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Hyvä Mikkeli-Seura r.y.:n jäsen!   
 
Mikkeli-seuran syyskokous pidetään sunnuntaina 23.11.2014 klo 16.00 Elomaan talolla. 
 
Esitelmän pitää emeritus tuomiorovasti Simo S. Salo aiheena ”Hautausmaa kotiseudun 
sydämessä”. 
  
MIKKELI-SEURAN KOTISIVUT 
Mikkeli-Seuran kotisivulle www.mikkeliseura.fi tuotetaan Mikkeliä koskevia juttuja ja valokuvia. 
Sivuilla on myös harrastaja-arkeologien alasivu, jossa esitellään toimintaa ja tapahtumia. 
Yhdistyksen sivuston kautta voi tilata seuran tuotteita, ilmoittautua jäseneksi ja antaa palautetta. 
Jäsenten Mikkeli-aiheiset muistelot ja valokuvat ovat tervetulleita! Sivujen ylläpidosta vastaa Leena 
Hangasmaa, (leena.hangasmaa@jyu.fi, puh. 044 - 557 0204). Sivuilla ovat myös tapahtuma-
tiedotteet ja syyskokouksen aineisto. 
 
Mikkeli-Seura on myös Facebookissa. Tutustu ja tykkää! 
 
Mikkelin seudun kulttuuriperinnöstä on tietoa www.seutu.wikimikkeli.fi - tutustu ja lisää oma 
tarinasi! 
 
ELOMAAN TALO 
Elomaan talo sopii perhejuhlien, kokousten ja muiden tapahtumien pitopaikaksi. Talon varaukset 
kaupungin yhteispalvelupisteestä (Kauppakeskus Stella, 2. kerroksen infopiste), puhelin  
044 – 794 5669. Taloa vuokrataan yli 25-vuotiaille. Talon vuokraushinnat 1.1.2015 alkaen ovat: 
alle 4 tuntia 25 euroa, puolipäivävuokra 4 – 8 tuntia 50 euroa ja yli 8 tuntia 100 euroa. 
Viikonloppuvuokra perjantai-illasta klo 18 sunnuntaihin klo 12.00:een on 160 euroa. 
 
SEURAN MYYNTITUOTTEET 
Mikkeli-seuran myyntituotteita ovat Sprengtportenin manööverikartta, Hillevi Vesterisen kirjoittama 
Lemmittyjen leposijat, Näköispainos Aleksanteri Rytkösen Murtotietoja Mikkelistä sekä 
yhteistyössä Mikkelin postimerkkeilijöiden kanssa tehty Mennyttä Mikkeliä etsimässä. Kirjoja on 
saatavilla kaupungin museoista ja kirjakaupoista ja muita tuotteita lisäksi suoraan taloudenhoitaja 
Anneli Niskaselta, anneli.niskanen@surffi.fi tai seuran internet-sivujen kautta. Kauttamme voi 
ostaa myös Mikkelin kaupungin ja maalaiskunnan kuntahistorioita. Kirjojen hinnat alkaen 10 
euroa/kpl, kaikki neljä kirjaa yhteishintaan 40 euroa. Seuran korvalusikkapinssi on myynnissä 
kaupungin museokaupoissa ja seuralla, hinta on 5 euroa/kpl. Myyntituotteet on esitelty seuran 
internetsivuilla.  
 
MENNEITÄ TAPAHTUMIA  
Vinkkisuunnistus järjestettiin 18.5. ja tapahtumaan osallistui 125 henkilöä. Vinkit oli suunniteltu 
Euroopan rakennusperintöpäivien teemaan ”Näkymätön kulttuuriympäristö!”.  
 
Mikkeli-Seuran kesäretki Suomenniemelle peruuntui vähäisen osallistujamäärän takia. 
 
Valtakunnalliset Kotiseutupäivät pidettiin Hämeenlinnassa 7. – 10.8. Helena Partanen jatkaa 
Suomen Kotiseutuliiton valtuuston jäsenenä Etelä-Savon maakunnan edustajana. Seuran 
puheenjohtaja Pia Puntanen jatkaa Suomen Kotiseutuliiton hallituksen jäsenenä. 
 
Kotiseutuliiton eteläsavolaisten jäsenyhdistysten ensimmäinen tapaaminen pidettiin 24.8. 
Mikkelissä. Tilaisuuden päätteeksi päätettiin tiivistää yhteydenpitoa, yhteistoimintaa, vaihtaa 
kotiseututyön kokemuksia ja olla kantavana eteläsavolaisena äänenä Suomen Kotiseutuliittoon 
maakunnallisten edustajan (Helena Partanen) kautta. 

http://www.mikkeliseura.fi/
mailto:leena.hangasmaa@jyu.fi
https://www.facebook.com/#!/mikkeliseura?fref=ts
http://www.seutu.wikimikkeli.fi/
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Seuran alajaosto, Mikkelin Harrastaja-arkeologit, ovat kokoontuneet alkuvuoden aikana erilaisten 
teemojen merkeissä. Mikkelin Harrastaja-arkeologien toiminnasta voi tiedustella Helena Partaselta. 
 
JÄSENASIOITA 
Jäsenkirjeet lähetetään kaksi kertaa vuodessa kirjepostina jäsenille, ajankohtaiset asiat/tapahtumat 
sähköpostilla sekä Länsi-Savon -lehden ja Mikkelin Kaupunkilehden järjestöpalstalla. Mikäli 
yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoitathan asiasta sihteerille, koivula.hannele@gmail.com 
tai puhelimitse 050 – 594 6221.  
 
Mikäli kuluvan vuoden jäsenmaksu on kirjanpitomme mukaan maksamatta, oheistettuna 
maksumuistutuslasku. 
 
Tervetuloa syyskokoukseen! Kahvitarjoilu alkaa klo 15.30. 
 
Mikkeli-seura r.y.:n johtokunta 
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