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

Hyvää syksyä!

Tässä kirjeessä mm. Pässinpeijaisista la 8.11., teatteri-illasta tammikuussa ja viime 
kesän kuulumiset.

 
PÄSSINPEIJAISET LA 8.11.2008

Perinteiset  Pässinpeijaiset  vietetään tällä kertaa lauantaina 8.11.  klo 17.00  alkaen 
ravintola Lasipalatsissa aivan Helsingin keskustassa, Mannerheimintie 22-24. 

Viime  kesän  ansioitunut  savonlinnalainen,  Musta  Pässi  Marko  Ruuskanen  pitää 
esityksen mm. Kirkkoniemeen liittyvästä historiasta. Markosta lisää myöhemmin tässä 
kirjeessä.  Tämän  jälkeen  nautitaan  pässiateria.  Illan  päätteeksi  järjestetään  pienet 
arpajaiset.

Menun (vihersalaatti,  yrttikuorrutettu karitsan paahtopaisti,  minttusuklaaleivos) hinta 
on 33 euroa, joka maksetaan paikan päällä  käteisellä.  Ilmoittautuminen torstaihin 
30.10.  mennessä puheenjohtajalle,  p.  050 581  0518.  Ilmoitathan  mahdollisista 
erikoisruokavalioista tai kasvisvaihtoehdosta.

Voit tuoda mukaasi arpajaispalkintoja. Arpajaisten tuotosta on lahjoitettu joululahja 
savonlinnalaiseen  hyväntekeväisyyteen,  mm.  keskussairaalan  lastenosastolle, 
Savonlinnan Pelastakaa Lapset ry:lle ja perhekeskus Paimenlinnalle.

Peijaisiin ovat tervetulleita niin seuran jäsenet kuin ystävätkin!

TEATTERI-ILTA: MACBETH Q-TEATTERISSA LA 24.1.2009

William Shakespearen  Macbeth 
on  nyt  nähtävissä 
teatteriesityksenä  maineikkaassa 
Q-teatterissa  Tunturikadulla 
Töölössä. Torstaina 23.10. ensi-
iltansa  saaneen  näytelmän  on 
ohjannut  Antti  Hietala  ja 
rooleissa  ovat  mm.  Elina 
Knihtilä (Macbeth,  kuvassa)  ja 
Pirjo Lonka (Lady Macbeth). 

Seura  on  varannut lauantain 
24.1.2009 klo 19.00 näytökseen 
15  paikkaa.  Peruslippu  maksaa 
23  euroa  ja  eläkeläislippu  19  euroa.  Ilmoittautuminen  5.12.2008  mennessä 
hallituksen jäsenelle Nonna Lemolalle p. 050 514 7483. 
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MUSTA PÄSSI 2008: MARKO RUUSKANEN

Savonlinnalaiset  tiedotusvälineet  ja 
Helsingin  Savonlinna-Seura  valitsivat 
vuoden  2008  ansioituneeksi 
savonlinnalaiseksi  eli  Mustaksi  Pässiksi 
haudankaivaja Marko Ruuskasen. Hän 
on  seurakunnan  haudankaivaja,  joka 
talkootyönä  on  entistänyt  Kirkkoniemen 
kulttuurihistoriallista miljöötä ja korjannut 
hoitamattomia hautakiviä. 

Julkistustilaisuus  pidettiin 
maakuntamuseon  edessä  Riihisaaressa 
Olavin  päivänä  klo  13.  Markolle 
ojennettiin  kunniakirja  ja  pässiriipus. 
Yleisöä oli paikalla viitisenkymmentä.

Marko  tulee  mukaan  Pässinpeijaisiin! 
Eräänkin  hautakammion  ”omistajat” 
vaihtuivat,  kun  hän  kaivoi  esiin 
kunnostuksen  yhteydessä  kihlasormuksen.  Marko  löysi  Kirkkoniemen  kellotapulista 
vuonna 2003 myös kuuluisuutta herättäneen sikiön luurangon.

MUUTA KESÄOHJELMAA VIIME KESÄLTÄ

Kauppias  Olli  Österlund kutsui  seuran  vierailemaan  Knut  Possen  kirjakauppaan 
23.7.2008.  Parikymmentä  vierasta  kuuli  ensin  kaupunginjohtaja  Janne  Laineen 
kertovan ajankohtaisista Savonlinnan kuulumisista. Tämän jälkeen Olli esitteli ”kuvia ja 
kirjoja  Savonlinnasta”.   Lopuksi  siirryimme  nauttimaan  lounasta  ravintola  Possen 
puolelle. 

Olavin päivänä jatkoimme vielä  Pyhän Olavin Killan pässinpeijaisiin Savonniemeen. 
Peijaisissa  kuultiin  mm.  selvityksiä  linnan  pihlajan  tarinan  syntymisestä  sekä 
knoppitietoutta,  ”ketkä  kaikki  sotamarsalkat  ovat  vierailleet  Savonlinnassa”.  Kilta 
järjestää lukuisia tapahtumia, joihin seuran jäsenet ovat tervetulleita.

NÄYTTELY: ”RISTEYS” – SAVONLINNALAISTA MUOTOILUA 

Muotoilun opiskelijat Savonlinnasta (Mikkelin ammattikorkeakoulu) esittelevät töitään 
Design Forum Finlandin Kellarissa (Erottajankatu  7)  2.11.  saakka.  Näyttely tarjoaa 
kiinnostavan  ja  tuoreen  kattauksen  muotoilun  opiskelijoiden  osaamista 
vaatetussuunnittelun, teatteripuvustuksen, teatteritekniikan ja tuotemuotoilun alalta. 

Äänestysintoa, nähdään Peijaisissa!

Hallitus
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