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Hyvä Mikkeli-Seura r.y.:n jäsen!
Mikkeli-seuran syyskokous pidetään sunnuntaina 20.11.2016 klo 15.00 Elomaan talolla.
Esitelmöijänä syyskokouksen jälkeen kansatieteilijä Teppo T. Korhonen väitöskirjansa aiheesta ”
Sadekatoksesta viherhuoneeksi – suomalaisen kuistin historiaa”.
MIKKELI-SEURAN KOTISIVUT
Mikkeli-Seuran kotisivuilla www.mikkeliseura.fi ja Facebookissa on Mikkeliä, kulttuuriperintöä ja
tapahtumia koskevia juttuja ja valokuvia. Sivustolla esitellään myös harrastaja-arkeologien
toimintaa. Sivuston kautta voi tilata seuran tuotteita, ilmoittautua jäseneksi ja antaa palautetta.
Vastaanotamme Mikkeli-aiheisia muisteloita ja valokuvia! Sivuja ylläpitää Leena Hangasmaa,
leena.hangasmaa@gmail.com, puh. 044 - 557 0204. Mikkelin seudun kulttuuriperinnöstä on tietoa
www.seutuwiki.mikkeli.fi.
ELOMAAN TALO
Elomaan talo on perhejuhlien, kokousten ja erilaisten tapahtumien pitopaikka. Talon varaukset
kaupungin virastotalon yhteispalvelupisteestä, Maaherrankatu 9 - 11, puhelin 015 – 194 2100.
Taloa vuokrataan yli 25-vuotiaille. Talon vuokraushinnat: alle 4 tuntia 25 euroa, puolipäivävuokra 4
- 8 tuntia 50 euroa ja yli 8 tuntia 100 euroa. Viikonloppuvuokra perjantai klo 18 - sunnuntai klo 12
on 160 euroa. 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.
Alkukesästä Syreenimajaa kunnostettiin. Maalattiin Elomaan talon kahden asuinrakennuksen
kadunpuoleiset julkisivut ja aita. Tavoitteena on saada mm. Museoviraston avustus, jotta Elomaan
talon kahden asuinrakennuksen pihanpuoleisten julkisivujen ja aidan maalaus voidaan toteuttaa
keväällä 2017. Elomaan talolle on hankittu piano, joten musisointia helpottamaan otamme
lahjoituksena vastaan hyväkuntoisia nuotteja tai Toivelaulukirjoja!
SEURAN MYYNTITUOTTEET
Mikkeli-seuran myyntituotteita ovat Sprengtportenin manööverikartta, Hillevi Vesterisen kirjoittama
Lemmittyjen leposijat (10 euroa), Näköispainos Aleksanteri Rytkösen Murtotietoja Mikkelistä (15
euroa) ja yhteistyössä Mikkelin postimerkkeilijöiden kanssa tuotettu Mennyttä Mikkeliä etsimässä
(30 euroa). Kirjoja myydään kaupungin museokaupoissa ja Mikkelin kaupungin matkailuneuvonnassa. Seuran myyntituotteita voi tilata taloudenhoitaja Anneli Niskaselta, anneli.niskanen@surffi.fi
tai seuran internet-sivujen kautta. Myynnissä on myös Mikkelin kaupungin ja maalaiskunnan
kuntahistorioita. Kirjojen hinnat alkaen 10 euroa/kpl, kaikki neljä kirjaa yhteishintaan 40 euroa.
Seuran korvalusikkapinssiä myyvät kaupungin museokaupat ja seura hintaan 5 euroa/kpl. Helmi
Usmalan ”Piirsin Mikkeliä” -kirjasta otetaan uusintapainos loppusyksyn aikana, kirjan hinta on 15
euroa. Myyntituotteet on esitelty seuran internetsivuilla.
TAPAHTUMIA
Vinkkisuunnistus järjestettiin 15.5. ja tapahtumaan osallistui 165 henkilöä. Vinkit oli suunniteltu
Euroopan rakennusperintöpäivien teemaan ”Porukan paikat, yhteiset ympäristöt”.
Valtakunnalliset Kotiseutupäivät pidettiin Kajaanissa 4.8. – 7.8., joihin osallistuivat johtokunnan
jäsenistä Helena Partanen, Heikki Kupiainen ja Hannele Koivula. Helena Partanen jatkaa Suomen
Kotiseutuliiton valtuuston jäsenenä Etelä-Savon maakunnan edustajana. Seuran entinen
puheenjohtaja Pia Puntanen on Suomen Kotiseutuliiton hallituksen jäsen. Vuoden 2017
Valtakunnalliset Kotiseutupäivät pidetään Jyväskylässä.
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Mikkeli-Seuran kesäretki Asikkalaan (mm. Urajärven kartanoon) 13.8. ei toteutunut matkalle
ilmoittautuneiden vähäisen henkilömäärän takia.
Mikkelinpäivän tapahtuma 2.10. pidettiin Elomaan talolla, jossa tilaisuuden aluksi Mikkeli-fanfaarin
esitti fanfaarin säveltäjä Hannu Suorlahti. Mikkelin kaupungin edustajat, Marita Kajander ja
Marianne Huoponen, luovuttivat Timo Heimoselle vuoden 2016 Mikkeli-palkinnon. Kakkukahvien
jälkeen seuran puheenjohtaja Teppo Korhonen piti esitelmän aiheesta ” Mikkelin pässi ja Olavin
lammas - kotieläinuhrit suomalaisessa kansanperinteessä”. Tapahtumaan osallistui 50 henkilöä.
Kotiseutuliiton eteläsavolaisten jäsenyhdistysten tapaaminen järjestetään Pieksämäellä 3.11.2016.
Mikkelin Harrastaja-arkeologien toiminta on nykyisin osa seuran toimintaa, joten Helena Partaselta
voi tiedustella löytöjen (esineet ja rakennelmat) tunnistamisapua. Koulut ja yhdistykset voivat tilata
luentoja alueen arkeologiasta.
Mikkeli-Seura osallistuu Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumiin mm. kustantamalla näytelmän ”Vain
askelteni kaiku Aleksanterinkadulla/elämää Mikkelissä noin 100 vuotta sitten” ja pitämällä Koti
Savossa -luentosarjan mukaisia esitelmiä/alustuksia. Koti Savossa -luentosarjan järjestää Mikkelin
yliopistokeskus Lönnrotinkadun kampuksella ja Mikkeli-Seura järjestää osan luentosarjaan
liittyvistä luennoista/alustuksista Mikkelin yliopistokeskuksella olevien luentojen lisäksi.
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, 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 14.30.
Mikkeli-seura r.y.:n johtokunta

