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Puheenjohtaja Jukka Parviainen, puh. (050) 581 0518, email: parvi@iki.fi
WWW-sivut: http://www.savonlinnaseura.net/
Tässä kirjeessä:
• Syysretki: Muikkuilta Savolaisen osakunnan Vinnillä la 5.9. klo 18.00
• Pässinpeijaiset, Lyseon lukion 125-v-juhlat
• Musta Pässi lentoaseman päällikkö Jussi Laine
• Puheenjohtajan terveiset
SYYSRETKI: MUIKKUILTA LA 5.9. VINNILLÄ
Seuran syysretki tehdään savolaisten omaan
muikkuiltaan lauantaina 5.9.2009 klo
18.00 alkaen Savolaisen osakunnan Vinnille, Mannerheimintie 5 A, 6. kerros.
Muikkuilta on rento yhteistapahtuma, jossa muikkujen syömisen seassa on luvassa
yhteislaulua, osakuntalaisten ohjelmaa, tutustumista Helsingin eri savolaisseurojen
toimintaan sekä korkeatasoista kuorolaulua Savolaisen osakunnan laulajien (SOL)
voimin.
Tilaisuus järjestetään Savolaisen osakunnan ja sen senioriyhdistyksen voimin, ja
oleellinen osa on saada mukaan myös muita pääkaupunkiseudulla vaikuttavia
savolaisia. Iltamaan on kutsuttu Ylä-Savon, Puumalan, Rantasalmen, Ristiinan ja
Savonlinna-seuran jäseniä. Osakunta järjesti seurojen yhteistapaamisen viimeksi
lokakuussa 2005.
Vinni eli ”savolaisten ylioppilaiden koti” keskustassa löytyy Uudelta ylioppilastalolta,
Mannerheimintie 5, sen A-rapun ylimmästä kerroksesta. Parasta aikaa Vinni on
suurimmassa remontissa sitten 1960-luvun, ja remontin pitäisi valmistua juuri elokuun
loppuun. Syksyllä tiloihin muuttaa myös Varsinaissuomalainen osakunta. Savolaisesta
osakunnasta voi lukea lisää Internetistä osoitteesta http://savolainen.osakunta.fi.
Osakunnan emäntä tarjoaa muikkumenun noin 10 euron hintaan, joka kannattaa varata
käteisenä. Ilmoittautua voi emännälle, Aino Virén, savo-emanta@helsinki.fi, p. (045)
268 8892, tai Jukka Parviaiselle (yllä). Kerro myös mahdollisesta erikoisruokavaliosta.
Muista antaa puhelinnumerosi, jos ilta joudutaan perumaan viivästyneen remontin takia.
Pukeakin saa päälle, mutta tälläytyä ei tarvitse. Tervetuloa!
SAVONLINNAN LYSEON 125-VUOTISJUHLAT 6.-7.11.2009
Lyseo juhlii 125-vuotista taivaltaan 6.-7.11.2009. Pääjuhla on Savonlinnasalissa
perjantaina 6.11.2009 klo 13.00 ja juhlaillallinen Olavinlinnassa samana iltana.
Lauantaina on mahdollisuus tutustua Lyseon nykytoimintaan ja näyttelyihin.
Lyseon 125-vuotishistoriakirja julkaistaan ennen juhlapäivää. Kirja tulee myyntiin
16.10. alkaen mm. Kirjakauppa Knut Posseen.
Ilmoittautuminen juhlaillalliselle (50 e) ke 30.9.2009 mennessä Ossi Kososelle
(ossi.kosonen@pp.nic.fi, (050) 567 2137) tai Pasi Jänikselle (pasi.janis@spyder.fi,
(050) 525 5321). Mahdolliset muistamiset voi suorittaa Lyseon stipendirahaston tilille
113730-607943.
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Tarkempia tietoja ohjelmasta, juhlaillallisesta, kirjan tilaamisesta sekä majoittumisesta
http://edu.savonlinnaseutu.fi/lyseo tai yhteyshenkilöiltä.
PEIJAISET 13.11.2009
Perinteiset Pässinpeijaiset on siirretty perjantaille 13.11.2009
klo 18.00 alkaen ja ne pidetään ravintola Handelsgilletissä,
Kasarmikatu 23. Merkitse kalenteriin! Lisätietoja lokakuun
jäsenkirjeessä.
OOPPERALOUNAS 23.7.2009 CASINOLLA
Kesän oopperalounas nautittiin torstaina 23.7.2009
Casinon Aurinkokabinetissa. Saimme kuulla Sulo
Strömbergin esityksen ”Historiallinen aikamatka ItäSuomeen.” Paikalla oli 15 jäsentä.
Sulo Strömberg on kerimäkeläinen historian ja
arkeologian harrastaja sekä eläkkeelle jäänyt
tielaitoksen työnjohtaja. Näyttely ”Kiveen hakattu
historia”
oli
viime
vuonna
nähtävillä
Kansallisarkistossa Helsingissä. Hän on saanut useita
huomionosoituksia ja kunniamainintoja tekemästään
tärkeästä dokumentointityöstä.
Strömberg kertoi mielenkiintoisesti kymmenin kuvin kuppi- ja lyylittelykivistä,
vainajien saattomatkan muistohakkauskivistä ja erilaisista rajapyykeistä. Kuppikiviin
hakattiin syvennyksiä, kuppeja, joihin laitettiin erilaisia lahjoja hengille ja haltijoille.
Lyylittelykiviä hakattiin kesä- ja talviteiden merkittäviin kohtiin - kädet asetettiin
kiveen hakattuihin reikiin ja kiitettiin tai aneltiin hellittelymielellä suojelusta haltijoita.
Kiteeltä Strömberg jälleenlöysi vuonna 1819 hakatun muistokirjoituksen, jossa
toivotettiin Aleksanteri I tervetulleeksi. Reitti kuitenkin muuttui eikä keisari päässyt
kivelle. Rajamerkkejä Itä-Suomessa on luonnollisesti paljon.
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MUSTA PÄSSI 2009 LENTOASEMAN PÄÄLLIKKÖ JUSSI LAINE
Seura osallistui jälleen ansioituneen savonlinnalaisen eli Mustan Pässin valintaan.
Tänä vuonna ansiokkaasta työstä palkittiin lentoaseman päällikkö Jussi Laine.
Jussi Laine on ollut töissä Savonlinnan kentällä lähes koko ajan sen avaamisesta 1973.
Päällikkönä hän on toiminut vuodesta 1992. Lentokentän profiilia hän on nostanut
muun muassa hankkimalla flyygelin ja järjestänyt oopperakaudella tervetulokonsertit
lentomatkustajille. Laine on ollut aktiivinen muun muassa lentokerhotoiminnassa ja
lentäjänä, ja jopa rakentanut oman lentokoneen, ”Keltiäisen”, jota käyttää omilla
työmatkoillaan. Ilmastomuutokseen ja lentokonematkailuun liittyen hän myönsi pilke
silmäkulmassa kerran lentäneensä hieman turhaan hakemaan poronkäristystä Lapista.
Musta Pässi tulee vieraaksi Pässinpeijaisiin marraskuussa.

Mustan Pässin arvonimi on myönnetty vuodesta 1993 lähtien ansioituneelle
savonlinnalaiselle. Riipuksen on suunnitellut taiteilija Eero Luukkanen. Ensimmäiset
riipukset tehtiin Markun Savipajassa ja tästä kesästä lähtien jaettavat, hieman
kevyemmät riipukset, Studio Sylvillä Kuopiossa.
Mustat Pässit: 2009 Jussi Laine, lentoaseman päällikkö; 2008 Marko Ruuskanen,
haudankaivaja; 2007 Seppo Manninen, metsänhoitaja, koripalloliikuttaja; 2006 Leena
Astikainen, kuoronjohtaja; 2005 Sirkka Makkonen, yrittäjä, ”torin henki”; 2004 Niilo
Niskanen, tiedottaja, Savonlinna-Säämingin seurakunta; 2003 Lasse Pulkkinen,
projektipäällikkö, Itä-Savon kuntayhtymä; 2002 Timo Rissanen, Savonlinnan
kaupunginteatterin teatterinjohtaja; 2001 Sauli Immonen, toimitusjohtaja, Mopro Oy;
2000 Käpy Tarus, Nukkemuseon perustaja; 1999 Marja-Liisa Kotro,
Eläinsuojeluyhdistyksen pj; 1998 Tuija Mehtonen, Linnalan Nuorten
toiminnanjohtaja; 1997 Jouko Kovanen, Norppa-soutujen kehittäjä; 1996 Esko
Koskimies, rehtori; 1995 Mirjam Kosunen, museonjohtaja; 1994 Pertti Mutka,
matkailupäällikkö; 1993 Kimmo Harra, musiikki-instituutin johtaja.
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RINNAKKAISVÄYLÄÄ, NÄLKÄLINNANMÄKEÄ, …
Helsingin Savonlinna-Seuran sääntöjen 2. pykälä sanoo yhdistyksen tarkoitukseksi
”Savonlinnaan liittyvien muistojen ja perinteiden vaaliminen, Savonlinnan kehityksen
seuraaminen ja edistäminen sekä näitä tarkoitusperiä harrastavien henkilöiden ja
yhteisöjen yhdyssiteenä toimiminen.”
Olen seuran puheenjohtajana saanut yhteydenottoja mm.
rinnakkaisväylää
ja
Nälkälinnanmäkeä
koskevissa
tapauksissa. Olen iloinen ja kiitollinen, että aktiiviset
savonlinnalaiset (myös sudeettisavonlinnalaiset) ovat
halunneet jakaa tietoaan meille seuraan päin. Keväällä
M.O.T.-ohjelman
(liikennejärjestelyt)
jälkeen
sain
sähköpostiviestin, jossa luvattiin liittyä seuran jäseneksi, jos
seura
ryhtyy
toimenpiteisiin
rinnakkaisväylän
vastustamiseksi.
Tämän
sinänsä
miellyttävän
kiristystoimenpiteen edessä pohdin taas aatteellisen
yhdistyksen tarkoitusta ja omaa toimintaani.
Puheenjohtajana olen tällaisissa kannanotoissa ollut yleensä ”epämieltä” (eli tyttäreni
tapa ilmaista, että äiti tai isä ei ole sitä eikä tuota mieltä vaikkapa siitä, voiko
jälkiruoaksi ottaa jäätelöä). Formulakuski, joka paahtaa vain eteenpäin jarruttamatta,
voi jäädä yksinkertaiseksi (maailmanmestariksi, kuten Kimi). Toimijana olen itse se
veturimies, joka puskee koneen käyntiin, mutta juuri vauhdin kasvaessa hurmaavaksi
haluan jarruttaa eli katsoa asian kääntöpuolta.
Sääntöjen mainitsemaa ”yhdyssiteenä” toimimista varten, ja muutenkin yhteiseksi
iloksi ja virkistykseksi, järjestämme vuosittain ”perinteisiä” tapahtumia, kuten
vuosikokouksen puhujineen, oopperalounaan ja Pässinpeijaiset, erinäisiä kevät- ja
syysretkiä, osallistumme Mustan Pässin valintaan sekä tiedotamme näistä
jäsenkirjeissä ja seuran Internet-sivuilla. Jos tämän toiminnan kautta voimme herättää
jäsenissämme innostusta niin muistojen ja perinteiden vaalimiseen (sitä syvintä
ihmisyyttä) kuin myös huomata mahdollisuudet kehittää ja edistää Savonlinnaa
(raakaa eloonjäämispeliä), niin voinemme olla yhdistyksenä ja sen toimijoina
tyytyväisiä.
Seuran virallisten kannanottojen tulee olla yhdistyksen kokouksen siunaamia. Hallitus
vastaa toimistaan yhdistyksen kokoukselle. Hallituksen puheenjohtajana näen, että
seuramme ei voi ottaa juupas-eipäs-kiistelyissä vain jompaa kumpaa puolta, koska
nykyisille jäsenillemme sääntöjen ”muistojen vaaliminen, kehitys ja edistys”
tarkoittavat eri asioita. Sitä vastoin olen iloinen, että jäsenemme ovat ottaneet itse
esille näitä tärkeäksi kokemiaan asioita.
Toivon Savonlinnalle, siellä asuville ja sitä kehittäville rakentavaa keskustelua,
yhteisymmärrystä, viisaita päätöksiä, voimia toimintaan ja väliin vähän onneakin.
Omalla suuvärkillään, Jukka

Oikein hyvää loppukesää! Nähdään Muikkuillassa!
Hallitus

