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Olavinlinnan historiaa lyhyesti
Kun Pyhän Olavin linnaa vuonna 1475 alettiin rakentaa, päätti linnan perustaja,
tanskalaissyntyinen ritari Erik Akselinpoika Tott rakennuttaa mahtavan linnoituksen strategisesti tärkeän Savon alueen turvaksi. Linnan tehtävänä oli torjua
idästä tulevat venäläisten hyökkäykset ja täten varmistaa Savon seudun herruuden säilyminen Ruotsin kruunulla. Olavinlinnan historia onkin sekoitus keskiajan miekan kalsketta, tykin jylinää ja arkisia askareita linnan jykevien muurien
suojissa.
Vallanvaihdokset ovat antaneet Olavinlinnalle oman leimansa, joka yhä on
nähtävissä linnan moni-ilmeisessä arkkitehtuurissa.
Linnassa toimi varuskunta aina vuoteen 1847 asti, vaikka linna menettikin
sotilaallisen merkityksensä Suomen sodan jälkeen. Sotilaskäytön loputtua linna
toimi lyhyen aikaa tutkintovankilana, kunnes jäi aivan tyhjilleen ja alkoi
vähitellen tulla tunnetuksi nähtävyytenä.
Olavinlinnasta kehittyikin nopeasti merkittävä matkailukohde ja suosittu
juhlien pitopaikka. Kesällä 1912 oopperalaulajatar Aino Ackté järjesti linnassa
ensimmäiset niistä viidestä oopperajuhlasta, jotka olivat vuonna 1967
alkaneiden jokavuotisten oopperajuhlien edeltäjiä.
Olavinlinnassa kerrotaan tarinoita muuriin muuratusta linnanneidosta, linnan
mustasta pässistä, salakäytävistä ja mustan virran vetehisestä. Kaikki tarinat
eivät välttämättä ole totta, mutta joissakin tarinoissa saattaa olla hitunen
totuutta. Uskoo, ken tahtoo…
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Bussikuljetus /toteutuu, jos on tarpeeksi lähtijöitä, 15 –20 €/hlö
Ruokolahti, keskusta
Vuoksenniska, Torikatu
Simpele, S-Market
Parikkala, Kaakonranta
Särkisalmi, ABC-asema

klo 9.00 Kokoontuminen Savonlinnan
Tuomiokirkon Kirkkopuistossa
- os. Pappilankatu 5
Kukkavihkon lasku sankarimuistomerkillä / Wäinö Aaltonen v. 1921
Siirtyminen kokouspaikalle
klo 10.00 Olavinlinnan Linnantupa
Ilmoittautuminen ja maksut
klo 11.00

Lounasbuffet – Fazer Ravintolat
Salaattia pariloidusta lohesta
Mallasleipäkrutonkeja
Broileri-melonisalaattia
Karitsan paahtopaistia
Herkkusieniperunagratiinia
- Fazerin leipävalikoima ja levite
klo 12.00 VARSINAINEN KOKOUS
- Tervetulosanat
- Viralliset asiat esityslistan mukaan
- Kunniajäsenten kukitukset

klo 14.30 Olavinlinnan historiikkiesitys
Päätöskahvit & vadelma-kermakakkua
Sukukokous päättyy klo 15.00
klo 15.00 alkaen 1 h - opastettu yleisökierros
yli 10 hengen ryhmät 6,- €, alle 7v 0,-€
RISTEILY m/s ELVIIRALLA
klo 17.00! Lähtö maisemaristeilylle satamasta
Hinta 7,-€/hlö (jokainen maksaa itse)
Laivaan mahtuu 115 matkustajaa
Ruokailumahdollisuus; muikkuja ym.
tai voit jäädä tutustumaan Savonlinnaan
klo 18.00 Kotimatka alkaa, bussi lähtee satamasta

