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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 puutalorakentamista kaupungissa.
Mikkeli-Seura on Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen.
Vuosi 2018 oli seuran 68. toimintavuosi.
JÄSENISTÖ
Seuraan kuului vuoden lopussa 114 henkilöjäsentä. Jäsenmaksu oli 12 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
Laura Jouhkimo
Pauli Karppinen
Heikki Kupiainen
Olli-Pekka Leskinen
Anneli Niskanen
Helena Partanen
Maire Partti
Sinikka Valtonen
Tytti Voutilainen

Mikkeli-Seura r.y:n kirjanpidon hoiti Tilitoimisto Rikata Oy. Anneli Niskanen vastasi taloudenhoitajana
seuran rahaliikenteestä.
MIKKELIN HARRASTAJA-ARKEOLOGIT
Mikkelin Harrastaja-arkeologien toiminta on osa seuran toimintaa. Helena Partanen antoi vuoden aikana
asiantuntija-apua esineiden tunnistamiseen.
TOIMINNANTARKASTAJAT
Varsinaiset toiminnantarkastajat olivat Pia Puntanen ja Jarmo Kivinen sekä varalla Leena Paju-Kivinen ja
Jukka Tikka.
KOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.3.2018 Elomaan talolla. Kokoukseen osallistui 11 henkilöä.
Kokouksessa käsiteltiin Mikkeli-Seuran toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen jälkeen FM Olli
Kupiainen alusti aiheesta ”Mikkelin Graani – tehtaan varjosta uusiokäytön valoon”. Alustusta oli
seuraamassa 12 henkilöä..
Sääntömääräinen syyskokous oli 25.11.2018. Elomaan talolla. Kokoukseen osallistui 17 henkilöä.
Mikkeli-Seura ry:n johtokunnan ja koko seuran puheenjohtajaksi valittiin Leena Hangasmaa ja
varapuheenjohtajaksi Helena Partanen. Johtokunnan jäsenistä Heikki Kupiainen ja Olli-Pekka Leskinen
olivat ilmoittaneet luopuvansa johtokunnan jäsenyydestä. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Pauli
Karppinen, Anneli Niskanen, Sinikka Valtonen ja Tytti Voutilainen valittiin edelleen johtokunnan jäseniksi.
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Muina johtokunnan jäseninä jatkavat Laura Jouhkimo ja Maire Partti. Johtokuntaan valittiin uusina
jäseninä Mikko Pöyry, Eeva Uusitalo ja Marja-Liisa Kontinen. Syyskokouksessa hyväksyttiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Kokouksen jälkeen Teppo Korhonen alusti aiheesta
”Vesimyllyjen historiasta”. Alustusta seurasi 22 henkilöä.
Mikkeli-Seura ry:n johtokunta kokoontui vuoden 2018 aikana kahdeksan kertaa.
VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT
Valtakunnallisille Kotiseutupäiville Lappeenrannassa osallistuivat seuran vuosikokousedustajana seuran
sihteeri Laura Jouhkimo sekä johtokunnan jäsen Heikki Kupiainen. Helena Partanen osallistui
kotiseutupäiville Suomen Kotiseutuliiton edustajana.
AVUSTUKSET
Mikkelin kaupunki myönsi seuralle toiminta-avustuksen 500 eur ja yhteistoimintasopimuksen mukaisen
vuosiavustuksen 5000 eur.
Museovirasto myönsi seuralle 1700 euron valtionavustuksen Elomaan talon asuinrakennusten
pihanpuolen julkisivujen maalaukseen.
Mikkelin kaupunki luovutti seuralle 50 kpl Mikkelin kaupungin ja maalaiskunnan historiateoksia
myytäväksi kotiseututyön tukemiseksi.
Vuoden lopulla haettiin 4000 euron avustusta Eksp-Säätiöltä Elomaan talon kunnossapitoon. Päätös
avustuksen myöntämisestä tehdään vuoden 2019 aikana.
VUODEN 2018 TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA
Eteläsavolaisten Kotiseutuliiton jäsenyhteisöjen tapaaminen järjestettiin Pieksämäellä 12.2.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat.
Mikkeli-Seura osallistui Mikkelin kaupungin 180-vuotispäivään 7.3. avoimien ovien tapahtuman Elomaan
talolla, jossa Teppo Korhonen esitteli Elomaan taloa ja sen historiaa kolmelle kävijälle.
Seuran puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Mikkelin kaupungin vuosittaiseen kulttuuritoimijoiden
infotilaisuuteen 19.3.
Seuran johtokunta järjesteli talkoovoimin Mikkeli-seuran toimistoa Elomaan talolla 24.3.
Perinteinen vinkkisuunnistus järjestettiin 30. kertaa 20.5. aiheena Euroopan kulttuuriperintöpäivät teeman mukaisesti ”Tunne perintösi, jaa tarinasi.”. Johtokunnan työryhmä Helena Partanen, Leena
Hangasmaa ja Laura Jouhkimo valmistelivat rastit ja vinkit. Kilpailukuvat vinkkeineen julkaistiin LS
Keskiviikko-lehdessä. Kierroksen viimeisellä rastilla, Elomaan talolla, nautittiin tarjoilusta ja arvottiin
palkinnot vinkkisuunnistukseen osallistuneiden kesken. Vinkkisuunnistukseen osallistui noin 130 henkilöä.
Mikkeli-Seura osallistui lastentapahtuma Hulivilikarnevaalin järjestämiseen kesäkuussa antamalla
Elomaan talon pihapiirin tapahtuman käyttöön ja tuottamalla tapahtumaan lasten viiden rastin
vinkkisuunnistuksen Elomaan talon läheisyydessä. Valitettavasti rankkasade esti lopulta tilaisuuden
toteuttamisen Elomaan talolla, mutta vinkkisuunnistusrastit kävi kiertämässä noin 30 osallistujaa.
Mikkeli-Seuran kesäretki järjestettiin Tuusulaan 18.8. Retkelle osallistui yhteensä 43 henkilöä.
Elomaan talon pihalla järjestettiin 21.8. yhteistyössä Mikkelin kaupungin kulttuuritoimen kanssa
puistokonsertti, jossa Svengarit esiintyivät noin 70 kuulijalle.
Mikkeli-Seura osallistui Saimaa Stadiumilla 22.9. järjestettyyn Aktiivinen arki –tapahtumaan, jossa eri
järjestöt ja yhdistykset olivat esittelemässä toimintaansa. Tapahtumaständi toteutettiin yhdessä
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museotoimen kanssa ja seuran pisteellä kävijät saivat tunnistaa valokuvista vanhaa Mikkeliä. Osallistujia
valokuvatunnistukseen oli 30. Myös seuran tuotteita oli myynnissä, tosin huonolla menestyksellä.
Parempi menekki tuotteilla oli Naisten messuilla Esedun Otavankadun juhlasalissa 24.11., jossa seuralla
oli oma myyntipöytä.
Mikkelinpäivän tapahtuma järjestettiin Elomaan talolla 1.10. Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden
edustajat Susanna Latvala ja Jatta Juhola luovuttivat Mikkeli-palkinnon Pia Puntaselle. Samassa
tilaisuudessa myönnettiin myös Kotiseutuliiton ansiomerkit Mikkeli-Seura ry:n anomuksesta seuraaville:
Hopeinen ansiomerkki: Anja Jääskeläinen, Hannele Koivula, Tuulikki Lampinen ja Sinikka Valtonen.
Pronssinen ansiomerkki: Heikki Kupiainen, Jorma Tiitinen ja Jukka Tikka.
Palkinnon ja ansiomerkkien luovutuksen ja kakkukahvien lisäksi tilaisuudessa laulettiin myös
maakuntalauluja Juha Lindbohmin säestyksellä. Tapahtumaan osallistui 26 henkilöä.
Seuran jäsenille tiedotettiin vuoden aikana sähköpostilla seuran toimialaan liittyvistä tapahtumista ja
muista ajankohtaisista asioista.
LAUSUNNOT
Seura ei antanut Mikkelin kaupungille toimintavuoden aikana kulttuuriympäristöjä koskevia lausuntoja.
Lausuntoa pyydettiin torin esiintymislavasta, josta ei ollut lausuttavaa. Lausuntopyyntö tuli joulukuussa
myös Mikkelin keskustan osayleiskaavaa koskien, lausunto toimitetaan vuoden 2019 puolella.
SUOMEN KOTISEUTULIITTO
Pia Puntanen oli Suomen Kotiseutuliiton hallituksen jäsen. Helena Partanen oli Suomen Kotiseutuliiton
valtuustossa Etelä-Savon edustajana.
SEURAN TOIMINTA INTERNETISSÄ
Mikkeli-Seuran omat kotisivut ovat osoitteessa www.mikkeliseura.fi. Sivuja päivittää Leena Hangasmaa.
Facebookissa Mikkeli-Seuran tykkääjiä oli vuodenvaihteessa noin 460. Internet- ja Facebook-sivustojen
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. Vuoden 2018 aikana valmisteltiin EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste seuran
nettisivuja varten.
SEURAN TUOTTEET
Seuran tuotteita on myyty mm. seuran tilaisuuksissa Elomaan talolla, kaupungin matkailuneuvonnassa ja
museoiden museokaupoissa sekä muissa tilaisuuksissa.
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.
Seuralla on myös painettu esite.
ELOMAAN TALO
Elomaan talonhoitajana toimi Eija-Riitta Gustafsson.
Vuoden aikana sovittiin XAMKin talotekniikan opiskelija Joonas Järvisen kanssa, että hän tekee
opinnäytetyönään Elomaan talon energiaselvityksen. Työ ajoittuu kevätlukukaudelle 2019.
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Elomaan talon ulko-ovien lukkoja on korjautettu vuoden aikana. Pihamaalla oleva laho
matonpuisteluteline korvattiin uudella. Uuden telineen valmisti Anneli Niskasen puoliso. Annika
Schaumann lahjoitti Elomaan talolle sohvakaluston lainaan/sijoitukseen deponointisopimuksella.
Museovirastolta haettiin ja saatiin avustus Elomaan talon kahden pihanpuoleisen seinän ja aidan
maalaamiseksi kesällä 2019. Ulkoverhouksen oikean värin määritteleminen osoittautui hankalaksi ja sitä
tehtiin useissa eri asiantuntijakokoonpanoissa. Tämän viivästyksen vuoksi maalausurakka siirrettiin
vuodelle 2019. Arkkitehti Kirsti Kovanen kävi tekemässä värinmäärityksen ja kartoittamassa tarvittavia
puukorjauksia kesäkuussa 2018.
Elomaan talon hoitoa varten päätettiin perustaa erillinen työryhmä. Ryhmän perustaminen konkretisoituu
vuoden 2019 puolella.
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 204 tilaisuuden pitopaikkana. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui noin
5000 henkilöä.
Mikkeli-Seura ry ylläpitää Elomaan taloa Antti Elomaan kanssa tehdyllä, toistaiseksi voimassa olevalla
käyttöoikeussopimuksella.

