Toimintakertomus 2015
Yleistä
Kulunut vuosi oli Saviniemen Asukasyhdistys ry:n 23. toimintavuosi.
"Yhdistyksen tarkoituksena on edistää saviniemeläisten yhteisiä asumiseen liittyviä etuja, alueen
viihtyvyyttä, palvelutasoa ja kaupunginosan omaleimaisuuden ja kulttuurihistoriallisen arvon
säilyttämistä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää saviniemeläisten yhteistä vapaa-ajan
toimintaa."

Hallinto
Vuosikokous pidettiin Kumppanuustalo Hilmassa 7.4.2015. Paikalla oli 24 jäsentä. Kokouksessa
valittiin yhdistykselle sääntömääräisesti puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.
Järjestäytymiskokouksessa heti vuosikokouksen jälkeen tehtävät muotoituivat seuraavasti:
•

puheenjohtaja Paavo Setälä

•

varapuheenjohtaja Anneli Lappalainen

•

rahastonhoitaja Eeva Martomaa

•

sihteeri Päivi Salojärvi

•

jäsen Marja-Liisa Laakkonen

•

jäsen Ahti Pakkanen

•

varajäsen Martti Harju

•

varajäsen Minna Rasimus

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Liisa Setälä ja Raija Orasvuo sekä
varatoiminnantarkastajiksi Kirsti Ahtola ja Valma Ström.
Hallitus kokoontui 9 kertaa.

Jäsenet ja jäsenmaksut
Yhdistyksessä oli toimintavuoden päättyessä 163 jäsentä, 1 kunniajäsen (Eero Einamo) ja 1
kannatusjäsen (Haminan Energia), joka maksoi 50,00e. Jäsenmaksu oli 5e/talouden aikuisjäsen.

Varsinainen toiminta (vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa mukaellen)
•

Vuosikokous pidettiin 7.4.2015 Hilmassa.

•

Kevätsiivoustalkoot toteutettiin 6.5. Talkoisiin osallistui 14 jäsentä.

•

"Tsemppi-stipendi" (80e) jaettiin perinteisesti Aseman koulun saviniemeläiselle oppilaalle.
Stipendin sai Helmi Olivia Tähtinen.

•

Saviniemipäivää vietettiin 14.6. Savilahden rantaa myötäilevällä kävelytien varrella. Päivä
onnistui hyvin viileästä ja kosteasta säästä huolimatta. Kiitokset kaikille vieraille kuin myös
innokkaille talkoolaisille. Talkoohenki on edellytys päivän toteuttamiselle.

•

Yhteinen kesäretki 22.8. Verlan tehdasmuseoon peruuntui vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

•

Jäseniltaan 15.10. Hilmassa osallistui 25 jäsentä. Aiheena oli Saviniemen
kaupunginosasuunnitelma, jonka valittu työryhmä oli koonnut jäsenille jaetun kyselyn
palautteen tuloksista. Suunnitelma kilvoitti sekä myönteisiin että vastaisiin mielipiteisiin.
Varsinkin pj:n "peukaloimaan" koonnelmaan ei oltu varauksetta tyytyväisiä.

•

15.11. oli yhdistyksen yhteinen teatteritapahtuma. Haminan Teatterin 40-vuotisjuhlan
kunniaksi tuunaamaan hilpeään farssiin "Älä pukeudu päivälliselle" osallistui 34 jäsentä.
Väliajalla yhdistys tarjosi kahvit suklaakakun kera.

•

Saviniemen historian keruuta jatkettiin.

•

Puheenjohtaja on osallistunut keväällä ja syksyllä kaupunginjohtajan aamukahville, mikä on
tarkoitettu informaatioksi kaupunginosa- ja kylätoimikuntien edustajille.

•

Yhteydenpito Kumppanuustalo Hilmaan on rajoittunut asiakirjatasolle.

Kalusto
Yhdistys omistaa kaasukäyttöisen muurikkapannun ja kaksi 10l termoskannua. Yhdistyksellä on
oma Suomenlippu salkoineen. Lipunnostolla on juhlistettu juhannuksen viettoa "pyykkirannassa".
Saviniemipäivää varten hankittiin telttapaviljonki, mikä osoitti jo ensimmäisessä käytössä
tarpeellisuutensa.

Tiedottaminen
Saviniemeläisten omat nettisivut (saviniemi.net) ovat olleet toiminnassa reilun vuoden. Sinne
kerätään monenlaista Saviniemi-tietoa sen lisäksi, että ne toimivat Asukasyhdistyksen
tiedottamisen kanavana.
Toimintavuoden aikana jaettiin kaksi jäsentiedotetta peittojakeluna Saviniemen alueelle sekä
julkaistiin Saviniemi-sivuilla. Kaupunkilehti Reimari ja ilmoitustaulut Mannerheimintien varressa
toimivat myös informaation jakelussa.

Haminassa 31.1.2016
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