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SEURALLE UUDET PUHEENJOHTAJAT JA
HALLITUS
Seuraan kaivattiin uusia toimijoita. Vuosikokouksessa 15.3. valittiinkin uusi puheenjohtaja ja monta uutta
jäsentä hallitukseen.
Jukka Parviainen, puheenjohtaja
Ennen puheenjohtajuuttani olen toiminut muutaman vuoden seuran sihteerinä. Kirjoitin ylioppilaaksi Talvisalon lukiosta 1991 ja opiskeluajan irtioton jälkeen Savonlinnan
asiat alkoivat kiinnostaa yhä enemmän. Elantoni tienaan
yliopisto-opettajana Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä lähinnä suodattamalla signaalia. Olen naimisissa
ja pienen tyttövauvan onnellinen isä. Toinen mummola on
toisaalla Savossa. Sudeettisavolaisuutta harrastan myös
Savolaisen ossuuskunnan iltamissa. Viikonloppuisin ostan Konalan S-marketista Lörtsypoikien lihapiirakoita.
Yhteystiedot: p. 050 581 0518; s-posti: parvi@iki.fi.
Sirkka-Liisa Hentilä, varapuheenjohtaja
Olen Savonlinnan tyttölyseon kasvatti, lapsuus- ja kouluvuodet Laitaatsillassa. Toiminut Helsingin Savonlinna-Seurassa 46 vuotta, sihteerinä kauan ja puheenjohtajana yli
10 vuotta, Sln:n puhemiehenä yhteyksien hoitamista. Aloitin
seuran kesätoiminnan Sln:ssa vuonna 1984 (ansioituneen
kaupunkilaisen eli Mustan Pässin valinta, kesälounaat,
retket jne.). Opinnot Helsingin yliopistossa (FM), äidinkielen lehtori, luki-opettaja, nyt eläkkeellä, leski (puoliso oli
FM Kalevi Hentilä), lapsia yksi tytär (yhdyskuntasuunnittelun prof.), asunto myös Sln:ssa. Yhteystiedot:
p. (09) 494 961; sirkka.hentila@surfeu.fi
Helena Berg, sihteeri
Savonlinnassa vietettyjen lapsuus- ja nuoruusvuosieni jälkeen oli edessä paikkakunnan vaihto opintojen perässä.
Opiskelin FM-tutkinnon ja olen työskennellyt pääasiassa
tiedottajana ja toimittajana. Rakkain harrastukseni on mu-
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UUDEN PUHEENJOHTAJAN
TERVEHDYS
Helsingin Savonlinna-Seura on toiminut jo
yli 50 vuoden ajan Savonlinnasta poissa
olevien savonlinnalaisten – sudeettisavonlinnalaisten – yhteisenä yhdistyksenä.
Seuran keväiset ja syksyiset vierailut ja
tapahtumat Pässinpeijaisineen ovat tärkeitä jo siksi, että me tuntisimme toisiamme.
Toivon itse lisää tutustumista ihmisiin – ja
erityisesti Savonlinnassa asuviin ja toimiviin. Aito verkostoituminen on tutustumista uusiin ja mielenkiintoisiin ihmisiin, ja
antamalla näiden yhteyksien rikastuttaa
omaa elämää.
Yksi hyvä esimerkki seuran toiminnasta on ollut osallistuminen ansioituneen savonlinnalaisen eli Mustan Pässin jokavuotiseen valintaan. Musta Pässi on omalla sitkeällä työllään edesauttanut Savonlinnan ja
sen asukkaiden menestystä eri osa-alueille. Uutisten mukaan vastukset ovat nyt entistä kovemmat, joten mustia pässejä tarvitaan edelleen.
Seuran hallitus uusiutui ja nuorentui varsin reippaasti kevään vuosikokouksessa.
Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia
ja ideoita seuran toimintaan. Yhteystiedot
löydät toisaalta tästä kirjeestä.
Sudeettisavonlinnalaisin terveisin,
Jukka Parviainen

siikki, pääasiassa lauluharrastus. Kuvataiteilijamieheni teoksia voi nähdä ensi kesänä Ars Figura 2005
-näyttelyssä Mäntässä (sekä verkossa osoitteessa
www.tarkkanen.com). Mahtava luonto ja oopperajuhlat tekevät Savonlinnasta maailman parhaan
kesäkaupungin! Yhteystiedot: p. 050 347 4429;
s-posti: helena.berg@saunalahti.fi
Pekka Luukkainen, taloudenhoitaja
Vietin Savonlinnassa 20 ensimmäistä elinvuottani,
jonka jälkeen päädyin opiskelemaan Helsingin yliopistoon tilastotiedettä. Valmistuin vuonna 2003 valtiotieteiden maisteriksi, ja jäin pääkaupunkiseudulle töihin. Kotiseutuun liittyvät asiat ovat aina kiinnostaneet minua, ja opiskeluaikoina toimin aktiivisesti Savolaisessa osakunnassa. Muutamia vuosia
sitten Jukka houkutteli minut Savonlinna-seuran jäseneksi. Asun avopuolisoni kanssa Länsi-Helsingissä. Vapaa-ajallani pyrin harrastamaan aktiivisesti liikuntaa sekä matkailua mahdollisuuksien mukaan.
Yhteystiedot: p. 050 339 5442; s-posti:
opluukka@iki.fi
Pekka Anttonen
Olen Savonlinnan lyseon kasvatteja. Opiskellut historian maisteriksi Joensuussa ja suorittanut ylemmän arkistotutkinnon Kansallisarkistossa. Toimii
nykyisin Päivälehden arkistosäätiön johtajana. Harrastan antiikkiesineitä, erikoisesti vanha hopea kiinnostaa. Vietän kesät ja osittain talvetkin Savonlinnassa ja Sulkavan Iisalossa mökillä. Olen toiminut
Savonlinna-Seurassa noin kymmenen vuotta.
mm.useita vuosia taloudenhoitajana. Yhteys-

tiedot:p.(09) 698 8971; s-posti: pekka.anttonen
@paivalehdenarkistosaatio.fi
Nonna Lemola
Olen ollut pääkaupunkiseudulla nelisen vuotta, Savonlinnasta poissa kuitenkin jo yli kymmenen vuoden ajan.Mitä kauempaa olen ollut poissa kotikaupungista, niin sitä enemmän alkaa Savonlinnan asiat
kiinnostamaan ja tietty kaipauskin kotiseudulle on
syntynyt. Helsingin Savonlinna-seurassa seurataan
tiiviisti Savonlinnan asioita ja pyritään tekemään jotain pientä Savonlinnan hyväksi. Olen töissä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:ssä, joka on suomalaisten nuoriso-ja varhaisnuorisojärjestöjen kattojärjestö. Yhteystiedot: p. 040 900 4882; s-posti:
nonna@alli.fi
Satu Kervinen
Olen ollut seuran toiminnassa mukana reilun kolmisen vuotta. Helsingissä olen asunut vakituisesti viimeiset viisi vuotta. Olen naimisissa ja myös mieheni on kotoisin Savonlinnasta. Suhteet Sln:aan ovat
läheiset molempien vanhempien ja useiden sukulaisten asuessa edelleen siellä. Myös työssäni alueen kansanedustajan avustajana olen päivittäin tekemisissä Savonlinnan ja sen talousalueen ihmisten ja asioiden kanssa. Yhteysstiedot: p. 050 541
3777; s-posti: satu.kervinen @eduskunta.fi
Tilintarkastajat
Seuran tilintarkastajina toimivat Pekka Reponen
ja Mikko Vuorilehto sekä varalla Erkki Karusto ja
Risto Ruuhila.

TAPAHTUMIA
Vuosikokous
Seuran vuosikokous pidettiin 15.3.2005 Päivälehden museossa. Vuoden 2004 toiminta ja tilit esiteltiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Toiminta pyörii jäsenmaksuilla, joita tuli 70 kappaletta. Ainaisjäsenten kera seuran jäsenmäärä on
yli 80. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin aiemmin sihteerinä toiminut Jukka Parviainen.
Kokouksen jälkeen professori Jorma Enkenberg
kertoi Savonlinnan yliopistokampuksen toiminnasta. Savonlinnan kampuksella toimivat opettajankoulutuslaitoksen lisäksi mm. kansainvälisen viestinnän laitos ja matkailualan verkostoyliopisto.

Keväällä ja kesällä
Kevätretki tehdään eduskuntaan ti 17.5. klo 17.30.
Vierailua isännöi Jouni Bacmanin. Ohjelmassa tutustuminen uuteen lisärakennukseen. Mukaan
mahtuu max 15 henkilöä. Ilmoittautumiset sihteerille: helena.berg @ saunalahti.fi tai puh. 050 347
4429 viimeistään 11.5. Kokoontuminen uuden lisärakennuksen aulassa.

Kesäretki to 21.7. Savonlinnan yliopiston kampukselle Kuninkaankartanonkatu 5. Kokoontuminen
klo 12.00 seminaarinmäen päärakennuksessa.
Heikinpohjan vierailun jälkeen oopperalounas panimoravintola Huvilassa klo 14.00. Ennakkoilmoittautuminen on suotavaa ruokailun jouduttamiseksi. Pirauta siis tulostasi puheenjohtajalle p. 050 581
0518. Ravintolapäällikön menu-ehdotukset ovat:
1) Ahven Tournedos (siideri-voikastike ja punajuuriperunapyree),
2) Täytettyä kananpojanrintaa (tomaattista pestopastaa ja paahdettuja pinjansiemeniä),
3) Yrttipaahdettua karitsaa (valkosipulikastiketta ja
vuohenjuustoperunaa).
Musta Pässi julkistetaan pe 29.7. klo 13 kahvila
Saimassa, osoite Linnankatu 11, Sln. Kaikki jäsenet ja ystävät lämpimästi tervetuloa!

Ennakkotietoja syksystä
Syysretki tehdään mahdollisesti Yleisradioon.
Perinteiset Pässinpeijaiset 5.11.

Tapahtumista tietoja seuran verkkosivuilta, Savonmaan yhdistyspalstalta ja hallituksen jäseniltä.
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JÄSENMAKSU

Zarzuelaa Savonlinnassa kesällä 2005

Seuran toiminta perustuu jäsenmaksuihin. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2005 on 12 euroa. Jäsenmaksu maksetaan tilille Nordea 101430-210159.
Viitenumerona voi käyttää 1973. Eräpäivä on
16.5.2005.
Uusien jäsenten kannattaa ilmoittaa osoitetietonsa jäsenvastaava Nonna Lemolalle, p. 040 900
4882, s-posti: nonna@alli.fi

Savonlinnan oopperajuhlilla on kesällä 2005 ohjelmistossaan kaikkien muiden herkkujen lisäksi espanjalainen viikko, jonka tarjoaa Barcelonan Gran
Teatre del Liceu. Espanjalaiset esittävät klassista
italialaista oopperaa (Donizettin Lemmenjuoma)
sekä zarzuelaa, joka on espanjalaisen musiikkiteatterin alkuperäinen ja rakastetuin muoto. Barcelonalaisten espanjalainen ilta sisältää Enrique Granadosin pienoisoopperan Goyescas sekä aarioita,
duettoja ja kuorokohtauksia tunnetuimmista zarzueloista.
”Sääli, että zarzuelaa tunnetaan melko vähän
Espanjan ulkopuolella, kotimaassaan se on todella
suosittua”, kertoi Joan Matabosch, Gran Teatre del
Liceun taiteellinen johtaja oopperajuhlien järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä.

TIEDOKSI
Jäsenasiaa
Seuramme jäsen, rovasti ja musiikkimies, Mauri Tiilikainen on täyttänyt 90-vuotta.Toivotamme ONNEA
EDELLEEN!

Vierailut pidentävät juhlakautta viikolla

Helmikuussa keskuudestamme poistui seuran pitkäaikainen jäsen, taiteilija Oso Heickell.

Oopperajuhlilla esiintyi vieraileva ooppera Puolasta
jo vuonna 1972, mutta vuodesta 1987 vierailut ovat
olleet säännöllisiä. Vierailijoiden kirjo on ollut monipuolinen Tallinnan Estonia-teatterista Kiinaan ja Chileen saakka. Kesällä 2005 on vuorossa Barcelona
ja kesällä 2006 Italian Bologna.
”Vierailut ovat erittäin suuri rikkaus, ne ovat oopperajuhlien ehdottomia helmiä ja ikään kuin ikkuna
toiseen oopperamaailmaan sekä suomalaisille että
vierailijoille”, vastasi oopperanjohtaja Jan Hultin kysymykseen, mitä järkeä on tuoda oopperajuhlille vierailijoita. Hän muistutti myös, että vierailut pidentävät festivaalia viikolla, mikä on tärkeä seikka Savonlinnan talousaluelle.

Savolaisen osakunnan historiateos
ilmestynyt
Helsingin yliopiston Savolainen Osakunta juhlii tänä
vuonna satavuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi SavO on mm. julkaissut VTM Jouko Kokkosen kirjoittaman historiateoksen “Tuuhea oksa savolaisuuden puussa - Savolainen osakunta 1905 2004".
Edustavan ja monipuolisen teoksen voi tilata
markkinointivastaava Anu Korhoselta, p. 050-573
6824, s-posti: anu.k.korhonen@helsinki.fi. Kirja
maksaa 47 euroa mahdolliset toimituskulut. Kirjaa
on myynnissä myös Yliopistokirjakaupassa ja Akateemisessa Kirjakaupassa.

Haluatko tilata Savonmaa-lehden?
Oikein hyvää kevättä ja kesää koko
hallituksen puolesta!
Tapaamisiin kauden tapahtumissa
Helsingissä ja Savonlinnassa.

Savonmaa on aito savonlinnalainen paikallislehti.
Seuran jäsenenä saat näytenumeron ja Pyhän Olavin päivän juhlanumeron kotiisi. Seura tiedottaa tapahtumista tarvittaessa myös lehden yhdistyspalstalla.
Jos haluat tilata lehden, joka tulee postitse torstaisin, ota yhteyttä Jaana Kattaiseen, p. 0440 651
099. Vuositilauksen hinta on 34 euroa.

Helena Berg, sihteeri
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