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Hyvä Mikkeli-Seura r.y.:n jäsen!   
 
Mikkeli-seuran kevätkokous pidetään sunnuntaina 6.3. klo 16.00 Elomaan talolla. 
Kokouksen ja kahvituksen jälkeen klo 17.00 Kari Laukkanen esittelee Mikkelin Mobilistit ry:n 
toimintaa. 
 
MIKKELI-SEURAN TOIMINTA 
Toimintakertomukseen on koottu seuran toiminta vuonna 2015. 
 
MIKKELI-SEURAN KOTISIVUT 

Mikkeli-Seuran kotisivulle www.mikkeliseura.fi tuotetaan Mikkeliä koskevia juttuja ja valokuvia. 
Harrastaja-arkeologien sivulla on uutisia arkeologian piiristä. Yhdistyksen sivuston kautta voi tilata 
seuran tuotteita, ilmoittautua jäseneksi ja antaa palautetta. Mikkeli-aiheiset muistelot ja valokuvat 
ovat tervetulleita! Sivuja ylläpitää Leena Hangasmaa, (sähköposti leena.hangasmaa@jyu.fi, 
puhelin: 044 - 557 0204). Sivuilla ovat myös tapahtumatiedotteita ja muita ajankohtaisia aiheita. 
Mikkeli-Seura on myös Facebookissa. Tutustu ja tykkää! 
 
Mikkelin seudun kulttuuriperinnöstä on tietoa www.seutu.wikimikkeli.fi - tutustu! 
 
ELOMAAN TALO 
Elomaan talo sopii perhejuhlien, kokousten ja muiden tapahtumien pitopaikaksi. Talon varaukset 
kaupungin matkailuneuvonnasta, puhelin 044 - 794 5669. Taloa vuokrataan yli 25-vuotiaille. Talon 
vuokraushinnat ovat: alle 4 tuntia 25 euroa, puolipäivävuokra 4 – 8 tuntia 50 euroa ja yli 8 tunnin 
vuokra 100 euroa. Elomaan talon viikonloppuvuokra perjantaista klo 18 – sunnuntaihin klo 12 on 
160 €. Elomaan talon peruuttamattomasta viikonloppuvarauksesta (pe - su) laskutetaan tilan 
varaajalta 50 euroa, ellei varausta ole peruttu vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin. Muut varaukset 
laskutetaan kokonaisuudessaan, mikäli varausta ei peruta viikkoa aikaisemmin. 
 
SEURAN MYYNTITUOTTEET 
Mikkeli-seuran myyntituotteita ovat Sprengtportenin manööverikartta (myös kehystettynä), Hillevi 
Vesterisen kirjoittama Lemmittyjen leposijat, Näköispainos Aleksanteri Rytkösen Murtotietoja 
Mikkelistä sekä yhteistyössä Mikkelin postimerkkeilijöiden kanssa toteutettu Mennyttä Mikkeliä 
etsimässä – Mikkeli postikorteissa 1894 – 1939 -kirja. Kirjoja myydään kaupungin museokaupoissa 
ja matkailuneuvonnassa. Lisäksi muita myyntituotteita voi hankkia taloudenhoitaja Anneli 
Niskaselta, anneli.niskanen@surffi.fi tai seuran internet-sivujen kautta. Kauttamme voi ostaa myös 
Mikkelin kaupungin ja maalaiskunnan kuntahistorioita. Kirjojen hinnat ovat alkaen 10 euroa/kpl, 
kaikki neljä kirjaa yhteishintaan 40 euroa. Seuran korvalusikkapinssiä myydään kaupungin 
museokaupoista ja seuralta, hintaan 4 euroa/kpl. Myyntituotteet on esitelty seuran internetsivuilla.  

TAPAHTUMIA 
Mikkelin kaupungin 178-vuotispäivänä maanantaina 7.3. Elomaan talolla on avoimet ovet klo 12 - 
17, jolloin voi käydä tutustumassa taloon ja talon historiaan.  
  
Vinkkisuunnistus on sunnuntaina 15.5. klo 11 - 13. Rastit laaditaan Euroopan kulttuuriympäristöt  
-päivän teeman, ”Porukan paikat, yhteiset ympäristöt”, mukaisesti. Lisätietoja teemasta 
www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparistopaivat. Viikkoset-lehdessä vinkit ovat keskiviikkona 
11.5.. Tapahtumailmoittelua on myös seuran internet-sivuilla sekä Länsi-Savon, Viikkoset-lehden ja 
Mikkelin kaupunkilehden menovinkeissä. Mikäli haluat rastivahdiksi, otathan yhteyttä sihteeriin. 
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Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään Kajaanissa 4. – 7.8.. Lisätietoja päivien ohjelmasta 
oheisohjelmineen on www.kotiseutuliitto.fi -sivustolla. 
 
Mikkelin Harrastaja-arkeologien yhteyshenkilö Helena Partaselta voi tiedustella löytöjen (esineet ja 
rakennelmat) tunnistamisapua. Koulut ja yhdistykset voivat tilata luentoja alueen arkeologiasta. 
 
Suomen Kotiseutuliiton kotisivuilta www.kotiseutuliitto.fi voi lukea mm. Hilja-uutiskirjeen ja muita 
ajankohtaisia, kotiseututyöhön liittyviä asioita.  
 
JÄSENASIOITA 
Jäsenkirjeet lähetetään kaksi kertaa vuodessa kirjepostina jäsenille, muut ajankohtaiset asiat 
tiedotetaan sähköpostilla, Länsi-Savon -lehden ja Mikkelin Kaupunkilehden järjestöpalstalla. Mikäli 
yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoitathan muutoksista sihteerille, sähköpostiin 
koivula.hannele@gmail.com tai puhelimitse 050 – 594 6221.  
 
Jäsenkirjeen liitteenä on kevätkokouksen aineistoa ja jäsenmaksu vuodelle 2016. Jäsenmaksu on 
10 euroa/henkilö.  
 
Tervetuloa kevätkokoukseen! Kahvitarjoilu alkaa kokouksen jälkeen, noin klo 16.30. 
 
Mikkeli-seura r.y.:n johtokunta 
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