TOIMINTAKERTOMUS 2016
Yleistä
Kulunut vuosi oli Saviniemen Asukasyhdistys ry:n 24. 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.”
Yhteydenpito Kumppanuustalo Hilmaan on rajoittunut asiakirjatasolle.
Hallinto
Vuosikokous pidettiin Kumppanuustalo Hilmassa 25.2.2016. Paikalla oli 16 jäsentä.
Kokouksessa valittiin hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Liisa Setälä ja Kaiju Orasvuo-Särkkä
sekä varatoiminnantarkastajiksi Kirsti Ahtola ja Valma Ström.
Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin heti vuosikokouksesn jälkeen. Tehtävät
muotoutuivat seuraaviksi:
- puheenjohtaja Paavo Setälä
- varapuheenjohtaja Anneli Lappalainen
- sihteeri Päivi Salojärvi
- rahastonhoitaja Eeva Martomaa
- jäsen Marja-Liisa Laakkonen
- jäsen Ahti Pakkanen
- varajäsen Minna Rasimus
- varajäsen Raija Orasvuo
Hallitus kokoontui v. 2016 yhdeksän kertaa.
Jäsenet ja jäsenmaksut
Yhdistyksessä oli toimintavuoden aikana 211 jäsentä, yksi kunniajäsen (Eero
Einamo) ja yksi kannatusjäsen (Haminan Energia).
Jäsenmaksu oli 5 euroa, kannatusmaksu 50 euroa.
Varsinainen toiminta
- Vuosikokous pidettiin 25.2. Kumppanuustalo Hilmassa.
- Asukasyhdistyksen jäsenilta pidettiin kirjaston Kasper-salissa 31.3.
Puutarhuri Juha Toikka esitelmöi mielenkiintoisesti puutarhanhoidosta sekä kertoi
uusista ja suosituista perennoista.

- Jäsenillassa 31.3. käsiteltiin myös toimintasuunnitelman täydennystä sekä sovittiin
Saviniemen kaupunginosasuunnitelman avainhankkeet vuosille 2016–2107 (liite)
- Kevätsiivoustalkoisiin kokoonnuimme 12.5. parinkymmenen jäsenen voimin.
- Saviniemi-päivää vietettiin 19.6. Savilahden rantaa myötäilevän kävelytien varrella.
Kiitos kaikille vieraille ja innokkaille talkoolaisille onnistuneesta tapahtumasta.
- Juhannusta juhlistettiin Pyykkirannassa lipunnostolla.
- Yhteinen kesäretki tehtiin 23.7. Rankin linnakesaarelle. Retkellä oli mukana 27
henkilöä. Matkaan oltiin varauksetta tyytyväisiä. Sää suosi osallistujia.
- Retkeen Meidän viikonloppu -messuille Helsingin messukeskukseen 12.11.
osallistui 26 jäsentä vieraineen. Se päätti yhdistyksemme aktiivitoiminnan
kuluneelta vuodelta.
- Tsemppi-stipendi (á 80 e) jaettiin kahdelle hyvin menestyneelle Asemankoulun
saviniemeläiselle oppilaalle. Stipendin saivat Aliisa Repo ja Caro Pasi.
Kalusto
Yhdistys omistaa kaasukäyttöisen muurikkapannun ja kaksi 10 litran termoskannua.
Yhdistyksellä on oma Suomen lippu salkoineen sekä telttapaviljonki kesäpäiviä
varten.
Tiedottaminen
Saviniemeläisten oma nettisivusto (saviniemi.net) on toiminnassa kolmatta vuotta.
Sivustolla kerrotaan yhdistyksen toiminnasta, julkaistaan kaikki tiedotteet sekä mm.
kuvitettuja kertomuksia jäsentapahtumista.
Toivomme, että jäsenet ottaisivat sivuston aktiiviseen käyttöön, jotta siitä
muodostuisi yhdistyksen toimiva informaatiokanava.
Toimintavuoden aikana jaettiin yksi jäsentiedote peittojakeluna Saviniemen alueella.
Jäsentapahtumista ilmoitettiin kaupunkilehti Reimarissa, omilla ilmoitustauluilla ja
saviniemi.netissä.
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