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YLEISTÄ 

 

Saviniemen Asukasyhdistys ry on rekisteröity yhdistysrekisteriin 24.11 1992. Alkuperäiset säännöt 

uudistettiin vuonna 2008. Niiden mukaisesti yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää 

saviniemeläisten yhteisiä asumiseen liittyviä etuja, alueen viihtyvyyttä, palvelutasoa ja 

kaupunginosan omaleimaisuuden ja kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä. 

Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää saviniemeläisten yhteistä vapaa- ajan toimintaa. 

 

 

 

HALLINTO 

 

Vuosikokous pidettiin 24.4  Haminan kirjaston Kasper- salissa. Paikalla oli 20 yhdistyksen jäsentä.  

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkoi Tarja Uusitalo, jonka kaksivuotiskausi päättyy v. 2014 lopussa. 

Erovuorossa hallituksesta olivat varsinaiset jäsenet Marja- Liisa Laakkonen, Eeva Martomaa ja Ahti 

Pakkanen sekä varajäsen Martti Harju. Heidät valittiin uudelleen.  

Hallitus piti heti vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen ja sen valintojen mukaisesti 

hallituksen kokoonpanoksi tuli seuraava:  

 

puheenjohtaja Tarja Uusitalo 

varapuheenjohtaja Anneli Lappalainen 

rahastonhoitaja Eeva Martomaa 

sihteeri  Päivi Salojärvi 

jäsen  Marja- Liisa Laakkonen 

jäsen  Ahti Pakkanen 

varajäsen  Martti Harju 

varajäsen  Minna Rasimus 

 

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi vuosikokous valitsi Sirpa Kiukkosen ja Irene Peipon sekä 

varatoiminnantarkastajiksi Kirsti Ahtolan ja Valma Strömin. 

 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa. 

 

 

 

 

JÄSENET JA JÄSENMAKSU 

 

Yhdistyksessä oli toimintavuoden päättyessä 193  jäsentä, kunniajäseniä 1 ( Eero Einamo ) ja 

kannatusjäseniä 1 ( Haminan Energia oy ).  

Jäsenmaksu oli 5 € / talouden aikuisjäsen. Haminan Energia on maksanut 50 euroa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARSINAINEN TOIMINTA 

 

 

Jäsenilta 25.3 Hoikussa ;   

 

Tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä keskustellen Saviniemen alueen vahvuuksista ja 

kehittämistarpeista. Tilaisuudessa olivat esittelemässä toimintaansa myös Kymenlaakson Kylät ry    

( Sirpa Vähäuski ), Ravimäkiyhdistyksen hallinnoima Yksillä Purjeilla- hanke ( Hanna Pikka ), 

Socomin MontEri- hanke ( Pirkko Haikara ), Kehittämisyhdistys Sepra ( Kirsi Pohjankoski) ja 

vanhempi konstaapeli Jarkko Lappeteläinen poliisista. 

Saviniemen alueen vahvuuksiksi osallistujat mainitsivat seuraavat asiat: 

- huvilamainen kaupunginosa, ei kerrostaloja 

- rauhallisuus, viihtyisyys, turvallisuus 

- meri, rannat, rantatie, luonto on lähellä 

- oma historia, Saviniemi- henki, yhteisöllisyys, juhannuskokko 

- maaseutumaisuus, kuitenkin lähellä kaupungin keskustaa 

- palvelut lähellä, palvelulinja 

- sairaala, Hoiku 

- vesitornien valaistus 

- hyvinvointipuisto, uintipaikka, kuntorata, luontopolku 

Kehitettäväksi / parantamista kaipaaviksi asioiksi mainittiin 

- liikenneympyrän puute Strömbergin kulmassa 

- mopoilu kuntoradalla 

- katujen heikko kunto 

- talojen ja autiotalojen epäsiistit pihat 

- oma kokoontumis- ja monitoimitila puuttuu 

- rantapolku ei ole toteutunut suunnitellusti 

- kunnollinen ja monipuolinen lasten leikki- ja urheilupaikka puuttuu 

- kattava tieto alueen väestörakenteesta puuttuu 

- Taskalin metsä ja lampi, luontopolku ja latureitti huonossa kunnossa, lisää penkkejä 

- roskikset koirankakoille 

- lähikauppa puuttuu 

- kadun nimissä epäselvyyttä 

- ympäristökatselmukset  

 

Poliisin edustaja Jarkko Lappeteläinen lupasi viedä illan aikana esiin nousseista turvallisuuteen ja 

liikenteeseen liittyvistä asioista terveiset esimiehilleen. Mopokaahailuista hän kehotti soittamaan 

hälytysnumeroon ( 112 ). 

 

Osallistujat esittivät toiveen uudistaa yhdistyksen kotisivut. 

 

Vuosikokous 24.4 klo 18 Kasper- salissa ; paikalla oli 20 yhdistyksen jäsentä 

 

Kevät- talkoot 14.5; Siivouskohteina olivat Saviniemen alueen katujen vierukset ja ranta- alueet 

Salmenvirralta Saharantaan. Talkoiden jälkeen yhdistys tarjosi perinteiset virvokkeet ja 

grillimakkarat Palorannassa. 

 

Tsemppi- stipendi; Stipendin arvoa nostettiin 80 euroon ( aiemmin 50 e ) ja sen sai Aseman koulun 

oppilas Timi Uski. Stipendin jakamisesta yhdistyksen määrittelemin perustein tuli puheenjohtajalle 

koulun kevätjuhlan jälkeen palautetta. Sen koettiin eriarvoistavan koulun oppilaita asuinpaikan 



mukaan. Koululle alun perin annettujen ohjeiden mukaan jakotilaisuudessa ei tule mainita saajan 

saviniemeläisyyttä, mutta palautteen mukaan nyt oli näin tehty. 

 

Saviniemi- päivä 15.6 klo 12 – 15; Tapahtuma keräsi edellisvuosien tapaan runsaasti yleisöä. 

Osallistujien joukossa oli saviniemeläisten lisäksi paljon väkeä sekä Haminan muista 

kaupunginosista että sen ulkopuoleltakin Saviniemestä pois muuttaneiden tultua tapaamaan vanhoja 

ystäviä ja tuttuja. Jälkimmäisistä mainittakoon Mukalan Harri, joka lahjoitti Korian Palvi- 

yrityksensä nimissä maukkaat, omalla reseptillä tehdyt grillimakkarat Sakan grillattaviksi. 

Juhlayleisön musiikillisesta viihdyttämisestä vastasi puhallinorkesteri Kymen Puhkut. 

 

Kaislabaarin tarjoiluista ja myynnistä vastasivat Sirpa Leppänen, jonka käsialaa olivat mm. 

Saviniemileivokset, Maarit Pakasto ja lettumestarina toiminut Martti Harju.   

Arpojen myyntitykkinä olivat Eeva Martomaa ja Raija Orasvuo. Kirjanurkan, rompetorin ja 

perennavaihdon hoitivat Päivi Salojärvi ja Marja- Liisa Laakkonen. Arpajaisteltassa oli myynnissä 

myös tilaisuuteen varta vasten tilattua lakritsaa, mikä oli pakattu retrohenkisesti Saviniemestä 

otetuin valokuvin ja Saviniemen laulun sanoin koristeltuihin lakuboxeihin. Ne tekivät hyvin 

kauppansa. 

 Yleisön tutustuttaviksi oli valmistettu myös kaksi kansiota, joissa oli vanhoja valokuvia 

Saviniemeen liittyen. Ne herättivät suurta mielenkiintoa ja innoittivat moniin muisteluihin 

menneistä ajoista, tapahtumista ja ihmisistä. 

 Perinteisistä nokipannukahveista ja makkaroiden grillauksesta huolehti Sakari Martomaa.   

Arvauskilpailu liittyen Saviniemen katuihin sai myös runsaasti innokkaita osallistujia. 

Lapsille oli järjestetty talutusratsastusta, josta vastasivat Henna ja Janne Laakkonen Pilli ja Pulla 

hevosineen. Tapahtumaan oli saapunut myös kirpparimyyjiä pöytineen sekä jo perinteeksi 

muodostunut Perttu ja Veera Martomaan vihtakioski. Vihtojen lisäksi heillä oli kaupan myös Seija- 

mummon valmistamaa simaa. 

Kokonaisuutena Saviniemipäivä oli onnistunut saaden yleisöltä paljon kiitosta ja toiveita 

tapahtuman jatkamisesta ja kehittämisestä myös tulevina vuosina. 

Tapahtuman järjestelyistä suuret kiitokset yhdistys osoittaa kalusteiden lainauksesta Patu Pataselle 

ja Timo Hylelle, myyntitelttojen pystyttämisavusta Harri Pakastolle, Ari Luostariselle, Reima 

Uusitalolle ja Atte Notkolalle sekä kaikille muille, jotka osallistuivat sen järjestelyihin.  

 

Lipunnosto juhannuksena Pyykkirannassa; 

Pyykkirannassa ollut lipputanko oli vaurioitunut edellistalven lumen aurauksissa eikä kaupunki 

asukasyhdistyksen pyynnöstä huolimatta asentanut uutta tilalle. 

Yhdistyksen omistama Suomen lippu nousi salkoon kuitenkin entiseen malliin, kun saviniemeläinen 

Maarit Pitkänen lahjoitti asukasyhdistykselle lipputangon. Sen asensivat paikalleen Juha Rapeli ja 

Sakari Martomaa, joka vastasi myös juhannusajan liputuksesta. 

Juhannusaaton lipunnostossa kuultiin juhlallista puhallinmusiikkia Reima Uusitalon soittaessa 

baritonitorvea. 

 

Bussiretki Helsinkiin 8.11; Retken kohteena oli Meidän viikonloppu- niminen tapahtuma Helsingin 

messukeskuksessa. Katseltavaa ja koettavaa täydelle bussilastilliselle saviniemeläisiä tarjosivat 

samanaikaisesti saman katon alla järjestetyt ELMA- maaseutumessut, metsämessut, 

kädentaitomessut, lemmikkimessut ja OutletEXPO- myyntimessut. 

 

Kaupunginosasuunnitelman laadinta; Kaupunginosasuunnitelman laadinta käynnistettiin yhteisellä 

tapaamisella kumppanuustalo Hilmassa. Tilaisuudessa keskusteltiin kaupunginosasuunnitelman 

merkityksestä ja valittiin työryhmä vastaamaan sen laatimisesta. Työryhmän vetäjäksi lupautui Ahti 

Pakkanen ja sihteereiksi Timo Vihmanen ja Miika Hämäläinen. 



Työryhmä kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Jotta ryhmä saisi käyttöönsä 

mahdollisimman kattavasti saviniemeläisten näkemyksiä, mielipiteitä ja toiveita asuinalueestaan ja 

sen palveluista päätettiin laatia asukaskysely. Lomakkeet oli tarkoitus lähettää vuoden 2015 

ensimmäisen asukastiedotteen yhteydessä. 

 

Kotisivujen uusiminen; Yhdistyksen jäseniltä tulleiden toiveiden innoittamina päätettiin uusia 

yhdistyksen nettisivut. Kymenlaakson Kylät ry:n kyläportaalin kautta saatiin asiantuntevaa 

koulutusta, johon osallistuivat Raija Orasvuo, Päivi Salojärvi ja Tarja Uusitalo. 

Raija ja Päivi ovat vastanneet koulutuksen jälkeen sivujen laatimisesta ja ylläpidosta. 

Sivujen osoite on www.saviniemi.net. 

 

Yhteistyö ; 

 

- Kehittyvä Hamina ry; yhdistyksen puheenjohtaja on osallistunut syys- ja kevätkokouksiin. 

- Kymenlaakson kylät ry; jäsentilaisuus ja koulutus nettisivujen laadintaan 

- Kumppanuustalo Hilma; hallituksen kokoukset 

- Kaupunginjohtajan aamukahvitilaisuudet; yhdistyksen puheenjohtaja on osallistunut 

tilaisuuksiin, joihin kaupunginjohtaja on kutsunut asukasyhdistysten ja kylätoimikuntien 

puheenjohtajat. Tilaisuuksissa on ollut mahdollisuus kertoa yhdistysten kuulumiset ja 

toiveet sekä kuulla ajankohtaisia asioita kaupungin hallinnon suunnalta. 

 

Yhdistys on tehnyt toimintavuoden aikana yhteistyötä myös  Haminan kaupungin 

kulttuuripalvelujen kanssa osallistumalla Hamina- viikkoon järjestämällä Saviniemipäivän po. 

ajankohtana. 

Yhdistyksestä oli edustaja (Tarja Uusitalo ) myös Hamina Tattoon järjestämässä 

palautetilaisuudessa liittyen vuoden 2014 Tattoon järjestelyihin.   

 

 

KALUSTO 

 

Yhdistys omistaa kaasukäyttöisen muurikkapannun ja kaksi termoskannua á 10 litraa. 

 

Lisäksi yhdistyksellä on oma Suomenlippu ( lahjoittaja Martti Montonen ), jolla on juhlistettu 

juhannuksenviettoa vuosittain Pyykkirannassa. Liputuksesta on vastannut Sakari Martomaa. 

 

 

TIEDOTTAMINEN 

 

Toimintavuoden aikana jaettiin kaksi jäsentiedotetta ( ensimmäisen yhteydessä myös 

jäsenmaksulomake ) peittojakeluna Saviniemen alueelle. Muualla asuville yhdistyksen jäsenille ne 

lähetettiin postitse. 

Lisäksi yhdistyksen tapahtumista tiedotettiin omilla nettisivuilla, Reimarissa ja kahdella omalla 

ilmoitustaululla. Ludviginkadun ja Mannerheimintien risteyksen vieressä olevan ilmoitustaulun 

korjauksesta vastasi Veikko Tani rakentaen samalla siihen lipan suojaamaan ilmoituksia. 

 

 

Saviniemen Asukasyhdistys ry:n hallituksen puolesta  

 

Tarja Uusitalo 

yhdistyksen puheenjohtaja  


