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Helsingin Savonlinna-Seura ry.  (Rek.nro 64.589) 
WWW-sivut: http://www.savonlinnaseura.net/ 

Pankkitili: FI66 1014 3000 2101 59. Vuoden 2021 jäsenmaksu 15 euroa. 

Hallitus (–9/2021): Puheenjohtaja Pekka Anttonen (puh. 0400 897 203), Erkki Hirvonen (tal.hoit.), Helena Holopainen, 

Anu Kuutti (varapj), Kaarina Nousiainen, Jukka Parviainen (siht., puh. 050 5810518), Hannele Viikama.  
Sähköposti: hallitus@savonlinnaseura.net tai yksittäin muotoa etunimi.sukunimi@savonlinnaseura.net. 

Tässä kirjeessä:  

• Jäsenmaksun maksaminen 

• Kesän tapahtumia: Oopperalounas to 22.7.2021 

• Vuosikokous ti 7.9.2021. Toimintakertomus ohessa. 

 

 

Lämmintä kesää on piisannut! Talvella ja keväällä jouduimme perumaan perinteisiä 

jäsentapahtumia. Tässä kirjeessä Savonlinna-seuran terveisiä: 

 

Savonlinnan lyseon lukiosta saatiin jälleen ylioppilaita ja seuran myöntämä stipendi 

”reippaalle uudelle ylioppilaalle” meni Elias Kurjelle sekä seuran lahjoittama 

Vuoden liikkuja -kiertopalkinto Tanja Kokkoselle. Onnittelut kaikille ylioppilaille!  

 

SEURAN JÄSENMAKSU 

 

Jäsenmaksu vahvistetaan syksyn vuosikokouksessa, mutta sen voi jo maksaa. 

Hallituksen ehdottama normaali henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2021 on 15 

euroa, ja sen voi suorittaa seuran tilille FI66 1014 3000 2101 59 viitenumerolla 1973. 

Seuran toiminnan rahoitus nojautuu täysin jäsenmaksuihin. Kiitos! 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA: KESÄ SAVONLINNASSA 

 

Toisena kesänä peräkkäin Savonlinnan Oopperajuhlat siirtyvät koronaepidemian 

tieltä. Mutta kuten viime kesänä huomattiin, Savonlinna on elävä kaupunki! Vastikään 

kulttuuripääkaupunkia valittaessa Savonlinna menestyi parhaan kolmen joukkoon. 

Riihisaaren Maakuntamuseo on auennut remontin jälkeen uudistettuna. 

Nälkälinnanmäellä kirjaston entisissä tiloissa Italian kulttuurikeskus tuo esille 

renessanssitaiteilija Raffaellon muotokuvia elokuulle asti. Lisätietoja: 

https://iichelsinki.esteri.it/iic_helsinki/fi/gli_eventi/calendario/2021/06/mostra-

raffaello-ritratti-a-savonlinna.html  

 

Perinteinen Oopperalounas järjestetään Seurahuoneen ravintolassa Perlina di 

Castellossa torstaina 22.7.2021 klo 13.00. Oopperajuhlien PR-päällikkö Aarno 

Cronvall on lupautunut tulla seuraamme, joten luvassa on mielenkiintoista 

keskustelua. Kukin tilaa itse sopivan annoksen maittavasta valikoimasta. Ravintola 

pyytää tietoa osallistujamäärästä, joten toivomme ennakkoilmoittautumista Jukalle, 

joko jukka.parviainen@iki.fi tai p. 050 5810518 torstaihin 15.7. mennessä.  

 

Pyhän Olavin päivänä torstaina 29.7.2021 seura on mukana kukittamassa uutta 

ansioitunutta savonlinnalaista eli Mustaa Pässiä aamun avauksessa ravintola Waahdon 

lavalla. 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA: VUOSIKOKOUS TI 7.9. 

 

Seuran vuosikokous järjestetään tiistaina 7.9.2021 klo 18.00. Alustavana 

kokoontumispaikkana on Päivälehden museo. Lisätietoa lähempänä. 
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Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat: vuosikertomus ja 

tilinpäätös vuodelta 2020, jäsenmaksun suuruus vuosille 2021 ja 2022 sekä 

henkilövalinnat (hallitus ja toiminnantarkastaja) seuraavaan vuosikokoukseen asti 

(maaliskuun 2022). Vuosikertomus on liitteenä ja luettavissa seuran WWW-sivuilta 

http://www.savonlinnaseura.net.  

 

TULEVIA TAPAHTUMIA: PÄSSINPEIJAISET JA MUIKKUJUHLAT 

 

Alustavasti ilmoitellaan seuraavista tapahtumista: Pässinpeijaiset järjestetään 

lauantaina 9.10.2021 klo 13.00 Lasipalatsin Palmuhuoneessa. Savolaiset Muikkujuhlat 

ovat jälleen tammikuun viimeisenä lauantaina 29.1.2022 ravintola Paasitornissa. 

 

VESJ’KANSAN TARINOITA 

 

Ovatko juuresi Savonlinnan saaristossa? Kiinnostaako saariston historia? Seuran jäsen 

historiantutkija Pirjo Munck valmistelee parhaillaan tietokirjaa Pihlajaveden 

saariston asukkaiden ja kylien historiasta. Kirjahankkeen nimenä on ”Vesikansan 

elämää Pihlajaveden saaristossa”, ja hankkeen paikallinen yhteistyökumppani on 

Savonlinnan museo. Lisätietoja: pirjoanneli.munck@gmail.com tai p. 045 11 38291.  

 

Saaristolaisten elämästä kertovat myös Sääminki-seuran verkossa kuunneltavat 

Vesj’kansan tarinat -podcastit  https://www.saaminkiseura.fi/vesj-kansan-tarinat-

podcast/. Niitä julkaistaan kesän aikana verkossa parikymmentä, ja tuottajana on 

Anna-Mari Behm ja historia-asiantuntijana Tapani Innanen.  

 

KULTTUURIKELLARIN JÄSENEKSI?  

 

Liittymällä Savonlinnan Kulttuurikellari ry:n jäseneksi, tuet yhteisöllistä ja elävää 

kulttuuria Savonlinnassa, minkä lisäksi saat tilan käyttöösi edullisemmin. Ohjeet 

liittymislomakkeeseen Kulttuurikellarin WWW-sivuilla: 

https://www.kulttuurikellari.com/ 

   

 

 

 
Oikein ihanaa kesän jatkoa! Pidetään huolta toisistamme! t. Hallitus 
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