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Puheenjohtaja Pekka Anttonen, puh. 0400 897 203, sposti: pj@savonlinnaseura.net 

WWW-sivut: http://www.savonlinnaseura.net/ 

Tässä kirjeessä:  

 Vuosikokous to 14.3.2013 klo 17.00 alkaen. Vieraana Savonlinnan kaupunginvaltuuston pj 

Anna-Kristiina Mikkonen  

 Teatteriretki Savonlinnaan la 2.3.2013: Mustat kalat 

 Kevätretki Nordean pankkimuseoon ma 6.5.2013 

 Jäsenmaksun maksamisesta ohjeet seuraavassa jäsenkirjeessä 

 Liitteenä toimintakertomus vuodelta 2012 

 

SEURA TÄYTTÄÄ 60 VUOTTA 

Seuran perustamiskokous järjestettiin marraskuussa 1953, joten tänä vuonna on aihetta 

60-vuotisjuhliin. Juhlavuoden kunniaksi on suunnitteilla 50-vuotishistoriikin 

täydentäminen mielenkiintoisin haastatteluin ja kuvamateriaalein kovakantiseksi 

juhlakirjaksi. Juhlistamme tasavuosia Oopperalounaalla Savonlinnassa ja 

Pässinpeijaisissa Helsingissä. 

 

VUOSIKOKOUS TO 14.3.2013 KLO 17.00 ALKAEN 

Tervetuloa Helsingin Savonlinna-seura ry:n vuosikokoukseen torstaina 14.3.2013 

kello 17.00. Kokous järjestetään Kantti ry:n palvelutalossa, Humalistonkatu 4, Taka-

Töölössä.  

 

Kokousasioiden jälkeen Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Anna-

Kristiina Mikkonen (SDP, 28 v), tuo terveisiä Savonlinnasta. 

 

Kahvitarjoilun järjestämistä varten vapaaehtoinen ennakkoilmoittautuminen 

puheenjohtajalle, p. 0400 897 203. Yhdistyksen juhlavuoden avaamisen kunniaksi 

tarjoamme myös kuohuviinilasilliset. Tervetuloa, tuokaa ystävät mukana! 

 

VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat: vuosikertomus ja 

tilinpäätös vuodelta 2012, jäsenmaksun suuruus vuodelle 2013 ja henkilövalinnat 

(hallitus ja toiminnantarkastaja) vuodelle 2013. Vuosikertomus on liitteenä ja 

luettavissa seuran WWW-sivuilta http://www.savonlinnaseura.net.  

 

TULEVIA TAPAHTUMIA: TEATTERIA SAVONLINNASSA LA 2.3. 

Teemme teatteriretken Savonlinnaan katsomaan Eeva Tenhusen dekkariin 

perustuvaa Mustat kalat –näytelmää lauantaina 2.3.2013. Esitys alkaa kello 19.00. 

Tätä ennen voimme syödä yhdessä ravintola Ofeliassa teatterin vieressä.  

 

Ilmoittaudu Anu Kuutille, joka hoitaa lippujen ja tarjoilujen varaamisen (lipun hinta 

reilu 20 euroa). Ilmoittautumiset ensi sijassa sähköpostilla sähköpostilla 

anu.kuutti@kolumbus.fi, tekstiviestillä 040-5700766 tai ”sitten soittaakin voi”. 

 

Teatterin WWW-sivut: 

http://www.savonlinnanteatteri.fi/ohjelmisto/ohjelmistossa/mustat-kalat/ 
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TULEVIA TAPAHTUMIA: NORDEAN PANKKIMUSEO MA 6.5. 

Kevätretki tehdään Nordean pankkimuseoon, Aleksanterinkatu 36 B, maanantaina 

6.5.2013 klo 16.30. Opastettu kierros kestää tunnin.  

 

”Museon perusnäyttelyssä 1900-luvun alun pankki-interiööri […] 

Liikepankkitoiminnan ja Nordean edeltäjien historian esittely, pankkipalvelut 

havainnollistettuna pankkitoiminnassa käytetyillä esineillä, pankkitekniikan kehitys ja 

pankkikonttorien esittely multimediana. Valikoima pankkien TV-mainoksia 1960-

1990 -luvuilta.”  (http://www.museot.fi/)  

 

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA 

Kalenteriin voi varata jo Oopperalounaan 20.7.2013 klo 13.00 ja tätä ennen 

tutustumisen Kirkkoniemen hautausmaahan Marko Ruuskasen opastuksella. 

Pässinpeijaisissa, joka huipentaa seuran 60-vuotisjuhlavuoden, tavataan lauantaina 

26.10.2013. 

 

MENNEITÄ TAPAHTUMIA 

Pässinpeijaisia vietettiin 27.10.2012 ravintola Handelsgilletissä. Peijaisten 

juhlapuheen piti Aino Acktén oopperajuhlista Sibelius-Akatemian professori Anne 

Sivuoja. Peijaisissa oli 20 henkilöä. Arpajaisten tuotto 146 euroa lahjoitetaan 

myöhemmin keväällä Savonlinnaan hyväntekeväisyyskohteeseen. 

  

Päivälehden museossa tutustuttiin Kari Suomalaisen teoksia esittelevään näyttelyyn 

17.1.2013 15 henkilön voimin. 

 

UUSI SAVONLINNA-AIHEINEN KIRJA: TILAA ENNAKKOON! 

Pyhän Olavin Kilta, Savonlinnan maakuntamuseo ja Fotokerho julkaisevat syyskuussa 

2013 uuden Savonlinnan kuvateoksen ja koodin takana netissä kuva- ja filmikoosteen. 

Teos on tuotos Muuttuva Savonlinna –hankkeesta, jossa kerättiin vanhaa ja uutta 

materiaalia Savonlinnan kehityksestä kautta aikojen. Samalla toteutetaan museossa 

aiheesta näyttely, juhlistetaan uutta rinnakkaisväylää ja startataan kaupungin 375-

vuotisjuhlaa. 

  

Kuvateosta ja nettikoodia voi nyt varata toukokuun loppuun mennessä ennakkoon 

edullisella 25 euron hinnalla, sähköposti timo.auvinen@spynet.fi. Lopullinen 

myyntihinta tulee olemaan n. 35 e. Ennakkotilauksella avustatte myös kirjan 

rahoituksen varmistamista, vaikka maksu tapahtuu vasta kirjan ilmestyttyä. Kirjan 

taittaa Hanna Juuti ja filmi/kuvateoksen tekee Pasi Massinen. Teoksessa ovat mm. 

hankkeen aikana löydetyt vanhimmat kuvat ja filmit Savonlinnasta. 

  

Vielä ennättää myös kaivaa omat albumit ja komerot ja lähettää löydetyt kuvat ja 

filmit katsottavaksi maakuntamuseolle. On arvokasta saada talteen vanhat kuvat 

Savonlinnasta. Materiaali palautetaan lähettäjälle tai sen voi lahjoittaa museoon. 

 

 

Oikein hyvää talven jatkoa ja nähdään vuosikokouksessa! 

 

Hallitus 
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