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Puheenjohtaja Jukka Parviainen, puh. 050 581 0518, email: parvi@iki.fi 
WWW-sivut: http://www.savonlinnaseura.net/ 

 
Oikein hyvää kesää ja kärpästen pärinää! 
Tässä kirjeessä seuran kesäohjelmasta ja hiukan menneestä keväästä. 

 
  

KESÄLOUNAALLA SAVONLINNA-AIHEISTA KIRJALLISUUTTA 
 
Kauppias Olli Österlund on kutsunut Savonlinna-Seuran jäsenet Olavinkadun Knut Possen 
kirjakauppaan keskiviikkona 23.7.2008 klo 12.00. Hän esittelee ”kuvia ja kirjoja Savonlinnasta”. 
Kierroksen jälkeen menemme alakertaan nauttimaan lounasta. Lounas on omakustanteinen, mutta 
kirjakauppa tarjoaa viinilasillisen. Kaupunginjohtaja Janne Laine on tulossa mukaan tilaisuuteen. 
Tervetuloa! 
 
PYHÄN OLAVIN PÄIVÄ TI 29.7.2008 
 
Seura osallistuu jälleen ansioituneen savonlinnalaisen eli Mustan Pässin valintaan. Musta Pässi 
julkistetaan Olavin päivänä 29.7. klo 13.00 Riihisaaressa. Julkistuksen jälkeen Pyhän Olavin 
Kilta on järjestänyt erikoisesittelyn museon näyttelyihin.  
 
Museolta voi jatkaa ”Ollin peijaisiin”, jotka ovat Pyhän Olavin Killan perinne. Kilta on kutsunut 
seuramme jäsenet mukaan. Peijaiset järjestetään ammattikorkeakoulu Savonian tiloissa 
Savonniemessä klo 15.00. Peijaisiin ilmoittautuminen killan sihteerille Anne Paulasuolle 
viimeistään pe 11.7. mennessä, sähköpostilla anne.paulasuo@nba.fi. Jos et ole netin äärellä, soita 
Jukalle, joka välittää viestin eteenpäin.  
 
Ruokailu noutopöydästä 26,80 EUR/hlö: veräjänvieren vihreää (yrtti-vihersalaattia, melonia, 
tomaatti-appelsiinisalaattia, basilikavinegretteä, savusiika-omenasalaattia), Olavin paisti 
(rosmariinilla maustettua karitsan paahtopaistia, timjamikastiketta, perunaporkkanavuokaa), 
jälkihyvä (kauden tuoreita marjoja ja mascarponevaahtoa). 
 
JÄSENMAKSU VUODELLE 2008 
 
Jäsenmaksu vuodelle 2008 on 15 euroa ja se maksetaan seuran tilille Nordea 101430-210159  joko 
oheisen tilisiirron viitenumerolla tai yleisellä viitenumerolla 1973.  
 
SEURAN HALLITUS VUODELLE 2008 
 
Seuran hallitus suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia jäseniensä toiveita kuunnellen. Hallituksen 
yhteinen sähköpostiosoite on hallitus@savonlinnaseura.net. Puheenjohtaja Jukka Parviainen, 
parvi@iki.fi, p. 050 581 0518, varapuheenjohtaja Sirkka Hentilä, sihteeri Satu Kervinen ja 
jäsenet Pekka Anttonen, Helena Berg, Anu Kuutti (uusi) ja Nonna Lemola-Palm. 
 
IN MEMORIAM 
 
Seuran kaksi pitkäaikaista aktiivista jäsentä ovat poistuneet keskuudestamme. Professori Lauri 
Hyvärinen kuoli 14.1.2008 ja rovasti Mauri Tiilikainen 3.4.2008 Helsingissä. Seura muistaa heitä 
lämmöllä. 

mailto:anne.paulasuo@nba.fi
mailto:hallitus@savonlinnaseura.net
mailto:parvi@iki.fi


HELSINGIN SAVONLINNA-SEURA RY  JÄSENKIRJE 2/2008 (15.6.2008) 2 / 3 
 
 
KANSANEDUSTAJA HELI JÄRVINEN 12.2.2008 
 
Kerimäkeläinen kansanedustaja Heli Järvinen kutsui 
seuran eduskuntaan tiistaina 12.2.2008. Näimme aluksi 
eduskuntaa käsittelevän videon ja tämän jälkeen 
keskustelimme aktiivisesti lähes kaksi tuntia Vihreiden 
eduskuntaryhmän salissa. Parin kymmenen jäsenemme 
”hiillostuksessa” Heli selvisi sujuvasti Savonlinnan 
suhteiden eteenpäin viemisestä! Lämpimät kiitokset 
vieraanvaraisuudesta. 
  
VUOSIKOKOUS 6.3.2008 
 
Helsingin Savonlinna-Seura ry:n vuosikokous 
järjestettiin 6. maaliskuuta 2008 Päivälehden museossa. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Seuran 
toimintakertomus vuodelta 2007 kaikkine 
tapahtumineen (vuosikokous, Presidentinlinna, 
Savonlinna, peijaiset) on luettavissa seuran Internet-
sivuilta http://www.savonlinnaseura.net/ ja saatavissa 
puheenjohtajalta erikseen. Vuoden 2007 ylijäämä oli 
279,87 euroa, kun se oli vuonna 2006 alijäämäinen 
145,20 euroa. Vuoden lopussa seuran tase oli 2342,31 euroa. Viimeisen kolmen vuoden aikana 
ainakin kerran jäsenmaksun maksaneita on ollut 72 ja tämän lisäksi ainaisjäseniä on 15. 
Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2008 vahvistettiin edellisvuotinen 15 euroa. Seuran hallitus sai 
vastuuvapauden. Valittiin uusi hallitus, jonka kokoonpano on tämän kirjeen ensimmäisellä sivulla. 
Uusiksi tilintarkastajiksi valittiin Kari Kuoppala ja Pekka Luukkainen. Kokouksen jälkeen Kari 
Kuoppala kertoi Retretin kesästä ja Seppo Manninen koripalloturnaukseen liittyvästä tutkimuksesta, 
josta seuraavaksi lisää. 
 
MUSTA PÄSSI 2007 SEPPO MANNINEN 
 
Vuosikokouksessa puhujana vieraili vuoden 2007 Musta Pässi, metsänhoitaja Seppo "Pondo" 
Manninen. Manninen on toiminut pari vuosikymmentä koripalloseura Basket Savonlinnan johto- ja 
valmennustehtävissä sekä vuodesta 1984 Savonlinnassa järjestetyn seniori/puulaakikoripalloturnaus 
Old Timers´ Basketball Tournamentin (OTB) koordinaattorina. 
 
Turnauksen ajankohtana on ollut perinteisesti juhannuksen jälkeinen viikonloppu. Kesällä 2008 
XXV OTB-juhlaturnaus pelataan 27 - 29.6.2008. 
 
Turnaus on saavuttanut suuren suosion. Sitä pyöritetään vähin sponsorein ja talkootyöllä, ilman 
kaupungin tai yhteiskunnan tukea. Turnaukseen osallistuu vuosittain noin 50 joukkuetta, mutta 
esimerkiksi lisäsarjoille olisi kysyntää. Vanhimmat pelaajat ovat yli 60-vuotiaita. 
 
Joensuun yliopisto teki vuonna 2007 kävijäselvityksen turnaukseen liittyen. Tutkimus oli osa Itä-
Suomen lääninhallituksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa East Side Story vaikuttaa-
hanketta, jossa selvitettiin itäsuomalaisten tapahtumien vetovoimatekijöitä ja aluetaloudellisia 
vaikutuksia. 
 

http://www.savonlinnaseura.net/
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Turnauksen 
vetovoimaisuutta kuvaa 
myös varsin vakiintunut 
kävijäkunta. 10 prosenttia 
kävijöistä on ollut mukana 
20 kertaa. Kävijöiden 
keski-ikä oli 46 vuotta ja 
valtaosalla on perhe 
mukana. Suurin osa 
kävijöistä on korkeasti 
koulutettuja, mukana on 
niin liike-elämän kuin 
julkisen hallinnon 
avainhenkilöitä. Valtaosa 
kävijöistä, noin 80 
prosenttia, tulee 
pääkaupunkiseudulta. 
 
Tutkimuksesta käy myös ilmi, että OTB tuo Savonlinnaan matkailutuloja yli 180 000 euroa. 
Savonlinnalle turnauksella on suuri taloudellinen ja imagollinen hyöty. Monet alueen yritykset 
kokevat hyötyvänsä tapahtumasta. 
 
Manninen totesi, ettei turnauksen kasvattaminen ja laajentaminen nykyresurssilla ei ole enää 
juurikaan kannattavaa. Vastaan tulevat sekä tila- että kustannuskysymykset. Suurena haasteena on 
kuitenkin turnauksen kansainvälistäminen ja uudistaminen, se kuinka ne toteutetaan menettämättä 
turnauksen henkeä, joka on tärkeä nykykävijöille. 
  
MAAKUNTAMUSEON NÄYTTELYITÄ 
 
CONTINUUM, Savonlinnan taidelukio 40 vuotta, 5.6.-31.8.2008. 
MAALAUKSIA, Paavo Pelvo, 12.9.-2.11.2008. 
MAISEMA, Hannu Kauppi, Maalauksia, 7.11.2008-11.1.2009. 
MAISEMAVALOKUVIA MUSEON KOKOELMISTA,7.11.-7.12.2008. 
VUODEN LUONTOKUVAT 2008, 12.12.2008-11.1.2009. 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvää kesän jatkoa ja nähdään tapahtumissa tai torilla! 
 
Hallitus 
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