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Puheenjohtaja Jukka Parviainen, puh. (050) 581 0518, email: parvi@iki.fi
WWW-sivut: http://www.savonlinnaseura.net/
Tässä kirjeessä:
• Vuosikokous ma 16.3.2009 klo 17.00, vieraana Savonlinnasalin johtaja Taneli Tuomaala
• Kevätretki taidekoti Kirpilään ti 12.5.2009 klo 17.00
• Ooppera ti 28.7.2009 klo 19.00, ilmoittautuminen 30.4. mennessä
• Jäsenkirjeessä 2/2009 huhtikuussa lisää tietoa kesän ohjelmasta ja jäsenmaksuista
VUOSIKOKOUS MA 16.3.2009
Helsingin Savonlinna-Seura ry:n vuosikokous järjestetään maanantaina 16.
maaliskuuta 2009 klo 17 alkaen Päivälehden museossa, Ludviginkatu 2-4.
Ohjelmassa on museon esittely, kahvitarjoilu, vuosikokous ja Savonlinnasalin johtajan
Taneli Tuomaalan esitys ”Kolme vuotta oopperakaupungin kulisseissa – Kokemuksia
menneestä, näkymiä tulevasta”.
Vuosikokouksen asialistalla sääntömääräiset asiat eli toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen 2008 käsittely, toimintasuunnitelman ja talousarvion 2009 hyväksyntä
ja hallituksen jäsenten valinta. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Toimintakertomus on luettavissa kokonaisuudessaan vuosikokouksessa ja seuran
WWW-sivuilla. Viime vuonna ohjelmassa oli vuosikokous, jonka vieraana kesän
2007 ansioitunut savonlinnalainen Seppo Manninen. Kesällä Savonlinnan
kesätapahtumina oli vierailu Knut Possen kirjakauppaan ja lounas ravintolassa. Seura
osallistui ansioituneen savonlinnalaisen valintaan ja julkisti Mustan Pässin Olavin
päivänä Riihisaaressa. Valittu Marko Ruuskanen oli syksyisten Pässinpeijaisten
juhlavieraana ravintola Lasipalatsissa.
Seuran jäsenmaksun maksoi 54 henkilöä. Viimeisen kolmen vuoden aikana ainakin
kerran maksaneita on vajaa 70 ja tämän lisäksi ainaisjäseniä 15. Kuluneelta vuodelta
jäi 10,98 euroa alijäämää, kun edellisenä vuonna oli tullut noin 300 euroa ylijäämää.
Yhdistyksen tase oli vuoden loppuessa 2331,33 euroa.
PÄSSINPEIJAISET VIIME MARRASKUUSSA
Marraskuussa vietettiin Pässinpeijaisia
25
hengen
voimin
ravintola
Lasipalatsissa
marraskuun
alussa.
Haudankaivaja Marko Ruuskanen piti
mielenkiintoisen esitelmän ja oli tuonut
mukanaan
niin
tervantuoksuisia
tapulinpaanuja kuin Kirkkoniemen
hautakammioista löytyneitä tavaroita.
Ohjelmaan kuului perinteiset arpajaiset,
joiden pääpalkintona oli Ruuskasen
veistämä tapulin kattopaanu. Onni suosi
Satu ja Jani Kervistä. Illan arpajaisten
tuotto
lahjoitettiin
Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
kotimaan
toimintaan.
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KEVÄTVIERAILU TAIDEKOTI KIRPILÄÄN
Teemme kevätretken tiistaina 12.5.2009 klo 17 taidekoti Kirpilään. Taidekoti
Kirpilä on Juhani Kirpilän Kulttuurirahastolle lahjoittama koti, jossa on esillä hänen
keräämänsä suomalaisen taiteen kokoelma. Saamme opastetun kierroksen. Kirpilä
sijaitsee Töölössä osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 7, 6. krs.
Ilmoittautuminen Sirkka Hentilälle, p. (040) 573 9561. Kuohuviinitarjoilu.
KESÄOHJELMASTA
Lähde oopperaan hyvässä seurassa! Helsingin Savonlinna-seuralla on varattuna 20
lippua Oopperajuhlille Pyhän Olavin päivän aattona tiistaina 28.7.2009.
Esitysvuorossa on tuolloin Teatro Massimo di Palermon esittämänä Mascagnin
Cavalleria rusticana ja Leoncavallon Pajatso. Esitys alkaa klo 19.00.
Varatut paikat ovat A-katsomossa rivillä 33, paikat 6-25 keskeltä riviä. Vähän
halvemmista paikoista parhaita! Seuran kautta saimme lippuihin pienen alennuksen –
vähän mutta kuitenkin – eli 5 %. Liput maksavat 99,75 euroa kappale.
Jos haluat mukaan varaa lippusi Anu Kuutilta. Varauksen voit tehdä sähköpostitse
anu.kuutti@kolumbus.fi tai soittele numeroon (040) 5700 766. Lippujen alustava
varaus täytyy varmistaa 30.4. mennessä, eli siihen saakka voit asiaa harkita. Ellei
sitten kysyntä ylitä tarjontaa, eli kannattaa varata ajoissa.
* * *
Kesällä 2009 käynnistyy Savonlinnassa uusi suomalaisten vaikuttajien keskusteluja
kohtaamisfoorumi Saimaa Summit. Vaikuttajafoorumeita järjestetään kokous ja
konserttitalo Savonlinnasalissa kaikkiaan kolme: 8.7. Media ja yhteiskunta, 15.7.
Ympäristö ja teknologia sekä 22.7. Elämys ja talous. Foorumien lisäksi
tapahtumaohjelmassa on foorumipäivää edeltävänä päivänä get together -tilaisuutena
Saimaa Summit Sport -kilpailut golfin, suunnistuksen ja seikkailukisan puitteissa.
Foorumipäivien iltaohjelmassa ovat Savonlinnan Oopperajuhlien oopperaesitykset
sekä After Summit Jazz. Lisätietoja www.saimaasummit.fi ja Taneli Tuomaalalta
vuosikokouksen yhteydessä.
Tarkemmat tiedot kesäohjelmasta jäsenkirjeessä 2/2009.

Hyvää kevättalven jatkoa,
nähdään vuosikokouksessa!

Hallitus

