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Puheenjohtaja Jukka Parviainen, puh. 050 581 0518, sähköposti: parvi@iki.fi
Seuran kotisivu Internetissä: http://www.savonlinnaseura.net/
Tässä kirjeessä:
- kesäohjelma 2007: oopperalounas to 26.7. ja Olavin päivä su 29.7.
- tapahtui keväällä: vuosikokous, Jan Hultin ja presidentinlinna
- jäsenmaksun maksaminen: 15 euroa tilille Nordea 101430-210159, viitenro 1973
Jan Hultin vakuutti vuosikokouksessa:

Oopperajuhlat kukoistavat tulevaisuudessakin
Savonlinnan oopperajuhlien toimitusjohtaja Jan Hultin toi 26.3. pidettyyn
vuosikokoukseen
tuoreen
tuulahduksen
Savonlinnan
oopperajuhlilta.
Oopperajuhlien johto on rakentanut uuden strategian yhdessä tulevaisuudentutkija
Mika Mannermaan kanssa. Tavoitteena on juhlien yleisöpohjan laajentaminen –
siis selviytyminen jatkossakin kamppailussa ihmisten mielenkiinnon kohteista ja
vapaa-ajasta.
Juhlat kehittää uudenlaisia tuotteita perinteisten oopperatuotantojen rinnalle
yleisöpohjan laajentamiseksi. Tästä yhtenä esimerkkinä on kesällä 2006 pidetty
hevisopraano Tarja Turusen ja juhlien taiteellisen johtajan Raimo Sirkiän yhteinen
konsertti, joka myytiin loppuun nopeasti. Myös kysyntäpaineessa organisoitu
uusintakonsertti myytiin loppuun. Olavinlinnassa nähtiin väkeä, joka ei taatusti olisi
tullut perinteiseen oopperaesitykseen.
Oopperajuhlilla on viime vuosina otettu huomioon myös lapset. Lastenooppera on
hyvä esimerkki siitä, miten oopperalle kasvatetaan uutta yleisöä. Savonlinnassa on
nähty ja kuultu Koirien Kalevala ja Hui Kauhistus -lastenoopperat. Ne ovat vetäneet
hyvin perheitä mukaan oopperan maailmaan.
Oopperajuhlilla on myös jo traditio kutsua
vuosittain viimeiseksi juhlaviikoksi jokin
ulkomainen oopperatalo. Yhteensä 17
ulkomaista oopperataloa on vieraillut
Savonlinnassa vuodesta 1987 alkaen. Viime
kesänä saatiin terveisiä oopperan kotimaasta
Italiasta ja kesällä 2007 saamme tuulahduksen
Venäjältä.
Kesällä 2006 oopperajuhlilla kävi enemmän
väkeä kuin koskaan aikaisemmin eli noin
70.000 vierasta. Heistä noin 64.000 kävi
maksullisissa esityksissä.
Hultinmaista otetta myös kaupungille
Osa oopperaan vihkiytyneistä ei ole katsonut
hyvällä uutta rajat ylittävää ohjelmistoa pitäen
sitä
liian
”kevyenä”.
Jan
Hultinia
kuunnellessa oli helppo ymmärtää, että
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erilaisia, luovia ratkaisuja tarvitaan, jotta oopperajuhlat saa tulevaisuudessakin
riittävästi maksavaa yleisöä. Hultin muistutti, että valtaosa juhlien kävijöistä maksaa
itse lippunsa – päinvastaisista mielikuvista huolimaatta.
Vuosikokouksessa Savonlinna-Seuran väki vakuuttui, että Savonlinnan oopperajuhlat
ovat hyvissä käsissä. Juhlia kehitetään pitkäjänteisesti tulevaisuuteen katsoen, luovasti
ja ennakkoluulottomasti. On selvää, että rohkeat uudet tuulet nostattavat myös
kriittisiä ääniä.
Jospa myös Savonlinnan kaupunkiin saataisiin hultinmaista otetta – rohkeutta ja uusia
ideoita kaupungin kehittämiseksi!
Helena Berg
Vuosikokouksessa paikalla yli 20 jäsentä -

Seuran hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla
Helsingin Savonlinna-Seura ry:n vuosikokous pidettiin 26.3.2007 Päivälehden
museossa, Ludviginkadulla. Johtaja Pekka Anttonen esitteli uudistunutta museota.
Kahvin jälkeen Veli Vuorilehto johti puhetta varsinaisessa kokouksessa.
Hallitus esitteli vuoden 2006 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Ohjelmassa oli
mm. tutustuminen ARS ’06 –näyttelyyn, vierailu Savonlinnasaliin sekä perinteinen
vuosikokous ja Pässinpeijaiset. Vieraina tai isäntinä tapahtumissa olivat seutujohtaja
Hannu Kurki (vuosikokous), (entinen) kansanedustaja Pekka Nousiainen
(vuosikokous),
johtaja
Taneli
Tuomaala
(Savonlinnasali),
ansioitunut
savonlinnalainen eli Musta Pässi 2006 kuoronjohtaja Leena Astikainen (peijaiset) ja
kaupunginjohtaja Janne Laine (peijaiset). Jäsenkirjeitä lähetettiin kolme vuoden
aikana.
Toiminnan kulut olivat 916,76 euroa ja tulot 771,56 euroa. Alijäämä vuodelta 2006 oli
siten 145,20 euroa taseen ollessa 31.12.2006 2062,44 euroa. Jäsenmaksun maksoi 63
henkilöä. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Seuran hallitus ensi kevään 2008 vuosikokoukseen asti on sama kuin 2006/2007:
Jukka Parviainen, puheenjohtaja, p. 050 5810518, parvi@iki.fi
Sirkka-Liisa Hentilä, varapuheenjohtaja, p. 494 961, sirkka.hentila@taloverkot.fi
Pekka Luukkainen, taloudenhoitaja, opluukka@iki.fi
Helena Berg, helena.berg@welho.com
Satu Kervinen, skervinen@luukku.com
Nonna Lemola-Palm, nlemola@yahoo.com
Pekka Anttonen, pekka.anttonen@sanoma.fi
Hallituksen yhteinen sähköposti on hallitus@savonlinnaseura.net. Yhdistyksen
tilintarkastajina toimivat Pekka Reponen ja Mikko Vuorilehto.
Jäsenmaksu vuodelle 2007 on 15 euroa, jonka maksamisesta ohjeet seuraavalla
sivulla. Yrityksen tai yhteisön kannatusjäsenmaksu on 100 euroa.
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Kuvassa osa hallitusta
vasemmalta lukien Pekka
Anttonen, Sirkka Hentilä,
Satu Kervinen ja Jukka
Parviainen. Kameran takana
Helena Berg.

Yhdistyksen tulot lähes yksinomaan jäsenmaksuista

Seuran jäsenmaksu vuodelle 2007 on 15 euroa / jäsen
Seuran talous lepää jäsenmaksujen varassa. Normaalin vuosijäsenen jäsenmaksun
suuruus vuonna 2007 on 15,00 euroa. Toivomme, että käytät viitenumeroa – joko
tilisiirrossa olevaa tai numeroa 1973. Suorita jäsenmaksu seuran tilille Nordea 101430210159 15.7.2007 mennessä. Kerro seurasta ystävillesi ja pyydä heitä mukaan
toimintaan.
Huhtikuun lopussa 2007 seura järjesti vierailun Presidentinlinnaan, jossa oppaamme kertoi
linnan historian eri vaiheita kauppiashuoneesta tämän päivän juhlatilaisuuksiin. Paikalla
oli 20 jäsentä. Seura sponsoroi sisäänpääsymaksua. Voit ehdottaa mukavia ja
mielenkiintoisia tutustumiskohteita seuran hallitukselle.
Oopperalounas kesällä Savonlinnassa

Satavuotias Itä-Savo ja Säämingin historiaa torstaina 26.7. klo 10.30 – 14.00
Kesävierailu ja oopperalounas järjestetään Savonlinnassa torstaina 26.7.2007. Päivä alkaa
tutustumiskäynnillä 100-vuotista taivaltaan juhlivaan Itä-Savo-lehteen. Päätoimittaja
Kyösti Pienimäki ottaa meidät vastaan lehden tiloissa linja-autoaseman toisessa
kerroksessa kello 10.30. Noin tunnin kestävän tapaamisen jälkeen siirrytään Casinolle.
Perinteinen oopperalounas on Casinolla, Aurinkokabinetissa kello 12.00 alkaen. Lounaan
yhteydessä kaupungin asemakaava-arkkitehti Juhani Raunio kertoo mm. Säämingin
seurakunnan muinaisista puukirkoista.
Oopperalounasta varten Casino tarjoaa seuraavat kaksi vaihtoehtoa hintaan 19 euroa.
Tilausten jouduttamiseksi ennakkoilmoittautuminen ja valinta menu A tai B
puheenjohtaja Jukka Parviaiselle, p. 050 581 0518, parvi@iki.fi, pe 20.7. mennessä.
Vaihtoehto A:
• Serranokinkkua ja balsamicomarinoituja kasviksia
• Paistettua lohta ja savumuikkuja, hernepuré, uudet perunat
Vaihtoehto B:
• Jyväkalkkunan yrttimarinoitu filepihvi, romainesalaattia ja caesardressing
• Sitruunalla maustettu manteli-marenkitorttu
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Kuka on Musta Pässi vuonna 2007

Pyhän Olavin päivä 29.7. täynnä tapahtumia
Pyhän Olavin päivänä sunnuntaina 29.7.2007 on runsaasti tapahtumia aamusta keskiyön
ilotulitukseen. Kaupunginjohtaja Janne Laine avaa päivän klo 10.00 Kauppatorilla, jonne
myös suojeluspyhimys Pyhä Olavi tulee tervehtimään kaunkilaisia. Ruumiinkulttuuria on
tarjolla rullaluistelumaratonin ja kaupungin poikkiuinnin merkeissä - hengenravintoa
Olavinlinnasta, maakuntamuseosta ja Nestorista (Saimaan luontotalo). Savonlinnan oppaat
järjestävät kulttuurikävelyjä Linnankadulla ja Onnellisten saarilla. Kesähuveina päivän
mittaan ovat tukkilaistapahtuma Haapasalmessa, kesäteatteriesityksiä, Vanhojen
Volkkarien paraati ja Savonlinnasalin 5-vuotisjuhlakonsertti.
Seuramme on mukana heti aamusta. Mustan Pässin julkistamistilaisuus on Kauppatorilla
kello 10.30. Seura on vuosittain mukana valitsemassa ansioitunutta savonlinnalaista eli
Mustaa Pässiä yhdessä paikallisten tiedotusvälineiden kanssa.
Mustan Pässin arvonimi voidaan myöntää siihen liittyvine riipuksineen hyvämaineiselle ja
menestyksekkäästi ”rakasta Savonlinnaamme tunnetuksi tehneelle tahi kaikkinaisia
elämänmuotoja itsenäisellä ajattelulla edistäneelle henkilölle”. Mustan Pässin
tunnuspiirteitä ovat sitkeys ja periksiantamattomuus toimessaan. Arvonimen ja riipuksen
saaneet:
2006 Leena Astikainen, kuoronjohtaja
2005 Sirkka Makkonen, yrittäjä, ”torin henki”
2004 Niilo Niskanen, tiedottaja, Savonlinna-Säämingin seurakunta
2003 Lasse Pulkkinen, projektipäällikkö, teknologiaklusteri, Itä-Savon kuntayht.
2002 Timo Rissanen, Savonlinnan kaupunginteatterin teatterinjohtaja
2001 Sauli Immonen, toimitusjohtaja, Mopro Oy
2000 Käpy Tarus, Nukkemuseon perustaja
1999 Marja-Liisa Kotro, Eläinsuojeluyhdistyksen pj
1998 Tuija Mehtonen, Linnalan Nuorten toiminnanjohtaja
1997 Jouko Kovanen, Norppa-soutujen kehittäjä
1996 Esko Koskimies, rehtori
1995 Mirjam Kosunen, museonjohtaja
1994 Pertti Mutka, matkailupäällikkö
1993 Kimmo Harra, musiikki-instituutin johtaja

Tervetuloa kaikkiin kesän tapahtumiin!

Hallitus

