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Puheenjohtaja Jukka Parviainen, puh. (050) 581 0518, email: parvi@iki.fi
WWW-sivut: http://www.savonlinnaseura.net/
Tässä kirjeessä:
• Pässinpeijaiset pe 13.11. klo 18.00, ilmoittautuminen to 5.11. mennessä
• Lyseon lukion 125-juhlat: lahjoita stipendirahastoon seuran kautta
• Muikkuilta keräsi savolaiset yhteen
PEIJAISET 13.11.2009
Perinteiset Pässinpeijaiset on siirretty perjantaille 13.11.2009 klo 18.00 alkaen ja ne
pidetään ravintola Handelsgilletissä, Kasarmikatu 23. Ravintola sijaitsee ravintola
Cantina Westin vieressä, porttigongista sisäpihalle ja sieltä ylös kolmanteen
kerrokseen (Donatorn)
Peijaisten juhlapuheen pitää kesällä valittu ansioitunut savonlinnalainen eli Musta
Pässi Jussi Laine, joka on toiminut pitkään Savonlinnan lentoaseman päällikkönä.
Jussin esittely löytyy edellisestä jäsenkirjeestä.
Pässinpeijaisten ruoka noudattelee vuoden 1972 ensimmäisten Pässinpeijaisten
tarjoilua. Alkumaljana on Pässin lirraus, jossa kerrottiin olevan ”katajanmarjoja ja
normaalia hapanta”. Syyssalaatin ja rosmariinipaahdettujen kasvisten jälkeen
pääruokana on lammasta linnan tapaan. Jälkiruoaksi tarjolla kahvia ja talon
suklaakakkua. Ruokajuomana on vesi, mutta jokainen voi itse ostaa muita
haluamiaan juomia. Kaikki tarjottava on vähälaktoosista. Kasvisvaihtoehdosta ja
muista erikoisruokavaliosta tieto ilmoittautuessa!
Peijaisten hinta on 32 euroa ja se maksetaan käteisellä tullessa, ei pankkikorttia.
Ilmoittautuminen puheenjohtajalle, p. (050) 5810518, viimeistään torstaina
5.11.2009. Jos jätät viestin vastaajaan, kerro selkeästi nimesi, osallistujien määrä,
otatko lammas- vai kasvisvaihtoehdon ja onko sinulla joku muu erikoisruokavalio.
Jätä myös oma puhelinnumerosi vastaajaan.
Illan arpajaisia varten pyydetään tuomaan arvottavaa. Tuo mukanasi ystäviä ja
välitä tietoa heille, jotka eivät tiedä seurastamme!
LAHJOITA SEURAN KAUTTA LYSEON 125-VUOTISJUHLIIN
Lyseo juhlii 125-vuotista taivaltaan 6.-7.11.2009. Pääjuhla on Savonlinnasalissa pe
6.11.2009 klo 13.00 ja juhlaillallinen Olavinlinnassa samana iltana.
Seuran on lahjoittanut 1960-luvulla kiertopalkinnon, joka jaetaan joka kevät lyseon
parhaalle urheilijalle. Tämän lisäksi viime vuosina seura on antanut 50 euron
stipendin ”rehdille ylioppilaalle”. Lyseo on pyytänyt osoittamaan muistamiset
stipendirahastoon. Jos haluat muistaa pienelläkin summalla lyseota, niin voit maksaa
summan seuran tilille, Nordea 101430-210159, to 29.10. mennessä viitenumerolla
10003. Seuran hallituksen edustajat luovuttavat summan pääjuhlaa edeltävässä
tervehdystilaisuudessa.
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SYYSRETKI: MUIKKUILTA LA 5.9.
Savolainen osakunta ja sen senioriyhdistys Savolaiset Seniorit ry järjestivät savolaisten
yhteisen muikkuillan lauantaina 5.9.2009 Uudella ylioppilastalolla. Paikalla
VSO/ESO:n salissa oli noin 60 osallistujaa osakunnasta, senioriyhdistyksestä ja
pääkaupunkiseudun savolaisseuroista. Toimivia yhdistyksiä ovat ainakin Rantasalmi,
Ristiina, Ylä-Savo ja Puumala Savonlinnan lisäksi. Ilta kului rattoisasti muikkujen,
muikkuveden ja laulujen lomassa. Tunnelma oli opiskelijajuhliin kuuluvasti sopivan
rempseä.

Oikein hyvää talven odotusta ja nähdään Peijaisissa!

Hallitus

