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Puheenjohtaja Jukka Parviainen, puh. (050) 581 0518, email: parvi@iki.fi
WWW-sivut: http://www.savonlinnaseura.net/
Tässä kirjeessä:
 Jäsenmaksun maksaminen
 Oopperalounas ke 20.7.2011 klo 12.00 ravintola Paviljongissa (huomaa paikka!).
Puhujana päätoimittaja Tuomo Yli-Huttula.
 Mustan Pässin julkistus pe 29.7.2011 klo 10 torilla
 Sirkka-Liisa Hentilä seuran kunniapuheenjohtajaksi

JÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2011 on 15 euroa, ja se maksetaan seuran tilille
Nordea 101430-210159 yleisellä viitenumerolla 1973 tai oheisen tilisiirron
viitenumerolla.
TULEVIA TAPAHTUMIA
Perinteinen oopperalounas on ravintola Paviljongissa Miekkoniemellä
keskiviikkona 20. heinäkuuta 2011 klo 12.00 alkaen. Saamme puhujaksi
mielenkiintoisen vaikuttajan, Itä-Savon päätoimittajan, Tuomo Yli-Huttulan.
Tuomon esityksen jälkeen nautimme yhdessä Paviljongin lounaan, joka maksaa 14
euroa. Tervetuloa – tuo ystävät mukana! Järjestelyjen helpottamiseksi ilmoittaudu
etukäteen pirauttamalla Sirkalle (p. (040) 573 9561) tai Jukalle (p. (050) 581 0518)
tai lähetä sähköpostia hallitus@savonlinnaseura.net.
Pyhän Olavin päivä eli kaupungin 372. vuosipäivä sisältää monenlaista ohjelmaa
aamusta iltaan perjantaina 29.7.2011. Seura osallistuu ansioituneen savonlinnalaisen
eli Mustan Pässin julkistamiseen, joka tapahtuu juhlapäivän avauksen yhteydessä
klo 10 torilla. Mustan Pässin arvonimi voidaan myöntää siihen liittyvine riipuksineen
hyvämaineiselle ja menestyksekkäästi ”rakasta Savonlinnaamme” tunnetuksi tehneelle
tai kaikkinaisia elämänmuotoja itsenäisellä ajattelulla edistäneelle henkilölle. Parin
kymmenen palkitun lista on nähtävissä seuran WWW-sivuilla. Valinnan tekee
paikallisen median raati.
Syksyksi yritetään järjestää eduskuntavierailu, kun Arkadianmäellä on kaksi
savonlinnalaista, Jouni Backman (SDP) ja Kaj Turunen (PS). Kyselyä
kansanedustajillemme ei ole olosuhteiden sekavuudesta johtuen lähetetty – olkoon
tämä heillekin ennakkovaroitus! Mahdollisesta vierailusta lisää syksyn jäsenkirjeessä,
sähköpostilla tai tekstiviestillä. Lauantaina 5.11. järjestetään Pässinpeijaiset.
VUOSIKOKOUS MA 21.3.2011
Helsingin Savonlinna-seura ry:n vuosikokous järjestettiin maanantaina 21.3.2011
kello 17.00 Päivälehden museossa. Paikalla oli 24 jäsentä. Ensin Päivi Lehtovirta
esitteli näyttelyä ”Räpylän jälkiä”, jossa jokainen sai oman ankkahahmon ja pääsi IltaPulun kanteen.
Kahvituksen jälkeen yhdistyksen vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelle 2010 ja
valitsi hallituksen vuodelle 2011. Hallitus pysyi samana kuin vuonna 2010 eli
puheenjohtaja Jukka Parviainen, varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Hentilä (joka
kokouksen rohkaisemana jatkaa ”vielä yhden vuoden”), Pekka Anttonen, Anu
Kuutti, Nonna Lemola-Palm, Piia Paakkunainen ja Riitta Siikavirta.
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Yhdistyksen kokous kutsui pitkäaikaisen puheenjohtajamme, FM Sirkka-Liisa
Hentilän, seuran kunniapuheenjohtajaksi. Kiitämme Sirkkaa pitkästä ja
ansiokkaasta työstä seuran eteen. Hän ei ole ollut vain aktiivinen puheenjohtaja vaan
hyvä ystävä, joka on luonut tunnelman toimintaamme ja lukuisiin tilaisuuksiin.
FT Pekka Tarkka piti kokouksen jälkeen esityksen ”Käkriäiset ja Korkein oikeus –
Savonlinnan seutu ja Joel Lehtosen 1920-luku”. Esitys oli huikea ja sai aikaan
runsaasti keskustelua.
KEVÄTRETKI KAVAAN MA 13.4.
Seura tutustui kevätretkellä Kavaan eli Kansalliseen audiovisuaaliseen arkistoon (ent.
Elokuva-arkisto). Apulaisjohtaja Mikko Kuutti esitteli toimintaa ja oli valinnut pari
vanhaa Savonlinnaa koskettelevaa filmiä katsottavaksi Kavan teatterissa. Näimme
mm. taltioinnin Oopperajuhlilta kesältä 1967. Paikalla oli noin 20 henkilöä.
PYHÄN OLAVIN KILTA ETSII KUVAMATERIAALIA JA PAIKALLISTIETÄJIÄ
Pyhän Olavin Kilta (POK ry) on Savonlinnassa toimiva paikallishistorian harrastajien
yhdistys. Kilta on saanut 12 000 e rahoituksen Etelä-Savon maakuntarahastolta
Muuttuva Savonlinna -hankkeen toteuttamiseen yhdessä maakuntamuseon ja
Savonlinnan Fotokerhon kanssa vuosina 2011-2013. Jos sinulla (tai jollain
tuntemallasi henkilöllä) on Savonlinnaa, sen rakennuksia, ympäristöä tai tapahtumia
koskevia vanhoja kuvia tai filmejä, niin ota yhteyttä killan puheenjohtajaan tai
maakuntamuseoon.
Jos tunnet Savonlinnan vanhaa kaupunkiympäristöä, ilmoittaudu paikallistietäjäksi.
Saatat olla myös apuna talven aikana Helsingissä, kun Kavan Savonlinnaa liittyvää
arkistomateriaalia käydään läpi.
Kilta järjestää Ollin peijaiset pe 29.7. klo 13 Wanhalla kasinolla, jossa
lounasesitelmän pitää FM Jukka Torvelainen. Hänen teoksensa ”Kaksoiskotkan
katveessa - 21. Savonlinnan reservikomppania” ilmestyi Killan julkaisusarjassa
toukokuussa 2011.
Lisätiedot ja lounaalle ilmoittautuminen sähköpostilla pyhanolavinkilta@gmail.com
(tai Jukan kautta) tai killan pj Timo Auvinen. Killan WWW-sivut ovat osoitteessa
http://pyhanolavinkilta.wordpress.com

Oikein hyvää kesän jatkoa!
Hallitus

