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

Tässä kirjeessä:  
• Pässinpeijaiset parin viikon päästä la 24.11. klo 17 Mamma Rosassa. Ilmoittautuminen to 

15.11. mennessä puheenjohtajalle 
• Musta Pässi 2007 Seppo Manninen maaliskuun vuosikokoukseen 

 
Hyvä Savonlinnan ystävä,  
 
Helsingin Savonlinna-Seura on jo yli 50 vuoden ajan ollut ”sudeettisavonlinnalaisten”  oma 
yhdistys, joka toisinaan on hyvinkin näkyvästi vaikuttanut ja ottanut kantaa Savonlinnaa koskeviin 
hankkeisiin. Tänä syksynä on kantautunut korviin monia suunnitelmia, jotka toteutuessaan 
heikentävät kaupungin asemaa niin taloudellisesti kuin henkisesti. Savonlinnan seudun yrittäjien 
adressi Savonlinnan puolesta keräsi muutamassa viikossa lähes seitsemän tuhatta nimeä. Internet-
sivulla www.prosavonlinna.fi olevan adressin taustatiedoissa on muun muassa ns. Niemen muistio 
opettajankoulutuksen tulevaisuuden tarpeista. On muistettava, että ns. faktoihinkin liittyy 
tulkinnallisuutta ja epävarmuutta. Lopulliset päätökset tehdään yleensä pienellä marginaalilla. 
Uskon, että vetoomuksilla on hyvin hoidettuna vaikutusta. Adressin allekirjoittajat eivät pelkästään 
vetoa itse vaan luovat myös uskoa asian puolestapuhujiin. Kiitokset vetoomuksen allekirjoittaneille! 

Jukka Parviainen, seuran puheenjohtaja 
 
PÄSSINPEIJAISET  LA 24.11.2007 KLO 17 

 
Perinteiset Pässinpeijaiset ovat lauantaina 24.11.2007 klo 17.00 alkaen ravintola 
Mamma Rosan kabinetissa (Runeberginkatu 55, Etu-Töölö).  Huomaa, että olemme 
vaihtaneet Peijaispaikkaa! 
 
Pässinpeijaisiin kuuluu keskeisenä osana mukavan yhdessäolon lisäksi hyvä ruoka. 
Kolmen ruokalajin illallinen Pässinlirrauksinnee kustantaa 27 euroa, joka maksetaan 
käteisellä paikalla. Tarjolla on: vihreä salaatti; karitsan paistia ja juuressärää; 
kauden brülee  tai lämmin suklaaunelma. Liharuoan sijaan voi nauttia ”päivän 
kalaa”. 
 
Viime syksynä kovassa käytössä olleet laulukirjat tulevat mukaan. Illan päätteeksi 
pidetään arpajaiset, joita varten toivotaan osallistujilta arpajaispalkintoja. Viime 
vuosina olemme lahjoittaneet arpajaisten tuotosta pienen jouluavustuksen 
Savonlinnaan mm. keskussairaalan lastenosastolle, Pelastakaa Lapset ry:n 
paikallisyhdistykselle ja perhekoti Paimenlinnaan. 
 
Ennakkoilmoittautuminen torstaihin 15.11. mennessä puheenjohtajalle (Jukka, p. 
050 5810518). Ilmoita kuka / ketkä ovat tulossa ja jos haluat karitsan sijaan kalan. 
Ystävät ovat erityisen tervetulleita! 

 
TAPAHTUMIA KULUNEELTA KEVÄÄLTÄ JA KESÄLTÄ 

 
Huhtikuun lopulla teimme kevätretken Presidentinlinnaan, jossa paikalla oli 
parikymmentä jäsentä. Saimme oppaan johdolla tutustua entiseen kauppiaan taloon ja 
ihmetellä televisiosta tuttujen paikkojen pienuutta.  
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Savonlinnan perinteiseen kesäpäivään 26.7.2007 osallistui kolmisenkymmentä 
jäsentä. Aamupäivällä kävimme satavuotiaan Itä-Savon toimituksessa Kyösti 
Pienimäen vieraana. Tämän jälkeen siirryimme Casinolle kuulemaan kaupungin 
kaava-arkkitehti Juhani Raunion esitelmää Säämingin kirkoista Kirkkoniemessä. 
Nautimme mainion lounaan Aurinkokabinetissa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSTA PÄSSI 2007: SEPPO MANNINEN 

 
Ansioitunut savonlinnalainen eli Musta 
Pässi valittiin jälleen kaupungin 
tiedotusvälineiden ja seuran 
tapaamisessa. Tämän vuoden Musta 
Pässi on metsänhoitaja Seppo ”Pondo” 
Manninen, joka kukitettiin 29.7.2007.  
 
Manninen on parin vuosikymmenen 
ajan toiminut Basket Savonlinnan 
johtotehtävissä ja valmentajana. Lisäksi 
hän on koordinoinut Old Timers’ 
Basketball –turnausta, josta Savonlinna 
on saanut kansallista ja myös 
kansainvälistäkin näkyvyyttä. Yhteistyö 
East Side Story –hankkeessa laajentaa 
ruumiinkulttuurin työtä myös 
matkailullisiin aspekteihin. Seppo 
Manninen on tulossa maaliskuussa 
seuran vuosikokoukseen kertomaan 
muun muassa matkailututkimuksen 
sadosta.  
 
Aiemmat pässit vuoteen 1993 asti 
löytyvät seuran WWW-sivulta. 

 
Pirteää syksyn jatkoa ja nähdään Peijaisissa, 

Hallitus 


