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Puheenjohtaja SirkkaLiisa Hentilä, p. (09) 494 961, sirkka.hentila@surfeu.fi
Sihteeri Jukka Parviainen, p. (050) 581 0518, parvi@iki.fi
PIRTEÄÄ TALVEN JATKOA!
Tässä kirjeessä on kutsu seuran vuosikokoukseen. Jäsenmaksun maksamisesta
kuluvalle vuodelle ilmoitetaan seuraavassa jäsenkirjeessä huhtikuussa.
Kulunut vuosi 2004 oli Säämingin 500vuotisjuhlavuosi. Mustaksi Pässiksi valittu
Niilo Niskanen kertoi marraskuun Pässinpeijaisissa juhlavuoden monista
tapahtumista.
Savolainen Osakunta juhlii! Osakunnan 100vuotisjuhlat vietettiin juhlavissa
tunnelmissa Vanhalla Ylioppilastalolla 19.2.2005. Edellisenä iltana esitettiin
Aleksanterin teatterissa kutsuvierasnäytös Pasi Lyytikäisen oopperasta ”Helsinkiin”,
joka perustuu Juhani Ahon samannimiseen ylioppilasromaaniin. Vauhdikasta
savolaishenkistä oopperaa esitetään Musica nova festivaaleilla Aleksanterin
teatterissa vielä la 5.3. ja ma 7.3., jolloin pääsee nuoren kuopiolaisen ylioppilaan
Antin mukaan matkalle laivalla Kuopiosta Savonlinnan kautta Lappeenrantaan ja
junalla Helsinkiin.
TULEVIA TAPAHTUMIA LYHYESTI
ti 15.3.2005 klo 17.30 Vuosikokous ja esitelmä "Savonlinnan yliopistokampus
tänään ja nähtävissä olevassa tulevaisuudessa"
toukokuussa kevätretki eduskunnan lisärakennukseen (lisää seuraavassa
jäsenkirjeessä)
Merkitse tapahtumat kalenteriin!
VUOSIKOKOUS 15.3.2005
Helsingin Savonlinnaseura ry:n vuosikokous järjestetään tiistaina 15.3.2005 klo 17.30
Päivälehden museossa, Ludviginkatu 24. Kokoukseen sisältyy kahvitarjoilu.
Kokouksen yhteydessä kasvatustieteen professori Jorma
Enkenberg kertoo Savonlinnan yliopistokampuksesta
otsikolla "Savonlinnan yliopistokampus tänään ja
nähtävissä olevassa tulevaisuudessa". Enkenberg on
Joensuun
yliopiston
Savonlinnan
kampuksen
johtoryhmän puheenjohtaja. Hänen tutkimuksellisia
mielenkiintojaan ovat mm. tieto ja viestintätekniikan
opetuskäyttö, opetuksen ja oppimisen teoriat, yksilön ja
organisaatioiden oppiminen sekä asiantuntijuus. Tule
kuuntelemaan ja keskustelemaan mielenkiintoisesta
aiheesta!
Helsingin Savonlinnaseura tuki aktiivisesti 1950 ja 60luvuilla yliopiston
perustamista Savonlinnaan, kts. seuran historiikki s. 2526, saatavilla Internetistä
osoitteesta http://www.iki.fi/parvi/Savonlinna/
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Vuosikokouksen asialista: toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2004,
toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2005, vuoden 2005 hallituksen ja
tilintarkastajien valitseminen. Tervetuloa!
SEURA HAKEE UUSIA TOIMIJOITA
Seuran sääntöjen mukaan sen tarkoituksesta on ”Savonlinnaan liittyvien muistojen ja
perinteiden vaaliminen, Savonlinnan kehityksen seuraaminen ja edistäminen sekä
näitä tarkoitusperiä harrastavien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä toimiminen.”
Seuraa yli 10 vuotta johtanut Sirkka Hentilä jättää tulevassa vuosikokouksessa
puheenjohtajuuden ja hallitukseen tarvitaan kipeästi muitakin uusia toimijoita.
Toiminta on tähän asti kattanut lukuisia mielenkiintoisia esitelmiä ja vierailuja
Helsingissä sekä kesätoimintaa Savonlinnassa. Uudet tekijät määräävät toiminnan
suuntaa jäsenistön toiveita huomioon ottaen.
Seuran suhteet Savonlinnaan ovat moninaiset ja hyvät. Seuran jäsenmäärä on pysynyt
lähellä sataa viime vuosina. Ota yhteyttä, kun olet innostunut antamaan vinkkejä
seuran toimintaan tai kun olet vähänkin kiinnostunut toimimaan hallituksessa!
Puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot löydät kirjeen alusta.
SAVONLINNA HARKITSEE EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIEHDOKKUUTTA
Savonlinna ja ItäSavon kuntayhtymä aloittivat syksyllä selvitystyön, onko koko
Savonlinnan seudulla edellytyksiä hakea EU:n kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011.
Kulttuurikaupunki valitaan runsaan vuoden päästä suomalaisten kaupunkien joukosta,
joita lienevät Hämeenlinna, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere,
Turku ja Vaasa (Helsingin Sanomat 21.2.2005).
”Savonlinna 2011” selvitystyötä tekevät Riitta VahelaKohonen ja Hilkka Wilkman.
”Selvitystyön tarkoituksena on koota tietoa kulttuuripääkaupunkihakemuksen
pohjaksi, hahmotella kulttuuripääkaupunkivuoden toteutuksen periaatteet ja teemat,
valmistella ohjelmarunkoa ja hankkia yhteistyökumppaneita niin, että tietopaketti ja
perusta päätöksentekijöille on valmiina syyskesällä 2005.” Rahoitusta on saatu Etelä
Savon maakuntaliitolta. (Tiedote 1/2005)
”Lähtökohtana kulttuuripääkaupunkihakemuksen selvitystyölle on Savonlinnan
seudulla ja EteläSavon maakunnassa jo vuosia jatkunut kulttuurin ja
kulttuurimatkailun kehittämistyö. Tarkoitus on työn jatkaminen pitkäjänteisesti niin,
että sillä on todellista, alueellista kehitystä ja elinvoimaisuutta vahvistavaa merkitystä.
Savonlinnan seudulla on lisäksi vahvuutena selkeä kulttuuriidentiteetti, jonka
pohjalta kehittämistä on johdonmukaista jatkaa.” (Tiedote 1/2005)
Kulttuuripääkaupunkihankkeesta ja Savonlinnan seudun kulttuuritarjonnasta voi lukea
lisää Internetistä osoitteesta:
http://www.savonlinnaseutu.fi/kulttuurihyrra/

Oikein hyvää talven jatkoa hallituksen puolesta, nähdään vuosikokouksessa!
Jukka Parviainen, sihteeri
p. (050) 581 0518, email: parvi@iki.fi

