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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 2019 jäsenmaksu suuruus on 15 euroa, eräpäivä 23.5.2019 ja viite 1973. 

Hallitus (–3/2020): Puheenjohtaja Pekka Anttonen (puh. 0400 897 203), varapuheenjohtaja Anu Kuutti, sihteeri Jukka 

Parviainen, taloudenhoitaja Erkki Hirvonen, ja muut jäsenet Helena Holopainen, Riitta Siikavirta, Hannele Viikama. 

Sähköposti: hallitus@savonlinnaseura.net tai yksittäin muotoa etunimi.sukunimi@savonlinnaseura.net. 

 

Tässä kirjeessä:  

• Jäsenmaksun maksaminen 

• Oopperalounas pe 19.7.2019 klo 13.00 Savonlinnan Kulttuurikellarissa, Olavinkatu 34. 

Paikalla kirjailija Tuire Malmstedt ja Kulttuurikellarin Matti Makkonen.  

 

JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN 15 EUROA 

Yhdistyksen normaalin henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2019 on 15 euroa, ja se 

maksetaan seuran tilille FI66 1014 3000 2101 59 viitenumerolla 1973 ja eräpäivällä 

23.5.2019. Seuran toiminnan rahoitus nojautuu täysin jäsenmaksuihin. Kiitos! 

 

Jäsenmaksu 2019 15,00 euroa Viite: 1973 Tili: FI66 1014 3000 2101 59 

 

MENNEITÄ TAPAHTUMIA KEVÄÄLTÄ: vuosikokous ja kevätretki 

Yhdistyksen vuosikokous oli 19.3.2019, jossa paikalla oli 14 jäsentä. Putiikkihotelli 

Lossiranta Lodgen johtaja Christine Lund kertoi Savonlinnan mahdollisuuksista. 

Vuosikokous valitsi hallituksen ja toimihenkilöt: Pekka Anttonen jatkaa seuran 

puheenjohtajana ja hallituksessa Anu Kuutti, Erkki Hirvonen, Helena Holopainen, 

Jukka Parviainen, Riitta Siikavirta ja Hannele Viikama. Seuran hallituksen 

tavoittaa sähköpostiosoitteesta hallitus@savonlinnaseura.net. Toiminnantarkastajana 

jatkaa Pekka Luukkainen. Kiitämme Kari 

Kuoppalaa vuosikokouksen johtamisesta. 

 

Seuran makeasuut vierailivat Fazerilassa 

tiistaina 9.4. Pääsimme opastetulla kierroksella 

trooppiseen kasvihuoneeseen, kuulimme yhtiön 

toiminnasta ja historiasta sekä nautimme 

lopuksi karkkiherkuista.  
 

TULEVIA TAPAHTUMIA: OOPPERALOUNAS  

Perinteinen kesätapaaminen Savonlinnassa järjestetään Kulttuurikellarissa, 

Olavinkatu 34, perjantaina 19.7.2019 klo 13.00 alkaen. Viime kesän Musta Pässi 

Matti Makkonen kertoo Kulttuurikellarin toiminnasta. Tapaamme dekkarikirjailija 

Tuire Malmstedtin, jonka romaanin henkilöt ja tapahtumat ovat Savonlinnan alueelta 

(lue lisää kääntöpuolelta). Tapaamisen yhteydessä voidaan nauttia Kulttuurikellarin 

ravintolan antimista omakustanteisesti. Ilmoittautumiset Pekka Anttoselle, 

pekkajoh.anttonen@gmail.com, p. 0400 897 203. Tervetuloa jäsenet ja ystävät!  

 

Muita tapahtumia: Mustan Pässin eli ansioituneen savonlinnalaisen julkistus 

perinteisesti Pyhän Olavin päivänä maanantaina 29.7. Seuran perinteiset 

Pässinpeijaiset järjestetään lokakuussa ja savolaisseurojen yhteiset Muikkujuhlat la 

25.1.2020. Lisätietoa syksyn jäsenkirjeessä.  

 

Oikein hyvää alkavaa kesää! 
 

Hallitus 
 

mailto:pekkajoh.anttonen@gmail.com
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Helsingin Savonlinna-Seura ry.   

 

Tuire Malmstedt - vuoden esikoisdekkaristi 
 

- Olen syntyisin Suolahdelta, mutta Savonlinna liittyy tiiviisti elämäni tärkeisiin vaiheisiin. Menin 

opiskelemaan Savonlinnaan Kansainvälisen viestinnän laitokselle vuonna 1994 ja opiskelin siellä 

vuosituhannen vaihteeseen. Savonlinnan vuosina tapasin Enonkosken Karvilasta kotoisin olevan 

mieheni, ja asuimme Savonlinnassa vuosina 2002-2004, jolloin myös esikoisemme syntyi. 

Näin kertoo aiemmista Savonlinna-kytkennöistään Tuire Malmstedt, 43-vuotias esikoiskirjailija, 

joka tällä hetkellä toimii kieltenopettajana Pieksämäellä. 
 

- Tavallaan kaipaan edelleen Savonlinnaan ja siitä johtuen dekkarini tapahtumapaikaksi varmasti 

valikoituikin Savonlinna - kirjaa kirjoittaessa olen taas siellä. Lisäksi seudun kauneus sopii 

mielestäni täydellisesti kauheiden tapahtumien miljööksi, ikään kuin kontrastina. Vietämme 

perheen kanssa edelleen paljon aikaa Karvilan suunnalla, joten yhteys seutuun säilyy siksikin. 

Esikoiskirjani, Pimeä jää, päätapahtumapaikka on Savonlinnan Oravi, jossa kesäisin mökkeilemme 

ja veneilemme. 
 

- Kirjani on psykologinen trilleri, jossa savonlinnalainen ylikonstaapeli Isa Karos selvittää 

katiskasta löydetyn tytön murhaa, ja samalla omaa elämäänsä. Murhatutkinta sysää Isa Karoksen 

matkalle ihmismielen syvyyksiin – omaansa ja murhaajan. Idea kirjan juoneen tuli minulle 

pyörälenkillä, kun pohdin ihan toisen käsikirjoitukseni, mummoni lapsuustarinan, erästä vaikeaa 

kohtaa. Mummon tarinassa oli naapurissa vanha, viisas mies, joka teki katiskoja, ja tämä dekkarin 

kauhea idea kuolleesta lapsesta katiskassa varmasti juontaa siitä juurensa, mutta muuten mitään 

yhtymäkohtia tarinoilla ei ole. Kun aloin kirjaa kirjoittaa, se vangitsi minut kolmeksi vuodeksi 

otteeseensa. 
 

Tuiren kirja sai maaliskuussa merkittävän huomionosoituksen, kun alan arvostettu toimija, Suomen 

dekkariseura valitsi sen vuoden esikoisdekkariksi. Perusteluissa mainitaan mm. "Pimeä jää on 

ansiokas poliisiromaani, jonka rakenne on monitahoinen ja yllättävä, jopa genreä 

uudistava... Nykyhetken poliisitutkimuksen rinnalla kulkevat menneisyyteen sijoittuvat takautumat 

antavat teokseen oivallisen lisän, ja historiallinen tausta tuo syvyyttä henkilökuviin. Menneisyyden 

painon aistii koko ajan vahvasti. Lukija suorastaan odottaa, miten kirjailija sitoo tarinat yhteen 

lopussa. Siinä Malmstedt onnistuu hienosti". 
 

- En oikein osaa sanoa, miksi juuri dekkarigenre kiehtoo, sillä luen paljon hyvin erilaista 

kirjallisuutta, ja tykkään kirjoittaakin hyvin monenlaista tekstiä; satuja, runoja, jne. Ehkä dekkari on 

herkullinen siksi, että siihen nivoutuu kaikki suurimmat kysymykset elämässä (ja kuolemassa), 

usein höystettynä rakkaudella, yhteiskunnallisilla asioilla ja psykologisella otteella. Tavallaan niissä 

on koko ihmisyys, ja ihmettelenkin, miksi dekkarit olivat takavuosina väheksyttyä kirjallisuutta. 

Seuraava Isa Karos-sarjan osa Mykkä taivas ilmestyy jo syyskuussa 2019 (myös Myllylahti Oy:n 

kustantamana). Siinä Isa Karos ratkoo uutta murhamysteeriä, joka lähtee liikkeelle siitä, kun 

metsästä löytyy poltettu ihmisen pää. Takautumat vievät vuoden 2015 Aleppoon Syyriaan ja 

vuoden 1944 Salmiin Karjalaan. Nykypäivän tapahtumat sijoittuvat tässäkin osassa Savonlinnaan. 
 

Lisätietoja Facebook-sivulta: Kirjailija Tuire Malmstedt 
 

Teksti: Erkki Hirvonen; kuva: Jenni Ojasalo-Rinkinen 

 

   


