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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 2017 oli seuran 67. toimintavuosi.
JÄSENISTÖ
Seuraan kuului vuoden lopussa 106 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 järjestöpalstoilla.
JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsenet

Teppo Korhonen
Leena Hangasmaa
Hannele Koivula
Laura Jouhkimo
Pauli Karppinen
Heikki Kupiainen
Anneli Niskanen
Helena Partanen
Maire Partti
Sinikka Valtonen
Tytti Voutilainen

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 veti huhti-/toukokuussa
Kansalaisopistolla arkeologiakurssin, joka sisältä teoriaosuuden ja maastoretket Mikkelissä ja
Astuvansalmella. Kaksi viidesluokkalaisten koululaisryhmää on tutustunut syksyllä Astuvansalmen historiaan
Helena Partasen opastamana. Asiantuntija-apua on annettu esineiden tunnistamiseen.
TOIMINNANTARKASTAJAT
Varsinaiset toiminnantarkastajat olivat Pia Puntanen ja Jarmo Kivinen sekä varalla Leena Paju-Kivinen ja
Jukka Tikka.
KOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.3. Elomaan talolla. Kokoukseen osallistui 15 henkilöä.
Kokouksessa käsiteltiin Mikkeli-Seuran toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen jälkeen projektyöntekijä,
museoamanuenssi Olli-Pekka Leskinen alusti aiheesta ”Sodan ja rauhan keskus Muisti” 20 kuulijalle.
Sääntömääräinen syyskokous oli 19.11.. Elomaan talolla. Kokoukseen osallistui 14 henkilöä. Puheenjohtajaksi valittiin Teppo Korhonen ja varapuheenjohtajaksi Leena Hangasmaa. Johtokunnan erovuoroisten
jäsenet Heikki Kupiainen, Helena Partanen ja Maire Partti valittiin edelleen johtokunnan jäseniksi. Muina
johtokunnan jäseninä jatkavat Laura Jouhkimo, Pauli Karppinen, Hannele Koivula, Anneli Niskanen, Sinikka
Valtonen ja Tytti Voutilainen. Johtokuntaan valittiin uutena jäsenenä Olli-Pekka Leskinen. Syyskokouksessa
hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018. Kokouksen jälkeen Olavi Pakarinen alusti
aiheesta "Suuri Savontie".
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.
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Johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa ja kokouksissa käsiteltiin yhteensä 97 asiaa.
VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT
Valtakunnallisille Kotiseutupäiville Jyväskylään osallistuivat seuran vuosikokousedustajana seuran sihteeri
Hannele Koivula sekä johtokunnan jäsenet Heikki Kupiainen ja Leena Hangasmaa. Helena Partanen ja Pia
Puntanen osallistuivat kotiseutupäiville Suomen Kotiseutuliiton edustajina.
VUODEN 2017 TAPAHTUMIA
Mikkeli-Seura osallistui Mikkelin kaupungin 179-vuotispäivään 7.3. avoimien ovien tapahtuman Elomaan
talolla, jossa Teppo Korhonen esitteli Elomaan taloa ja sen historiaa 22 kävijälle.
Etelä-Savon kotiseututoimijoiden maakunnallinen kokous pidettiin 22.3. Mikkelissä. Kokous päätti
yksimielisesti esittää Helena Partasta kolmannelle kaksivuotiskaudelle Suomen Kotiseutuliiton valtuustoon
Etelä-Savon edustajana.
Suomen Kotiseutuliiton järjestämä ”Mitä kotiseutu merkitsee” -keskustelutilaisuus pidettiin 22.3. Mikkelissä.
Alustajina olivat mm. seuran varapuheenjohtaja Leena Hangasmaa. Tilaisuuteen osallistui noin 20 henkilöä.
Pia Puntanen on työstänyt artikkelin Kotiseutupostiin Mikkelin tilaisuudesta, Leena Hangasmaan alustus
julkaistiin myös Suomen kotiseutuliiton nettisivuilla sekä Etelä-Savon kulttuurin vuosikirja Porrassalmi X:ssa.
Suomen Kotiseutuliiton toimittaman ”Vuosikirja 2017” -teoksen kokosi Pia Puntanen, joka myös kirjoitti ”Mitä
kotiseutu merkitsee” -tilaisuuksista (Helsinki, Mikkeli, Oulu ja Jyväskylä) artikkelin kirjaan.
Helena Partaselle myönnettiin Kotiseutuneuvoksen arvonimi, jonka luovutustilaisuus järjestettiin Elomaan
talolla 23.4.. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 20 henkilöä sekä Juha Lindbohm ja Kastanjakuoro (10
henkilöä).
Seura oli mukana Mikkelipuistossa 13.5. järjestetyssä ”Mahdollisuuksien tori” -tapahtumassa, jossa esiteltiin
seuran toimintaa ja myytiin seuran tuotteita.
Perinteinen vinkkisuunnistus järjestettiin 29. kertaa 25.5. aiheena Euroopan kulttuuriperintöpäivät -teeman
mukaisesti ”Luontoon, yhdessä!”. Johtokunnan työryhmä Helena Partanen, Leena Hangasgmaa ja Laura
Jouhkimo valmistelivat rastit ja vinkit. Kilpailukuvat vinkkeineen julkaistiin Keskiviikko-lehdessä. Kierroksen
viimeisellä rastilla, Elomaan talolla, nautittiin tarjoilusta ja arvottiin palkinnot vinkkisuunnistukseen
osallistuneiden kesken. Vinkkisuunnistukseen osallistui 100 henkilöä.
Vinkkisuunnistuksen yhteydessä Elomaan talolla oli pienimuotoinen näyttely aiheesta ”Koskaan ei tiedä,
mihin sitä tarvitsee”. Näyttely oli osa Koti Savossa -osiota ja esitteli ns. tarpeellisia, talteen laitettavia esineitä
(napit, pienet muovipussit, saippuat, koristenauhat, pakettinarut jne.), joilla ei yleensä ole käyttöä
myöhemmin.
Mikkeli-Seuran kesäretki järjestettiin Rantasalmelle 26.8.. Ohjelmassa oli Korhola Holiday -maatilamatkailutilaan tutustuminen, Vanhaan pappilaan tutustuminen (Jorma ja Maarit Kaimio), Lomakylä Järvi-Sydämeen
tutustuminen ja ruokailu Ravintola Piian pöydässä, joka oli osa Suomi 100 -vuotta ”Syödään yhdessä EteläSavossa” -tapahtumaa. Retken viimeinen kohde oli Ateljee-Galleria Villi Villa (Pentti Ikäheimonen). Retkelle
osallistui yhteensä 40 henkilöä.
Asuntomessujen jälkeen Mikkeli-Seuran ja Mikkelin yliopistokeskuksen Studia generalia -luennot jatkuivat
”Asuminen Savossa” -teemalla:
- Anna-Maria Åström 14.9. ”Kartano kotina”, 65 kuulijaa
- Heikki Kupiainen 9.11. ”Itäsuomalainen maatila kotina”, 56 kuulijaa
- Maarit Knuuttila 14.12., ”Savolainen ruoka”, 32 kuulijaa
Mikkelinpäivän tapahtuma järjestettiin Elomaan talolla 1.10. Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden
edustajat Susanna Latvala ja Jatta Juhola luovuttivat Mikkeli-palkinnon Jesse Haajalle Mikkelin näkyvästä
esille tuomisesta Rendel-elokuvaprojektin myötä. Ohjelmassa oli tunnistustehtävä (kasvit, vanhan ajan
työkalut, puulajit, tekstiilit (kudonta-/ristipistomallit) ja ruoka/ruoka-aineet. Palkinnot olivat kekriaiheisia
tuotteita. Lisäksi paikalla oli kesän teatteriesityksen näyttelijöitä rooliasuissan. Tapahtumaan osallistui 45
henkilöä.
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Suomen Kotiseutuliiton eteläsavolaisten jäsenyhdistysten tapaaminen järjestettiin Pieksämäellä 12.12.,
kokoonkutsujana toimi Pieksämäki-Seura. Seuran edustajina tilaisuuteen osallistuivat Teppo Korhonen 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.
Seuran jäsenille tiedotettiin vuoden aikana sähköpostilla seuran toimialaan liittyvistä tapahtumista ja muista
ajankohtaisista asioista.

LAUSUNNOT
Seura antoi kertomusvuoden aikana kaupungille kuusi kulttuuriympäristöjä koskevaa lausuntoa.
- Mikkelin 1. kaupunginosan (Savilahti) kortteln 8 tontin 1025 määräalan asemakaavan
muutosehdotus/Mannerheimintie 10
- Mikkelin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 osan asemakaavan muutosehdotus/Valssimylly
- Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040/luonnos
- Asemakaavan muutos 5.kaupunginosan (Nuijamies) kortteleissa 1 – 8, 25, 31 ja katu-, puisto- ja
viheralueilla/Nuijamiehen asuinalue
- Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan (Savilahti) kortteleissa 17 ja korttelin osan 13 tonteilla 2018 ja
1018/Suomen pankki ja vankilan myymälä
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma/asemakaavan muutos 3. kaupunginosaan (Kalevankangas), Vuorikatu
19 - 23
Seuralta oli pyydetty lausunto myös 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelissa 1 (osa) ja yleisten rakennusten
korttelialueella/Ristimäenkatu 5 Graniitittalo (Taidemuseon tiloihin asuinrakennus, suojeltu rakennus). Tähän
seuran lausunto ei ehtinyt määräajassa, mutta Leena Hangasmaa osallistui kaupungin tilauksesta
Graniittitaloa koskevan rakennushistoriaselvityksen laadintaan, joten sitä kautta seuran kannanotto on
huomioitu.
Seura on antanut kannanottonsa Mikkelin Taidemuseon väistötilojen tilanteeseen.
SUOMI 100 -TAPAHTUMAT
Mikkeli-Seura osallistui Suomi 100 -tapahtumaan teemalla "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 ohjasi Leena Luostarinen ja sen toteutuksesta vastasivat talkoovoimin mikkeliläiset
harrastajanäyttelijät. Esityksessä oli kaikkiaan 13 roolihenkilöä. Esitykset pidettiin 17.8. – 26.8. (kenraali ja
kuusi esitystä) Elomaan talolla ja yhteensä esityksen näki 398 henkilöä. Seura osallistui näytelmän
toteutukseen myös järjestämällä Elomaan talon pihalle katsomon, väliaikatarjoilut ja arpajaiset kaikkiin
näytöksiin.
Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut myönsi kohdeavustuksen (2.500 euroa) näytelmän ohjaus- ja
käsikirjoituskuluihin.
Seuran jäsenten ensimmäinen pikkujoulu järjestettiin 16.12. ja pikkujouluissa esitettiin tallenne näytelmästä.
Osallistujia oli kahdeksan.
Mikkeli-Seura, Mikkelin yliopistokeskus ja Mikkelin asuntomessusäätiö yhteistyössä valmistelivat "Koti
Savossa" -teeman mukaisesti Studia generalia -luentosarjan, jonka aiheet olivat:
- Teppo Korhonen 10.1. ”Savupirteistä saleihin”, noin 120 kuulijaa
- Kirsti Kovanen 7.2. ”Varhainen kaupunkiasuminen”, noin 90 kuulijaa
- Eveliina Könttä 7.3. ”Kaupunkiasumisen tavoitteet ennen ja nyt”, noin 90 kuulijaa
- Pia Puntanen 6.4. ”Kartanot Etelä-Savossa ennen ja nyt”, noin 110 kuulijaa
- Markku Karjalainen 27.4. ”Puurakentamisen asema ja mahdollisuudet”, 26 kuulijaa

SUOMEN KOTISEUTULIITTO
Pia Puntanen oli Suomen Kotiseutuliiton hallituksen jäsen. Helena Partanen oli Suomen Kotiseutuliiton
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valtuustossa Etelä-Savon edustajana. Pia Puntanen on valittu Kotiseutuliiton kaupunkijaoksen jäseneksi.
Helena Partanen valittiin Jyväskylän kotiseutupäivillä pidetyssä vuosikokouksessa valtuustoon kolmannelle
kaksivuotiskaudelle Etelä-Savon edustajana.
SEURAN TOIMINTA INTERNETISSÄ
Mikkeli-Seuran omat kotisivut ovat osoitteessa www.mikkeliseura.fi. Sivuja uusii ja päivittää Leena
Hangasmaa. Facebookissa Mikkeli-Seuran tykkääjiä oli vuodenvaihteessa 390. Internet- ja Facebooksivustojen kautta informoitiin Mikkelin erilaista kulttuuri- ja muista tapahtumista ja historiasta.
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.
Mikkeli-Seuralle avattiin oma sähköposti: mikkeliseura@gmail.com.
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 manööverikarttajuliste, jota myydään
myös kehystettynä. Seuran tuotteita ovat myös ”Murtotietoja Mikkelistä” -kirjan näköispainos, Hillevi
Vesterisen ”Lemmittyjen leposijat” -kirja ja Helmi Usmalan ”Piirsin Mikkeliä” -kirjan näköispainos. 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.
Seuran painettu esittelylehtinen päivitettiin ajan tasalle.
ELOMAAN TALO
Elomaan talonhoitaja vaihtui toukokuussa, jolloin Eija-Riitta Gustafsson aloitti talonhoitajan tehtävässä.
Vuoden aikana korjautettiin Elomaan talon ovien lukot sekä siivottiin pihavaja ja talli. Museovirastolta haettiin
avustus Elomaan talon kahden pihanpuoleisen seinän ja aidan maalaamiseksi kesällä 2018.
Elomaan talon pihapiirissä humalakasveja (kahdessa paikassa) on kasvanut 1700-luvulta alkaen.
Luonnonvarakeskus on pyytänyt ilmoittamaan rekisteriinsä vanhat perinnekasvit. Kasvit ilmoitettiin
rekisteriin.
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 kokonaisuudessaan, mikäli varausta ei peruta viikkoa aikaisemmin. Elomaan talon varaukset hoitaa Mikkelin kaupungin
virastotalon yhteispalvelupiste.
Elomaan taloa käytettiin vuoden aikana noin 180 tilaisuuden pitopaikkana. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui
noin 2800 henkilöä.
Antti Elomaan kanssa tehdyllä käyttöoikeussopimuksella Mikkeli-Seura ry ylläpitää Elomaan taloa.

