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Hyvä Mikkeli-Seura r.y.:n jäsen!
Mikkeli-seuran syyskokous pidetään sunnuntaina 19.11.2017 klo 15.00 Elomaan talolla.
Syyskokouksen jälkeen Olavi Pakarinen alustaa aiheesta ”Suuri Savontie”.
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, puh.
044 - 557 0204, mikkeliseura@gmail.com. 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.
Museovirastolta on haettu avustus Elomaan talon kahden asuinrakennuksen pihanpuoleisten
julkisivujen ja aidan maalaamiseksi kesäkaudella 2018. Muita pienempiä korjauskohteita
toteutetaan tarpeen mukaan.
SEURAN MYYNTITUOTTEET
Mikkeli-seuran myyntituotteita ovat Sprengtportenin manööverikartta, Hillevi Vesterisen kirjoittama
Lemmittyjen leposijat (10 euroa), Näköispainos Aleksanteri Rytkösen Murtotietoja Mikkelistä (15
euroa), yhteistyössä Mikkelin postimerkkeilijöiden kanssa tuotettu Mennyttä Mikkeliä etsimässä (30
euroa) ja Helmi Usmalan Piirsin Mikkeliä (15 euroa). Kirjoja myydään kaupungin museokaupoissa
ja Mikkelin kaupungin matkailuneuvonnassa, osa tuotteista on myynnissä myös Mikkelipuiston
Ravintola Greenerissä. Seuran myyntituotteita voi tilata taloudenhoitaja Anneli Niskaselta,
anneli.niskanen@surffi.fi, seuran internet-sivujen tai sähköpostilla (mikkeliseura@gmail.com)
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. Myyntituotteet on esitelty internetsivuilla.
TAPAHTUMIA
Vinkkisuunnistus järjestettiin 25.5. ja tapahtumaan osallistui 100 henkilöä. Vinkit oli suunniteltu
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemaan ”Luontoon yhdessä!”.
Valtakunnalliset Kotiseutupäivät pidettiin Jyväskylässä 10.8. – 13.8.. Tapahtumaan osallistuivat
johtokunnan jäsenistä Helena Partanen, Leena Hangasmaa, 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 2018 Valtakunnalliset Kotiseutupäivät pidetään Lappeenrannan seudulla.
Mikkeli-Seura osallistui Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumiin näytelmällä ”Vain askelteni kaiku
Aleksanterinkadulla/elämää Mikkelissä noin 100 vuotta sitten”. Yhteensä kuusi kertaa elokuun
lopulla pidettyä näytelmää kävi katsomassa 389 henkilöä.
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Mikkeli-Seuran kesäretkelle Rantasalmelle 27.8. osallistui 40 henkilöä. Retkeläisten ruokailu
Lomakeskus Järvisydämen Ravintola Piian Pöydässä oli ilmoitettu Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ”Syödään yhdessä Etelä-Savossa” -tapahtumaksi.
Koti Savossa -sarjan syksyn ensimmäisen luennon 14.9. aiheena oli Kartano kotina - esimerkkinä
Joroisten Frugård. Luennoitsijana oli professori Anna-Maria Åström. Mikkelin kalevalaiset ry järjesti
21.10. rautakautista pukeutumista koskevan seminaarin, ”Soljilla soreaksi, spiraaleilla koreaksi”.
Mikkelinpäivän tapahtumassa 1.10. Elomaan talolla tilaisuuden aluksi Mikkelin kaupungin
edustajat, Jatta Juhola ja Susanna Latvala, luovuttivat Jesse Haajalle vuoden 2017 Mikkelipalkinnon. Kakkukahvien jälkeen ohjelmassa oli mm. perinnerastit talon pihapiirissä. Mukana oli
myös seuran kesän teatterinäytelmän näyttelijöitä. Tapahtumaan osallistui 45 henkilöä.
Kotiseutuliiton eteläsavolaisten jäsenyhdistysten tapaaminen järjestetään loppuvuoden aikana.
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.
Koti Savossa -luentosarja syksyn esitelmät pidetään Mikkelin yliopistokeskuksen auditoriossa
(Lönnrotinkatu 5) torstaina 9.11. Itäsuomalainen maatila kotina/Fil. tri Heikki Kupiainen ja torstaina
14.12. Savolainen ruoka/Fil. tri Maarit Knuuttila.
Mikkeli-Seuran jäsenten pikkujoulu järjestetään lauantaina 16.12. klo 15 – 18 Elomaan talolla.
Ohjelmassa on mm. ”Askelteni kaiku Aleksanterinkadulla – elämää Mikkelissä noin 100 vuotta
sitten” -näytelmän DVD-taltioinnin katsominen, joululauluja, jouluista tarjoilua, arpajaiset (vain
käteisellä) ja tuotemyyntiä.
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 muutokset sihteeri Hannele Koivulalle,
mikkeliseura@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

