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TAPAHTUMIA

Tulevaa

SYYSRETKI

Savolainen osakunta on ollut savolaisuuden henki-
reikä Helsingissä jo sadan vuoden ajan. Teemme
retken osakuntaan ma 31.10. klo 18.00.

Osakunnan kuraattori FM Tuula Lyytikäinen esitte-
lee osakunnan tiloja ja toimintaa. Helsingissä toi-
mivien savolaisten kotiseutuseurojen historiasta ja
maineekkaasta Savon Seura ry:stä (perustettu
1919) kertoo FL Antero Nederström.

Osakuntaillassa on mukana myös tämän päivän
osakuntalaisia. Onko opiskelijan arki muuttunut vuo-
sikymmenten saatossa? Kutsuttuina ovat myös
Rantasalmi-, Ristiina-, Puumala-, ja Ylä-Savo-seu-
ran jäsenet.

Tarjolla lörtsyjä ja muita paikallisherkkuja!

Paikka: Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A,
osakunnan tilat ns. Vintti, jonne on 163 rappua. En-
nakkoon pyytämällä on mahdollisuus saada hissi-
kuljetus B-rapun kautta, jolloin kuljettavaksi jää vain
viisi porrasaskelmaa.

Lisätietoja ja “hissi-ilmoittautumiset”: Jukka Par-
viainen, puh. 050 581 0518, s-posti: parvi@iki.fi. Ter-
vetuloa!

PERINTEISET PÄSSINPEIJAISET
la 5.11. klo 17.00

Paikka: Ravintola Cantina West, osoite: Kasarmin-
katu 23, käynti ravintolan pääoven vierestä sisäpi-
halle, jossa oikean oven päällä lukee Handelsgillet.
Peijaiset Donator-kabinetissa, 3. krs.

Pässinpeijaisten menu on rakennettu vuoden 1972
ensimmäisten peijaisten menu’n mukaisesti:
- alkujuoma: pässinlirraus,, jossa on “katajanmarjo-
ja ja normaalia hapanta” - seuran kulloinenkin pj.
tietää tarkan koostumuksen, joka on salaisuus.
- alkuruoka: vihersalaattia
- pääruoka aina lammasta, nyt karitsanpaistia mar-
salaviinikastikkeessa, lisukkeena särävihanneksia ja
karamellisoituja perunoita
- jälkiruoka: kahvi / tee ja suklaakakkua
- ruokajuomat: hintaan sisältyy vesi, mutta jokainen
voi itse tilata muita haluamiaan juomia.

Hinta: 25 euroa, joka maksetaan käteisellä paikan
päällä.

Peijaisissa vuoden 2005 Musta Pässi yrittäjä Sirkka
Makkonen kertoo aiheesta “Yrittäjän kokemuksia Sa-
vonlinnan torin reunalta”.

Tuo mukana arpajaispalkintoja. Myynnissä euron
hintaisia arpoja.

Kerro ilmoitautumisen yhteydessä, jos haluat syödä
kasvisvaihtoehdon tai valitset erityisruokavalion.

Ilmoittautumiset viimeistään 31.10.:
Helena Berg, puh. 050 347 4429 tai s-posti
helena.berg@saunalahti.fi

Mukaan ovat tervetulleita sekä seuran jäsenet
että heidän ystävänsä!
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Mennyttä

Kevätretki tehtiin eduskuntaan 17.5. Vierailua isän-
nöi Jouni Backman, joka esitteli innostuneelle jou-
kolle eduskunnan uuden lisärakennuksen.Kuulimme
myös esityksen suomalaisen parlamentarismin vai-
heista sekä erittäin kiinnostavia näkemyksiä Etelä-
Savon alueen kehittämiseksi.

Kesäretkellä olimme Savonlinnan yliopiston
kampuksella kesäisenä heinäkuun 21. Professori

Jorma Enkenberg kertoi yliopiston kehittämissuun-
nitelmista kovenevassa koulutuskilpailussa ikäluok-
kien pienentyessä. Kiintoisaa oli nähdä seminaarin
mäen tilat puutarhoineen kaikkineen.

Oopperalounas nautittiin tämän jälkeen panimo-
ravintola Huvilassa.Lampaat, ahvenet ja muut talon
herkut tekivät kauppansa. Leppoisa seura kruunasi
mukavan retkipäivän.

Musta Pässi julkistettiin Pyhän Olavin päivänä
29. heinäkuuta Sirkka Makkosen torikahviossa.

Räväkkä yrittäjä Sirkka Makkonen on vuoden 2005 Musta Pässi

Sirkka Makkonen on toi-
minut torikahvilayrittäjä-
nä 28 vuoden ajan. Aloi-
tus oli lennokas: Sirkan
sisar kertoi kevätmark-
kinoiden alla 1978 tori-
kahvilan olevan myyn-
nissä. Vielä samana
perjantai-iltana Sirkka
tomerana naisena soitti
pankinjohtajalle kotiin ja
maananta i -aamuna
tehtiin kaupat.

Työllistäjä ja lupsakan
torihengen luoja

Savonlinnan kesätori ja
torikahviot kuuluvat kiinteästi yhteen. Sirkka kuvaa
kesätoria mukavaksi muurahaispesäksi.Vuosien
mittaan Sirkka on tullut tutuksi kaupunkilaisille, tori
vilisee tuttuja.

Mutta eikö työ ole yhtään raskasta? “On se jos-
kus aika raskasta, mutta kun asiakkaitten kanssa
höpöttää niin suaapi voimoo. Kyllä sitä mökkihöpe-
röks tulis jos ei piääse asiakkaitten kaa höpöttäm-
mää”, Sirkka vastaa.

Musta Pässi -valinnan perusteena oli, että Sirk-
ka Makkonen on yrittäjänä sekä työllistänyt että luo-
nut omalla persoonallaan Savonlinnan torille sitä lup-
sakkaa savolaishenkeä, josta tori tunnetaan.Tori on
keskeinen arkipäivän kohtaamisfoorumi alueen ih-
misille.

Sirkan torikahvion leivonnaiset tulevat omasta lei-
pomosta, lörtysyt ovat pitkälle käsityötä. Tavallises-
ti kesäisin kahvio ja leipomo työllistävät toistakym-
mentä työntekijää, parhaimpina aikoina jopa yli kah-
denkymmenen.

SIrkan yrittjäjäuralle mahtuu torikahvilayrittäjyyden
rinnalle muutakin yritystoimintaa:mm. leipomo, Hu-
viniemen ravintolat, pubi Hernemäessä. Vuonna
2000 hän jätti suurimman osan toiminnoistaan jäl-
kikasvun hoidettavaksi.

“Tiäälä ei vatuloja ja ökkelöijä”

Valtaosa työntekijöitä on paikkakunnan nuoria. Sirk-
ka antaa nuorille kunnon koulutuksen työelämää var-
ten: “Miula on kova koulutus, tiäälä ei vatuloja ja ök-
kelöijä, tiäälä tehhään töitä”.

Kiivaimmat yrittäjävuodet ovat takanapäin. Nyky-
ään Sirkka “nostaa sorkat seinälle” lokakuussa, ve-
täytyy viettämään ansaittua vapaata Varparannalle
hektisen kesän jälkeen.

Mutta torikahvio on edelleen Sirkan sydäntä lä-
hellä: “Kun kevät tulloo, niin alakaa jalakapohjoo ku-
tittoo, josko piääsis tuaas asiakkaitten kuaa suuta
pieksämää”, Sirkka nauraa.

Sirkka Makkonen on mukana Pässinpeijaisissa 5.11. Ks. tarkemmin ed. sivulta.

Helsingin Savonlinna-Seura ja Savonlinnan alueen tiedotusvälineet valitsivat vuoden 2005 ansioi-
tuneeksi savonlinnalaiseksi eli Mustaksi Pässiksi yrittjä Sirkka Makkosen. Valinta tuli Sirkalle todel-
lisena yllätyksenä: “Olin lentee persiillein”, sanavalmis savolainen kertoo.

Seuran puheenjoh-
taja Jukka Parviai-
nen nauttimassa
Sirkka Makkosen
torikahvion anti-
mista Sirkan seu-
rassa.

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



Tilaa oma Itä-Savo!

Itä-Savo eli Itukka on savonlinnalainen seitsemän-
päiväinen sanomalehti, joka täyttää pian 100 vuot-
ta. Lukijoiden toivomuksesta lehti panostaa runsaa-
seen paikalliseen uutisointiin. Tuoreimmat tapahtu-
mat on luettavissa reaaliaikaisesti tekstitelevisios-
sa (myös internetissä). Nettiversiossa ovat mukana
päällimmäiset paikalliset uutisaiheet, urheilu, pää-
kirjoitukset ja lukijan mielipide.

Lehden voi tilata Itä-Savon asiakaspalvelusta puh.
015 517 480 (ma-pe 8.00 - 16.00).
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Oikein värikästä syksyä koko
hallituksen puolesta!

Tapaamisiin kauden tapahtumissa!

Helena Berg, sihteeri

Tarjoukset uusille tilaajille:
a) 2 viikkoa ilmaiseksi,
b) 2 viikkoa ilmaiseksi ja 5 viikkoa 20 euroa,
c) 2 viikkoa ilmaiseksi ja 5 viikkoa 20 euroa ja lisä-
viikot (max 20) 2 euroa / viikko eli noin puolen vuo-
den lehdet noin 60 eurolla.

TARJOUKSET ovat voimassa 15.11. 2005 saakka!

Itukkaa voi pääkaupunkiseudulla lukea Leppävaa-
ran, Itäkeskuksen, Pasilan, Vuosaaren, Hakunilan
ja Tikkurilan kirjastoissa.

Savonlinna-vierailua alettiin suunnitella noin kuusi
vuotta sitten. Tavan mukaan vieraileva oopperatalo
tuo Savonlinnaan kaksi produktiota, joista toinen
edustaa klassista oopperaa ja toinen vierailijoiden
omaa kansallista kulttuuria. Klassiseksi oopperaksi
oli valittu italialaisen Donizettin Lemmenjuoma-oop-
pera ja espanjalaista kulttuuria tuotiin esiin zarzue-
la-illassa. Produktioita toteuttamaan saapui Barce-
lonasta väkeä lentokoneellinen, noin 200 henkeä.

Oopperan taiteellinen johtaja Joan Matabosch
kertoi lehdistötilaisuudessa, ettei Barcelonan oop-
pera yleensä tee vierailuja, koska sen oma kausi
on erittäin pitkä, syyskuun alusta heinäkuun loppuun.
Vierailu Savonlinnaan oli siis harvinaista herkkua.

Oopperajuhlayleisö otti barcelonalaisten esityk-
set innostuneesti vastaan eikä ihme, sillä espanja-
laiset toivat mukanaan huippuluokan elämyksiä.

Neljäsataa vuotta hersyvää huumoria

Espanjalainen kirjallisuus on vaikuttanut länsimai-
seen kirjallisuuteen etenkin Miquel de Cervantesin
teoksen Don Quijote välityksellä enemmän kuin
mikään muu teos. Teoksen ensimmäinen osa ilmes-
tyi 400 vuotta sitten vuonna 1605.

Teoksen 400-vuotisjuhlavuotta on juhlittu mm.
julkaisemalla eri puolilla maailmaa aiheeseen liitty-

Espanja rantautui Savonlinnaan

vää materiaalia ja järjestämällä teoksen luentatilai-
suuksia, jotka aloitti Espanjan kuningas Juan Car-
los. Oopperajuhlien ohessa pidetty kirjallisuussemi-
naari oli yksi juhlavuoden tapahtumista Suomessa.

Viinin ilosanomaa lörtsykansalle

Yksi Espanja-viikon yhteistyökumppaneista oli es-
panjalainen viinintalo Miquel Torres. Torres on 135
vuotta vanha perheyritys, jolla on viinitiloja Katalo-
niassa, Chilessä ja Kaliforniassa.

Viinitalon edustaja, missionero Jari Lahdenoja
maistatti  Savonlinnassa Torres-viinejä ja kertoi vii-
nien taustoista, luonteesta ja käytöstä. Lahdenojan
“virkanimike” missionero on muuten suomeksi lä-
hetyssaarnaaja. “Levitämme viinin ilosanomaa”, hän
täsmensi.

Lahdenoja jakoi yleisölle vinkkejä viinien käytös-
tä, mutta savonlinnalaisen erikoisuuden lihalörtsyn
kanssa hän ei uskaltanut suositella mitään tiettyä
viiniä. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että kyllä viini
sopii lörtsynkin kyytipojaksi, muttei kannata käyttää
kaikkein hienoimpia viinejä juuri tähän tarkoitukseen.

Viikon tapahtumia olivat järjestämässä myös Es-
panjan valtion matkailutoimisto ja Savonlinnan ke-
säyliopisto.

Savonlinnan oopperajuhlien yhteydessä vietettiin Espanja-viikkoa. Elokuun ensimmäisellä viikolla
tarjolla oli makupaloja oopperasta kirjallisuuteen, elokuviin, tanssiin ja viininmaistajaisiin. Viikon
päätähti oli Barcelonan ooppera Gran Teatre del Liceu.


