
MIKKELIN SEUDUN POHJALAISTEN VUOSIKERTOMUS 2017

Yhdistyksen vuosikokous  pidettiin 6.4.2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveys 
ry:n toimitiloissa Hallituskatu 7 Mikkeli. Hankepäällikkö Maiju Konttinen kertoi 
alussa  yhdistyksensä toimintaa  ja ertyisesesti 3-vuotista hanketta 
”Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa 2016-2018”. Hanketta rahoittaa 
RAY/STEA n. 200.000 euroa. Merkittävä Etelä-Savon kuntien yhteistyöhanke.

Hallitukseen valittiin jatkamaan sosiaalineuvos Antti Tervasmäki (Lapua) puheenjohtaja, 
sihteeri, päiväkodin johtaja Heli Joensuu (Kuortane) rahastonhoitaja,  terveydenhoitaja 
Kyllikki Kaaja (Laihia) ja muut jäsenet yli-insinööri Juhani Nummela (Lapua), 
kunnallisneuvos Arto Seppälä (Vähäkyrö) insinööri Ailo Ala-Vannesluoma (Alavus). 
Uutena koripalloerotuomari,  sairaanhoitaja Jukka Kankaanpää (Lapua),  kun 
perustajajäsen  Marjatta Laitinen (Laihia) ilmoitti että haluaa jättää paikkansa nuoremmille.
Hallituksen tavoitteena on edelleen mm. elvyttää pohjalaisuutta ja sen kulttuuriperintöä 
Etelä-Savossa. Hallitus kokoontui neljä kertaa vuoden aikana.Maksavia jäseniä oli 38. 
Jäsenmaksu 10 euroa. Toiminnantarkastajina ovat toimineet kalatalousteknikko Reijo 
Lähteenmäki ja johtaja Paavo Ollikainen.

TOIMINTA
Näytelmäryhmä (Juhani Alanen, Ailo Ala-Vannesluoma, Jukka Kankaanpää, Paavo 
Ollikainen, Juhani Nummela, Antti Tervasmäki)  harjoitteli sinnikkäästi  Tervasmäen 
ohjauksessa ja esitys toteutuikin pikkujoulussamme. Perinteinen teatterivierailu tehtiin 
Naisvuoren kesäteatteriin 19.7. ja nähtiin nostalginen ”Metsolat -Urjanlinna”. Tämän 
jälkeen tutustuttiin  Sotilaskotisisarliiton toimitiloihin ja saatiin katsaus tämänpäivän 
toiminnasta puheenjohtaja Aila Väresmaan ja Eija Nummelan toimesta. Syksyn 
kohuelokuva, kauhavalaislähtöisen kirjailija Antti Tuurin käsikirjoitukseen perustuva  
järkyttävä IKITIE käytiin katsomassa Kinolinnassa. Tylyä kuvausta Stalinin vainoihin 
joutuneista  Amerikan suomalaisista. Raakaa  murhaamista Karjalassa 1930-luvulla. 
”Sellaista se oli” totesi perustajajäsen, historiaan perehtynyt maakuntaneuvos  Juhani 
Alanen (Laihia). Paavo Ollikainen (Kokkola) sanoi, että Tuuri oli tehnyt taitavan 
käsikirjoituksen, myös ohjaaja ja näyttelijät onnistuivat  Synkkää historian aikaamme. 

Reijo Lähteenmäen ylläpitämä Mikkelin seudun Pohjalaisten kotisivujen kävijämäärä pysyi 
korkeana ja erityisesti  arvostettavaa on, että sivuja seurataan ulkomaita myöten 
suurimpana USA. Kotisivuilta löytyvät vuosikertomukset, runsas määrä valokuvia 
tapahtumista, puheenjohtaja porisoo blogit ja paljon muuta. Yhdistyksellemme  erittäin 
tärkeä tiedonvälittäjä tässä mediavaltaisessa maailmassa.

Pikkujoulua vietettiin 100-vuotisen Suomen  kunniaksi juhlavissa tiloissa eli Kyyhkylän 
Kartanossa 1.12.2017. Kartanoa esitteli erinomaisesti Raija Suominen tuoden esiin mm. 
lapualaislähtöisen jääkärieversti Matti Laurilan suuren roolin Kyyhkylän historiassa eli yksi 
perustajista. Puuropuheen piti maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. Jouluevankeliumin esitti 
murtehella Kyllikki Kaaja  Yhdistyksen standaarin saivat  Ailo Ala-Vannesluoma, Juhani 
Nummela ja Antti Tervasmäki. Arvokkaan standaarin  myönsivät perustajajäsenet 
puheineen Juhani Alanen ja Kyllikki Kaaja. Kunnialippis ojennettiin puheenjohtajan 
toimesta Eija Nummelalle (Toholampi) aktiivisesta työstä yhdistyksen hyväksi.

Pikkujoulun kohokohta oli  näytelmäryhmän esitys ”Jääkärikapteeni Matti Laurila ja 
Mäntsälän kapinan kukistuminen 1932” (ohjaus ja käsikirjoitus Antti Tervasmäki).  Esitys 
videoitiin  jäsenemme Tapio Syväojan (Lapua) taidolla, joten se on nähtävillä  eri 



tilaisuuksissa valistaen näin Suomen historian eräästä kohtalokkaasta tapahtumasta.  
Kyyhkylän juhlava sali Mannerheimin ja Laurilan muotokuvien alla oli täynnä väkeä ja  oli 
avoimen isänmaallinen   pohjalais-etelä-savolainen tunnelma.  SUOMI on vapaa maa ja 
pysyy.
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