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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 2020 jäsenmaksu 15 euroa. 

Hallitus (–3/2021): Puheenjohtaja Pekka Anttonen (puh. 0400 897 203), Erkki Hirvonen (tal.hoit.), Helena Holopainen, 

Anu Kuutti (varapj), Kaarina Nousiainen, Jukka Parviainen (siht., puh. 050 5810518), Hannele Viikama.  
Sähköposti: hallitus@savonlinnaseura.net tai yksittäin muotoa etunimi.sukunimi@savonlinnaseura.net. 

Tässä kirjeessä:  

• Jäsenmaksun maksaminen 

• Pikkujoulutapaaminen ti 1.12.2020 klo 16.00 Päivälehden museo 

 

 

JÄSENMAKSU 

 

Yhdistyksen normaalin henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2020 on 15 euroa, ja se 

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

5.10.2020. Seuran toiminnan rahoitus nojautuu täysin jäsenmaksuihin. Kiitos! 

 

MENNEITÄ: VUOSIKOKOUS JA UUSI HALLITUS 

 

Koronan takia keväältä siirretty vuosikokous järjestettiin torstaina 27.8.2020 klo 18.00 

Stockan kahvilassa. Paikalla oli fyysisesti kolme jäsentä ja kaksi videon välityksellä. 

Uusi hallitus ja toimihenkilöt: Pekka Anttonen (puheenjohtaja), Erkki Hirvonen 

(taloudenhoitaja), Helena Holopainen, Anu Kuutti (varapj), Kaarina Nousiainen, 

Jukka Parviainen (sihteeri) ja Hannele Viikama. Seuran hallituksen tavoittaa 

sähköpostiosoitteesta hallitus@savonlinnaseura.net. Toiminnantarkastajana jatkaa 

Pekka Luukkainen. 

 

PIKKUJOULUTAPAAMINEN TI 1.12.2020 KLO 16 

 

Tervetuloa seuramme tapaamiseen tiistaina 1.12.2020 klo 16.00 Päivälehden 

museoon, Ludviginkatu 2-4. Nautimme pientä pikkujouluhenkistä tarjoilua ja 

katsomme yhdessä Pyhän Olavin Killan aktiivijäsenen Timo Auvisen esitelmät 

”Savonlinna ennen valokuvaa” (21 min) ja ”Auvisenrinne 1780-1960-luvuilla” (22 

min).  

 

Suositeltava ennakkoilmoittautuminen sihteeri Jukka Parviaiselle, p. 050 5810518 tai 

jukka.parviainen@iki.fi. Auditoriossa on huomioitu turvavälit. Tapaamiseen mahtuu 

yhteensä 30 osallistujaa.  

 

Voit seurata tapaamista Google Meet -videopuheluna. Avaa selaimella 

https://meet.google.com/voc-wycm-ngg (vaatii Google / gmail.com -tunnuksen). 

Lisätietoja Jukalta. 

 

SAIMAA COLLECTION: s/s SAVONLINNA JA SISU-KUUTIN SEIKKAILUJA 

 

Nyt on mahdollisuus päästä laivanvarustajaksi. Myynnissä s/s Savonlinna (tosin vain 

pienoismallina) sekä Saimaa- ja norppa-aiheisia tuotteita Saimaa Collection -yrityksen 

taholta: https://www.saimaacollection.fi/tuote/saimaan-matkustajalaiva-pienoismalli/ 

 

TÄNÄ VUONNA EI PÄSSINPEIJAISIA 

 

Tänä vuonna ei siis järjestetä Pässinpeijaisia. Hallitus lämpimästi kehottaa kuitenkin 

nauttimaan pässiaterian kotosalla tai vieraissa lauantaina 24.10.2020:  

https://meet.google.com/voc-wycm-ngg
https://www.saimaacollection.fi/tuote/saimaan-matkustajalaiva-pienoismalli/


HELSINGIN SAVONLINNA-SEURA RY  JÄSENKIRJE 3/2020 (21.9.2020) 2 / 2 

 

• lirraus sitä tahi tätä 

• pientä suolasta ylähuulen alle 

• päivän epistolaksi voi lukea alla olevan katkelman ensimmäisistä 

pässinpeijaisista vuodelta 1972 

• nautitaan pässiä särävihanneksilla (tai oman maun mukkaan vatsantäytettä) 

• kaffetta tai teetä ja petit fours elikkä makeaa, jos mahhaan vielä mahtuu 

• arpajaiset kuka pessee tiskit 

 

PÄSSINPEIJAISET VUONNA 1972 

 

Vuoden 1972 vuosikokouksessa seuran puheenjohtaja Pauli Linkojoki teki kaikkien 

läsnäolleiden kannattaman aloitteen vuosittain syksyllä Savonlinnassa tai Helsingissä 

vietettävien Pässinpeijaisten järjestämisestä. Pässinpeijaisista onkin muodostunut 

1970-luvulta lähtien seuran vuosittainen päätapahtuma.  

 

Ensimmäiset Pässinpeijaiset vietettiin perjantaina 13.10.1972 ravintola Palaverissa 

(entinen Insinööritalon ravintola) Ratakatu 9:ssä. Juhlan juonsi lupsakkaan 

savolaisesti Savonlinnan matkailupäällikkö Pertti Mutka. Tervetulosanat lausui seuran 

puheenjohtaja Pauli Linkojoki. Tilaisuus sai huomiota pääkaupungin lehdissä jo 

etukäteen. Uusi Suomi kertoi 7.10.1972, että peijaisissa tarjotaan merkillinen 

alkujuoma, jossa on mm. katajanmarjoja ja ”normaalia hapanta”. Nimeä cocktaililla ei 

Uuden Suomen mukaan vielä tässä vaiheessa ollut. Ruokalistassa juomaa kutsuttiin 

leikillisesti ”Pässin päästämäksi”, mutta cocktailin nimestä pidettiin illan kuluessa 

kilpailu. Sen voitti Ilta-Sanomissa olleen uutisen mukaan (IS 16.10.1972) eversti 

Veikko Kajanin ehdotus ”Pässin lirraus”, joka sitten vakiintui cocktailin nimeksi. 

Cocktailin sisältö on salaisuus, jonka tuntee tarkasti vain seuran kulloinenkin 

puheenjohtaja. Ilta-Sanomat taas uutisoi 6.10.1972 seuraavasti: ”Menuna tietysti 

pässiä, kuinkas muuten. Ei kai se linnanpässi, mutta joku sarvipää nyt kuitenkin. Se on 

luvattu valmistaa linnan tapaan; tahtoo sanoa nauriitten, puolukoitten ja 

karamelliperunain kanssa”. Keittiömestari Käki esitteli illallisen ”Pässiä Olavinlinnan 

tapaan” peijaisväelle. Pässipuheen piti maisteri Pertti Koistinen. Professori Matti 

Lehtinen lauloi ja toi tuulahduksen Savonlinnan oopperajuhlilta. Professori Reino 

Hirvonen kertoili oppi-isästään savonlinnalaissyntyisestä professori V.A. Heiskasesta. 

Vahtimestari Urho Melanko esitti viulumusiikkia. Ilta-Sanomien Päivyri-palstalla 

kirjoitettiin 16.10.1972, ”että juhla oli kaikkien mielestä vähintään onnistunut”. 

(Lähde: Helsingin Savonlinna-Seuran historiikki) 

 

 
 

 
Oikein hyvää loppuvuotta. Pidetään huolta toisistamme! t. Hallitus 

 
 


