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YLEISTÄ
Mikkeli-Seura r.y. on Mikkelin kaupungin kotiseutuyhdistys, joka toimii kuntalaisten vapaana yhteenliittymänä
harrastuksen herättämiseksi kotiseutua ja sen kehittämistä kohtaan. Seura järjestää esitelmätilaisuuksia ja
retkiä sekä tekee aloitteita kotiseudun hyväksi. Seura harjoittaa myös julkaisutoimintaa. Seuran hallinnassa on
Elomaan talo kotiseututalona, joka pihapiireineen edustaa vanhaa puutalokulttuuria kaupungissa.
Mikkeli-Seura on Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen.
Vuosi 2016 oli seuran 66. toimintavuosi.
JÄSENISTÖ
Seuraan kuului vuoden lopussa 111 henkilöjäsentä. Jäsenmaksu oli 10 euroa. Uusille jäsenille lahjoitettiin
Mikkeli-Seuran korvalusikkapinssi. Yhteisöjäsenenä on Mikke ry ilman jäsenmaksuvelvoitetta, samoin
Mikkeli-Seura on Mikke ry:n yhteisöjäsen ilman jäsenmaksuvelvoitetta.
Jäsenille lähetettiin kaksi jäsenkirjettä vuoden aikana. Muut jäsentiedotteet mm. tapahtumista lähetettiin
sähköpostilla, tiedotettiin seuran sivuilla ja osasta tapahtumia ilmoitettiin paikallislehtien Järjestöpalstalla.
JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsenet

Teppo Korhonen
Leena Hangasmaa
Hannele Koivula
Laura Jouhkimo
Anja Jääskeläinen
Heikki Kupiainen
Anneli Niskanen
Helena Partanen
Jukka Tikka
Sinikka Valtonen

Mikkeli-Seura r.y:n kirjanpidon hoiti Tilitoimisto Rikata Oy. Anneli Niskanen vastasi seuran rahaliikenteestä.
MIKKELIN HARRASTAJA-ARKEOLOGIT
Mikkelin Harrastaja-arkeologien toiminta on osa seuran toimintaa. Helena Partanen osallistui Lasten
oikeuksien päivän tapahtumaan 20.11. pitäen Rouhialan koululla arkeologiatyöpajaa lapsille. Mikkelin
kirjaston avoimella lavalla oli suunniteltu pidettäväksi 24.11. harrastaja-arkeologien toimintaa käsittelevä
esitys, muttei tilaisuuteen osallistunut ketään. Helena Partanen on ollut yhdellä opaskierroksella Mikkelin
asuntomessualueella Porrassalmella kertoen alueen historiasta. Yksityisen henkilön metallinpaljastimella
löytyi hautalöytö, joka sisälsi merkittävän määrän tulessa olleita ja muita esineitä Nikaran pellolta
Vuolingolta. Löydöt toimitettiin maakuntamuseoon. Asiantuntija-apua on annettu esineiden tunnistamiseen.
TOIMINNANTARKASTAJAT
Varsinaiset toiminnantarkastajat olivat Pia Puntanen ja Jarmo Kivinen sekä varalla Leena Paju-Kivinen ja
Emmi Eronen. Vuodelle 2017 Emmi Erosen tilalle valittiin Jukka Tikka muiden jatkaessa tehtävässään.
KOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.3. Elomaan talolla. Kokoukseen osallistui 16 henkilöä. Kokouksessa
käsiteltiin Mikkeli-Seuran toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen jälkeen Mikkelin Mobilistit ry.:n sihteeri
Risto Ruuskanen esitteli seuran toimintaa 21 henkilölle.
Sääntömääräinen syyskokous oli 20.11.. Elomaan talolla. Kokoukseen osallistui 13 henkilöä. Puheenjohtajaksi valittiin Teppo Korhonen ja varapuheenjohtajaksi Leena Hangasmaa. Johtokunnan erovuoroisten
jäsenten, Anja Jääskeläinen ja Jukka Tikka, tilalle valittiin Tytti Voutilainen ja Pauli Karppinen. Muut
erovuoroiset johtokunnan jäsenet Laura Jouhkimo, Hannele Koivula, Anneli Niskanen ja Sinikka Valtonen
valittiin edelleen johtokunnan jäseniksi. Muina johtokunnan jäseninä jatkavat Helena Partanen ja Heikki
Kupiainen ja Maire Partti. Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017.
Kokouksen jälkeen Teppo Korhonen alusti aiheesta "Sadekatoksesta viherhuoneeksi - suomalaisen kuistin
historiaa".
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Mikkelin kaupunki myönsi seuralle toiminta-avustuksen ja yhteistoimintasopimuksen mukaisen
vuosiavustuksen. Seura osallistui mm. koulujen kulttuuripolkujen järjestelyihin tarjoten asiantuntija-apuna ja
ylläpitäen Elomaan taloa turvaten paikallista kulttuuriympäristöä.
Kesällä 2016 Elomaan talon etelä- ja länsipuoleisten ulkoseinät ja aita maalattiin. Museovirasto osallistui
maalauskustannuksiin myöntämällä 750 euron avustuksen.
Johtokunta kokoontui seitsemän kertaa ja kokouksissa käsiteltiin yhteensä 98 asiaa.
VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT
Valtakunnallisille Kotiseutupäiville Kajaaniin osallistuivat seuran vuosikokousedustajana seuran sihteeri
Hannele Koivula ja johtokunnan jäsen Heikki Kupiainen. Helena Partanen osallistui kotiseutupäiville Suomen
Kotiseutuliiton edustajina.
VUODEN 2016 TAPAHTUMIA
Mikkeli-Seura osallistui Mikkelin kaupungin 178-vuotispäivään 7.3. avoimien ovien tapahtuman Elomaan
talolla, jossa Teppo Korhonen esitteli Elomaan taloa ja sen historiaa 28 kävijälle.
Perinteinen vinkkisuunnistus järjestettiin 15.5. aiheena Euroopan kulttuuriperintöpäivät -teeman mukaisesti
”Porukan paikat, yhteiset ympäristöt”. Kilpailukuvat vinkkeineen julkaistiin Viikkoset-lehdessä. Kierroksen
viimeisellä rastilla, Elomaan talolla, nautittiin tarjoilusta ja arvottiin palkinnot vinkkisuunnistukseen
osallistuneiden kesken. Vinkkisuunnistukseen osallistui 165 henkilöä.
Mikkeli-Seuran kesäretki Itä-Hämeen kartanoihin ei toteutunut vähäisen ilmoittautumismäärän takia.
Mikkelinpäivän tapahtumassa Elomaan talolla 2.10. mukana oli myös Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut.
Tilaisuuden aluksi Hannu Suorlahti esitti "Mikkeli-fanfaarin" ja kulttuuripalveluiden edustajat palkitsivat
Mikkeli-palkinnolla Timo Heimosen. Täytekakkukahvien jälkeen seuran puheenjohtaja Teppo Korhonen alusti
aiheesta "Mikkelin pässi ja Olavin lammas - kotieläinuhrit suomalaisessa kansanperinteessä". Tapahtumaan
osallistui 60 henkilöä.
Suomen Kotiseutuliiton eteläsavolaisten jäsenyhdistysten tapaaminen järjestettiin Pieksämäellä 3.11..,
kokoonkutsujana toimi Pieksämäki-Seura. Seuran edustajina tilaisuuteen osallistuivat Teppo Korhonen sekä
Pia Puntanen ja Helena Partanen, jotka edustivat myös Suomen Kotiseutuliittoa. Kotiseutuyhdistysten
vuosittaisten tapaamisten tavoitteena ovat yhteistyön tiivistäminen, kotiseututyön käytäntöjen jakaminen ja
yhteisten tilaisuuksien järjestäminen. Helena Partanen toimii yhteyshenkilönä.
Seura antoi kertomusvuoden aikana kaupungille viisi kulttuuriympäristöjä koskevaa lausuntoa.
- Mannerheimintie 10 (asemakaavan muutos).
- Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavoitus (todettu, ettei seura anna omaa lausuntoa, koska Ristiina-Seura
antaa lausuntonsa pyydettyyn ehdotukseen).
- Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin osassa 9 (Valssimylly).
- Asemakaavan muutos 2.kaupunginosan (Maunuksela) kortteleissa 6., 14, 18 ja katu-, puisto- ja vesialueilla
sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puistoalueella/sairaalan pohjoisosa.
- Asemakaavamuutos 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) kortteli 22 ja korttelin osaa 7 tontteja 4 ja 5 sekä katu- ja
virkistysalue (Lehmuskylän päiväkoti ja seurakuntatalo).
Mikkeli-Seura osallistuu Suomi 100 -tapahtumaan vuonna 2017, joten juhlavuoden ideointi ja valmistelutyöt
käynnistettiin kertomusvuoden aikana. Mikkelissä 100-vuotisjuhlan teemana on "Koti Savossa".
Mikkeli-Seura tilasi näytelmän käsikirjoituksen Helena Kortelaiselta. Näytelmän "Vain askelteni kaiku
Aleksanterinkadulla/elämää Mikkelissä noin 100 vuotta sitten" ideana on pihajuhlien järjestäminen Elomaan
talon pihalla vuoden 1917 malliin. Näytelmän ohjaajaksi pyydettiin Leena Luostarista.
Mikkeli-Seura, Mikkelin yliopistokeskus ja Mikkelin asuntomessusäätiö yhteistyössä valmistelivat "Koti
Savossa" -teeman mukaisesti Studia generalia -luentosarjan, jonka aloitti Teppo Korhonen Mikkeli-Seuran
syyskokouksen jälkeisellä alustuksellaan. Yliopistokeskuksella luentosarjan aloitti 13.12. Helena Partanen
aiheella "Esihistoriallinen asuminen".
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Pia Puntanen oli Suomen Kotiseutuliiton hallituksen jäsen. Helena Partanen oli Suomen Kotiseutuliiton
valtuustossa Etelä-Savon edustajana.
Mikkeli-Seura vastasi Suomen Kotiseutuliiton Kotisetutusäätiön perustamishaasteeseen lahjoittamalla
keräykseen 50 euroa.
Seuran jäsenille tiedotettiin vuoden aikana sähköpostilla seuran toimialaan liittyvistä tapahtumista ja muista
ajankohtaisista asioista.
SEURAN TOIMINTA INTERNETISSÄ
Mikkeli-Seuran omat kotisivut ovat osoitteessa www.mikkeliseura.fi. Sivuja uusii ja päivittää Leena
Hangasmaa. Facebookissa Mikkeli-Seuran tykkääjiä oli vuodenvaihteessa 297.
Seuran sivuilla on toimintaan, seuran tuotteisiin, Elomaan taloon, jäsenistöön ja Mikkelin historiaan liittyvää
materiaalia. Sivuilla on myös aktiivisia toimintoja kuten palautelomake, tuotteiden tilauslomake ja uuden
jäsenen liittymislomake. Mikkeli-Seuran jäsenet voivat antaa sivuille materiaalia vaikuttaen niiden sisältöön.
SEURAN TUOTTEET
Seuran tuotteita on myyty mm. seuran tilaisuuksissa Elomaan talolla ja erilaisissa tilaisuuksissa. Tuotteita
myydään kaupungin matkailuneuvonnassa ja museoiden museokaupoissa.
Tuotteita ovat kirjat, korttisarja, korvalusikkapinssi ja Sprengtportenin manööverikartta, jota on myynnissä
myös kehystettynä. Seuran tuotteita ovat myös ”Murtotietoja Mikkelistä” -kirjan näköispainos ja Hillevi
Vesterisen ”Lemmittyjen leposijat” -kirja. Seuran kautta voi hankkia myös Mikkelin kaupungin historiateoksia
(neljä erilaista). Mennyttä Mikkeliä etsimässä - Mikkeli postikorteissa 1894 – 1939 -kuvakirja on tuotettu
Mikkelin Postimerkkeilijät ry:n kanssa. Helmi Usmalan kirjasta "Piirsin Mikkeliä" otettiin 300 kpl:een
näköispainos.
ELOMAAN TALO
Elomaan talonhoitajina aloittivat tammikuun lopulla Kaisu ja Lasse Tullinen. Elomaan pikkutalon keittiön
remontti toteutettiin alkuvuodesta 2016. Talon ulkopuolinen käyttö (seurat, yhteisöt ja yksityishenkilöt) oli
runsasta. Taloon hankittiin piano. Lisäksi on saatu lahjoituksena mm. historia- ja laulukirjoja. Alkukeväästä
syreenimajaa kunnostettiin.
Elomaan talon vuokraushinnat olivat: minimihinta (alle 4 tuntia) 25 euroa, puolipäivävuokra 4 – 8 tuntia 40
euroa, kokopäivävuokra 100 euroa ja viikonloppuvuokra 160 euroa perjantai klo 18 – sunnuntai klo 12.
Elomaan talon peruuttamattomasta viikonloppuvarauksesta (pe - su) laskutetaan tilan varaajalta 50 euroa,
ellei varausta ole peruttu vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin. Muut varaukset laskutetaan
kokonaisuudes-saan, mikäli varausta ei peruta viikkoa aikaisemmin. Elomaan talon varaukset 1.3. alkaen on
hoidettu Mikkelin kaupungin virastotalon yhteispalvelupisteestä.
Elomaan taloa käytettiin vuoden aikana 277 tilaisuuden pitopaikkana. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui 2.007
henkilöä.
Antti Elomaan kanssa tehdyllä käyttöoikeussopimuksella Mikkeli-Seura ry ylläpitää Elomaan taloa.

