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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 1/2017

 Hyvää kevään alkua kaikille saviniemeläisille ja 
 Saviniemen ystäville!
 
 Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin 16.2.2017 Kumppanuustalo Hilmassa.
 Kokouksessa valitun hallituksen jäsentiedot ovat:

puheenjohtaja Paavo Setälä lp.setala@hotmail.com 045 635 0697 
varapuheenjohtaja Ahti Pakkanen ahti.pakkanen@raskaspari.fi 0500 804 618
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 Anneli Lappalainen anneli.m.lappalainen@gmail.com 0400 652 266 
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 alueella. Se on luettavissa yhdistyksen ilmoitustauluilla 
ja yhdistyksen kotisivuilla. Ilmoitustaulut ovat Mannerheimintiellä entisen Salen kohdalla sekä 
Mannerheimintien ja Ludviginkadun risteyksen vieressä. Kotisivujen osoite on www.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 aikuiselta jäseneltä. Yhdistykseen voi liittyä maksamalla 
jäsenmaksun oheisella tilisiirtolomakkeella. Kirjoittakaa viestikenttään jäsenten nimet ja osoite, 
myös mahdollinen sähköpostiosoite. Näin varmistatte jäsenyytenne. 
Maksun eräpäivä on 31.5.2017.
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Saviniemen kaupunginosasuunnitelman avainhankkeet vuosille 2018-2019
1. Taskalin luontopolun ja kuntoradan perusparantamisen jatkaminen, kuntoilulaitteiden hankkiminen
2. Mannerheimintien ja Taskalinmäentien risteyksessä olevan suojatien siirtoehdotuksen tekeminen
3. Kokkokallion väestösuojan ja Stopparin väliselle rantapolulle parin penkin hankkiminen kesäajaksi.

TULEVAA TOIMINTAA 

Kevättalkoot 11.5. 
Kokoonnumme torstaina 11.5. klo 17.30 Pyykkirannas-
sa, Lautatarhankadun merenpuoleisessa päässä. Siivous-
kohteet sovitaan Pyykkirannassa. Ahkeroinnin päätteeksi 
yhdistys tarjoaa osallistujille virvokkeita ja grillimakkaraa. 
Tulkaa reippaasti mukaan, työtä voi tehdä kunnon ja huvin 
kannalta. 

Tsemppi-stipendi 
Yhdistyksemme jakaa keväällä kahdelle Asemankoulun 
saviniemeläiselle oppilaalle 80 euron Tsemppi-stipendin. 
Myöntämisperusteena on päättyvän lukuvuoden aikana 
tapahtunut tsemppaaminen jossakin koulunkäyntiin liitty-
vässä asiassa. Stipendien saajat päättää koulun opettajat.

Saviniemi-päivä 18.6.
Perinteistä, kaikille avointa Saviniemi-päivää vietetään 
sunnuntaina 18.6. klo 12–15 Savilahden rantaa myötäile-
vän kävelytien varrella, Läntisen Asemakadun ja Laivurin-
kadun välillä. Mukavan musiikin säestämänä voi nauttia 
Kaisla-baarin kahvia, teetä, mehua ja leivonnaisia sekä 
lettuja suoraan pannulta. Sakan grillissä valmistuvat grilli-
makkarat ja nokipannukahvit. Myynnissä on myös nostal-
gista Saviniemen vuosikertalakua. Osta itselle tai tuliaisiksi. 
Jännitystä päivään saa ostamalla arpoja. Arpajaisvoittoja 
toivotaan saatavan paljon, ja niitä otetaan vastaan ennen 
tilaisuuden alkua klo 11 alkaen.
Tulkaahan porukalla tapaamaan tuttuja ja tekemään tutta-
vuutta sekä uusien että vanhojen saviniemeläisten kanssa. 
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan kesäkuun alussa Reimarissa, 
ilmoitustauluilla ja kotisivuilla www.saviniemi.net.

Jäsenretki 12.8. 
Järjestämme yhdistyksen jäsenille elokuussa yhteisen me-
ri-jokiretken. Retken kohde on Karhulan Jokipuisto, johon 
lähdemme lauantaina 12.8. klo 10 Tervasaaresta Vikla II  
-laivalla. Paluu on samaan paikkaan n. klo 16. Merimat-
ka kestää reilut kaksi tuntia suuntaansa. 
Matkan aikana aluksen päällikkö kertoo historiaa, tarinoi-
ta ja nykypäivää matkan varren maisemista. Parisen kilo-
metriä lähes luonnontilaista jokea pitkin ylös Karhulaan 
on vaikuttava, minkä kruunaa perillä upea puisto. Kivetyt 
käytävät mahdollistavat esteettömän liikkumisen alueella. 
Karhulan Jokipuisto on palkittu Vuoden Ympäristöraken-
teena v. 2015.  
Risteilyn hinta jäsenille on 20 euroa/hlö. Yhdistykseen 
kuulumattomat maksavat 30 euroa/hlö. Lohisopasta lisuk-
keineen veloitamme matkan hinnan lisäksi 13 euroa/hlö. 
Laivan kahvila (A-oikeudet) on avoinna koko matkan ajan. 
Ilmoita risteilypaikkaa varatessasi osallistumisesta ruokai-
luun ja mahdollisista allergioista. Risteily toteutetaan, jos 
saamme tarpeeksi lähtijöitä. 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 18.6.2017 
Raija Orasvuo, tekstiviestillä: p. 050 597 1329 tai
sähköpostilla: rorasvuo@gmail.com

Tervetuloa runsain joukoin mukaan yhdistyksemme toi-
mintaan ja tapahtumiin. Olkaa yhteydessä hallituksen 
jäseniin, mikäli haluatte tehdä ehdotuksia Saviniemen 
Asukasyhdistyksen toimintaan tai Saviniemen alueeseen 
liittyen.

Yhteistyöterveisin, Saviniemen Asukasyhdistyksen hallitus


