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Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren
för betalningsförmedling och endast till det
kontonummer som betalaren angivit.


KÄÄNNÄ

 JÄSENTIEDOTE 1/2016

 Hyvää kevään alkua kaikille saviniemeläisille ja 
 Saviniemen ystäville!
 
 Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin 25.2 2016 Kumppanuustalo Hilmassa.  
 Kokouksessa valitun vuoden 2016 hallituksen jäsentiedot  ovat:
puheenjohtaja Paavo Setälä lp.setala@hotmail.com 045 635 0697 
varapuheenjohtaja Anneli Lappalainen anneli.m.lappalainen @ gmail.com 0400 652 266 
sihteeri Päivi Salojärvi paivi.salojarvi@packagemedia.fi 040 773 3229
rahastonhoitaja Eeva Martomaa eevama1@hotmail.com 040 514 8892
jäsen Marja-Liisa Laakkonen laakkonen.marjaliisa@gmail.com 0400 918 778
jäsen Ahti Pakkanen ahti.pakkanen@volvo.com 0500 804 618
varajäsen  Raija Orasvuo rorasvuo@gmail.com 050 597 1329 
varajäsen Minna Rasimus minna.rasimus@ packagemedia.fi 0400 944 601 

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Liisa Setälä ja Kaiju Orasvuo-Särkkä.
Varatoiminnantarkastajina jatkavat Kirsti Ahtola ja Valma Ström.

TIEDOTTAMINEN
Jäsentiedote jaetaan  peittojakeluna Saviniemen alueelle, sekä yhdistyksen ilmoitustauluille. 
Yhdistyksemme ilmoitustaulut sijaitsevat Mannerheimintiellä entisen Salen kohdalla sekä 
Mannerheimintien ja Ludviginkadun risteyksen vieressä. Tiedotteet myös kotisivuillamme saviniemi.net. 
Seuratkaa myös Reimarin yhdistyspalstaa.

LAINATTAVA KALUSTO
Jäsenistö voi lainata veloituksetta termoskannuja (2 kpl á 10 l). Niitä voi tiedustella sihteeriltä.

JÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäsenmaksu on 5 € / talouden aikuinen jäsen. Yhdistykseen liittyminen tapahtuu 
maksamalla jäsenmaksu oheisella tilisiirtolomakkeella, samalla varmistatte jäsenyytenne. 
Merkitkää viestikenttään maksajan nimi / jäsenten nimet ja osoite sekä sähköpostiosoite.
Eräpäivä on 30.4.2016 
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Nimi/Nimet:

Osoite:

Sähköpostiosoite:

30.4.2016



Saviniemen kaupunginosasuunnitelman avainhankkeet vuosina 2016-2017
 1. Matonpesupaikan kehittäminen hankkimalla mankeli.
 2. Taskalin luontopolun ja kuntoradan perusparantamisen aloittaminen. 
  Yksinkertaisten venyttelyvälineiden asentaminen pururadan varrelle.
 3. Lasten leikkipaikan rakentaminen esim. uuden uimarannan yhteyteen.

TULEVAA TOIMINTAA:

TALKOOT
Kokoonnumme Palorantaan (Laivurinkadun 
merenpuoleisessa päässä) torstaina 12.5.2016 
klo 17. Siivouskohteet sovitaan Palorannassa. Ah-
keroinnin päätteeksi yhdistys tarjoaa osallistujille 
virvokkeita ja grillimakkaraa.

TSEMPPI- STIPENDI 
Yhdistyksemme jakaa keväällä kahdelle Aseman-
koulun saviniemeläiselle oppilaalle 80 euron 
Tsemppi-stipendin. Myöntämisperusteena on 
päättyvän lukuvuoden aikana tapahtunut tsemp-
paaminen jossakin koulunkäyntiin liittyvässä asias-
sa. Stipendien saajat päättää koulun opettajat.

SAVINIEMI-PÄIVÄ 
Järjestämme kaikille avoimen Saviniemi- tapahtu-
man su 19.6 2016 klo 12-15. Paikkana on Savi-
lahden rantaa myötäilevä kävelytie välillä Länti-
nen Asemakatu - Laivurinkatu. Entiseen tapaan 
Kaisla-baarissa on myynnissä kahvia, teetä, mehua 
ja leivonnaisia. Lisäksi Sakan grillissä valmistuvat 
grillimakkarat ja noki-pannukahvit. Jälleen myyn-
nissä nostalginen Saviniemen vuosikertalaku. Osta 
itselle tai vie tuliaisiksi! Rompelavalta voit tehdä 

edullisia löytöjä periaatteella tavara tavarasta tai  
2 euron hinnalla. Myös arpoja on myynnissä  
(arpajaisvoittoja otetaan vastaan ennen tilaisuu-
den alkua klo 11 alkaen). Tulkaahan porukalla 
tapaamaan tuttuja ja tekemään tuttavuutta sekä 
uusien että vanhojen saviniemeläisten kanssa! 
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan kesäkuun alus-
sa, Reimarissa, ilmoitustauluilla ja kotisivuilla 
saviniemi.net.

JÄSENRETKI 
Järjestämme yhdistyksen jäsenille elokuussa 
yhteisen retken. Retkikohteeksi on suunnitteilla 
Rankki. Muitakin ehdotuksia hallitus ottaa vastaan 
19.6.2016 asti.

Tervetuloa runsain joukoin mukaan yhdistyk-
semme toimintaan ja tapahtumiin! 
Olkaa yhteydessä hallituksen jäseniin mikäli 
haluatte tehdä ehdotuksia Saviniemen Asukasyh-
distyksen toimintaan ja/tai Saviniemen alueeseen 
liittyen.

               Yhteistyöterveisin hallitus


