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Taas tänäkin vuonna uhkasi sade.  Onneksi jäi pieneen 
ripsaukseen ja juhlat saatiin juhlia suht’ kuivassa ja varsinkin 
viime vuoteen verrattuna lämpimässä säässä.  
 
Tänä vuonna pääsimme rannan tuntumaan  jalkapallokentän 
nurmikolle. Paikka todettiin oitis hyväksi. Teltat  voitiin nyt 
pystyttää ”keskusaukion” ympärille ja kahvipöydät keskelle.  
 

Kaikki on valmiina. Kaisla-baari tarjoaa juuri 
paistetut pullat kera tuoreen kahvin.  Makkarat 
ovat tulilla, letut muurikassa paistumassa. 
Maistuvaa juhlapäivää!  



Perinteisen Saviniemi-lakuboksin aiheena oli tänä vuonna 
kolme kaikkien tuntemaa saviniemeläismiestä: Claes 
”Reutsi” Cedercreutz, Jari ”Jallu” Nenonen ja Martti 
”Masa” Montonen.  

Salojärven Päivi oli rakentanut tilaisuuteen myös Saviniemi-aiheisen 
kuvakilpailun, jossa piti tunnistaa vanhat ja nykyiset Saviniemen 
paikat. 
Kilpaan otti osaa 27 henkilöä ja sen voitti Lotta Riikonen. Palkinnoksi 
hän sai lakuboksin. 
 

Kysyntä oli vilkasta, montaakaan 
boksia ei jäänyt jäljelle. Tämä 
perinteinen merkkituote on kovin 
haluttu.  

Oikeat vastaukset: 
A/4 Haminan Energia/Kylon teurastamo 
B/3 Haminan sairaala/ent. sairaalan hoitajien asuntola 
C/1 Mannerheimintie 30-31 rivitalot/Kotiteollisuuskoulu ja  
       Bärlundin talo 
D/2 Haminan sairaala/Haminan sairaala 
 



Odotettua on myös juhlakansaa viihdyttävä 
musisointi. Kovasti kansa on tykästynyt kuulemaansa. 

Kehuja kuultiin paljon. 
 

Viihdyttäjiä olivat ”kurtunoikoja” eli hanuristi Timo 
Nopanen ja hänen kanssaan soittaneet rumpali Pentti 

Toikka ja kitaristi Hannu Tuominen. 

Ei Saviniemi-päivää ilman Veeran vihtabaaria.  
Koivusta, tammesta tai niiden yhdistelmästä sai 
ostaa mukaan vihdan vaikka juhannuksena 
saunomiseen. 
Veeran kanssa myymässä oli serkkupoika Eero. 



 Arpojen ostaminen on luonnollisesti tärkeä päivän tapahtuma. Anneli Lappalaisella  ja Liisa Kämäräisellä ei ollut 

ongelmia arpojen myynnissä, hyvät palkinnot houkuttelivat. Eikä aikaakaan, kun Anneli saattoi todeta, että 
”kaikk’ on mänt’”.  Jäljellä oli enää kuusi arpaa ja kaksi voittoa. Eli todistetusti joka kolmas arpa voitti.  
 
Tilaisuus oli suosittu, joten oli paljon ostajiakin. 
 
 



Tutustumista varten ja luettavana oli  
yhdistyksen kansioita, joissa oli vanhoja 
valokuvia Saviniemestä  ja saviniemeläisistä. 
Nämä näyttivät kiinnostavan kansaa.  
Kuvia ja tarinoita otamme mielellämme 
vastaan lisää. 

Tilaisuuden ikähaitari oli iso, vauvasta vaariin – ja varsinkin siltä väliltä. 
 



Kauppa käy. 
 
Setälän Liisa ja Rasimuksen Minna paistoivat 
lettuja urakalla tilaisuuden alusta viimeiseen 
hetkeen asti, kysynnän mukaisesti. 

 Martomaan Saka grillasi leppätulella 
makkarat ja keitti oikeat nokipannukahvit. 
Eikä pahemmin tyrkyttää tarvinnut, kun 
kauppa kävi. 

Riikka Nypelö esitteli omia eli Riikka’s Sweet  
Dreamsin tuotteita Kaiju Orasvuo-Särkälle  
(oik.) ja Marja-Riitta Lehtoselle. 



Järjestäjä eli Saviniemen Asukasyhdistys kiittää kaikkia tilaisuudessa mukana olleita, ja on tyytyväinen eritoten siitä, 
että ihmiset viihtyivät niin hyvin, istuskelivat jutustelemassa vanhojen ja uusien tuttavien kanssa kaikessa rauhassa 
ja leppoisissa merkeissä. 



Reimarin toimittaja tekemä juttu  21.4.2017 lehdessä 
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