaus  ”Suunnitelma 
kahakan torjumisesta Lapualla 1929”.  Näytelmässä esiintyivät  Juhani Nummela, Ailo Ala-
Vannesluoma, Tapio  Syväoja,Paavo Ollikainen ja Antti Tervasmäki.  Esitys oli  piristävä ja toi 
menneitä mieleen mitä EteläPohjanmaalla ja Suomessa tapahtui 1930-luvun kuumina poliittisina 
vuosina. Kohtaus taltioitiin Pirjo Syväoja toimesta muistitikulle, että se on edelleen nähtävissä.  
Näyttelijöillä on ainakin muistitikku, jota voi lainata.

- Mikkelin seudun Pohjalaisten KUNNIALIPPIS luovutetiin yli-insinööri Juhani Nummelalle 
pohojalaisuuden edistämistä ja esillä pitämisestä.

-Hallitus kokoontui  neljä  kertaa.  Muutoinkin  yhteyttä jäsenet pitivät. Keskustelun aiheena 
useimmiten ”pohojalaisuus”.
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Antti Tervasmäki, puheenjohtaja


