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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 22.3. klo 17.00 alkaen. Kokouksen jälkeen puhuu taiteilija Jukka Rintala
• Savonlinnan lyseon seniorit ry:n terveiset
JUKKA RINTALA VUOSIKOKOUKSEN JUHLAPUHUJANA

Tervetuloa kuulemaan taiteilija Jukka Rintalan ajatuksia muotimaailman huipulta
vuosikokouksen yhteydessä maanantaina 22.3.2010. Jukka Rintala on näkyvästi esillä
Savonlinnan oopperakesässä. Hän sai viime kesänä Savonlinna-mitalin.
”Kyky visioida tulevaisuutta on tärkein ominaisuus kaikille luovaa työtä tekeville.”
Lisätietoja: http://www.jukkarintala.fi
VUOSIKOKOUS MA 22.3.2010 KLO 17.00 ALKAEN
Tervetuloa Helsingin Savonlinna-seura ry:n vuosikokoukseen maanantaina 22.3.2010
kello 17.00 Päivälehden museoon, Ludviginkatu 2-4. Ohjelmassa on ensin
tutustuminen 12.3. avattavaan näyttelyyn ”Suuri seikkailu – Muumiperhe 65 vuotta”.
Tämän jälkeen vuosikokous ja edelleen tämän jälkeen taiteilija Jukka Rintalan
esitys.
Tilaisuudessa
on
kahvitarjoilu,
jota
varten
toivotaan
etukäteisilmoittautumista puheenjohtajalle (Jukka, p. (050) 5810518 tai
parvi@iki.fi).
VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat: vuosikertomus ja
tilinpäätös vuodelta 2009, jäsenmaksut ja henkilövalinnat (hallitus ja tilintarkastajat)
vuodelle 2010. Vuosikertomus on liitteenä ja luettavissa seuran WWW-sivuilta
http://www.savonlinnaseura.net.
TULE MUKAAN HALLITUKSEEN!
Vuosikokouksessa valitaan uusi seitsenhenkinen hallitus. Tule mukaan jakamaan
ideoita! Hallitus tapaa muutaman kerran vuodessa ja viestittelee toisilleen
sähköpostilla tai puhelimitse. Jäsentapahtumien myötä tulee sopivasti pientä
aktiviteettia. Ilmoitathan kiinnostuksestasi Jukalle.
KÄYTÄTKÖ SÄHKÖPOSTIA, LUETKO NETTIÄ?
Voit saada jäsenkirjeesi myös (tai pelkästään) sähköisenä versiona, jos lähetät
sähköpostiosoitteesi Jukalle, parvi@iki.fi.
Seuran WWW-sivut tarjoavat runsaasti materiaalia. Lisäksi Facebookiin on avattu
ryhmä ”Helsingin Savonlinna-Seura ry”, jota voi käydä kokeilemassa. Mukana mm.
ilmoitustaulu, jonne voi jättää viestejä. Ryhmässä ”Savonlinna” on mukana yli 2000
jäsentä.
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MENNEITÄ TAPAHTUMIA
Savonlinnan lyseo juhli 125-vuotista taivaltaan 6.-7.11.2009. Pääjuhla oli
Savonlinnasalissa perjantaina 6.11. ja juhlaillallinen Olavinlinnassa samana iltana.
Seura onnitteli koulua ja lahjoitti 100 euroa stipendirahastoon.
Perinteiset Pässinpeijaiset juhlittiin 13.11.2009 ravintola Handelsgilletissä. Peijaisten
juhlapuheen piti kesällä valittu ansioitunut savonlinnalainen eli Musta Pässi Jussi
Laine, joka on toiminut pitkään Savonlinnan lentoaseman päällikkönä.
SAVONLINNAN LYSEON SENIORIT RY
Seuraava teksti on muokattu lyseolta saadusta sähköpostiviestistä.
Savonlinnan lyseon seniorit pyrkivät pitämään yhdistyksen elävänä ja toimivana
yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Pyrimme järjestämään tapaamisia entisten
oppilaiden kanssa ja toimimaan Lyseon lukion yhteistyökumppanina.
Savonlinnan lyseon seniorit ja Savonlinnan lyseon lukio aloittivat yhdessä Lyseon
125-vuotisjuhlien valmistelun syksyllä 2008. Yhdessä päätettiin julkaista 125vuotisjuhlakirja. Seniorit ottivat päävastuun kirjan kustantamisesta. Kouluneuvos
Maunu Paajanen kutsuttiin teoksen kirjoittajaksi. Häntä avustivat muut
juhlatoimikunnan jäsenet. Lyseon 125-vuotisjuhlakirja on myynnissä Savonlinnassa
Kirjakauppa Knut Possessa (Olavinkatu 44), josta tilaajalle liike postittaa sen
kotiosoitteeseen tarvittaessa. Kirjan voi ostaa myös Lyseon kansliasta, os. Kirkkokatu
1, 57100 Savonlinna, puhelin (044) 417 4506.
Savonlinnan lyseon seniorit ry:n hallitus toivoo, että saisimme teitä Lyseossa
opiskelleita henkilöitä liittymään jäseniksi. Vuoden 2010 jäsenmaksu on 20 euroa.
Myös puolisot/avecit voivat tulla mukaan. Tilinumero on 565004-417772. Jäseneksi
liittymisen jälkeen toivomme teidän ilmoittavan sähköpostiosoitteenne/yhteystietonne
yhdistyksen sihteeri Jouko Turtiaiselle sähköpostilla jouko.turtiainen@gmail.com tai
puhelimella (050) 534 2088.
Seniorit tiedottavat asioista ja ohjelmista sähköpostitse sekä koulun kotisivulla kohta
Seniorit.
Savonlinnan
lyseon
lukion
kotisivun
osoite
on
http://edu.savonlinnaseutu.fi/lyseo

Oikein hyvää talven jatkoa ja nähdään vuosikokouksessa!
Hallitus

