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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 1/2018

 Aurinkoista alkavaa kevättä kaikille saviniemeläisille ja  
 Saviniemen ystäville!
 
 Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin 1.3.2018 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 alueelle sekä yhdistyksen ilmoitustauluille. Yhdistyksemme 
ilmoitustaulut sijaitsevat Mannerheimintiellä ent. Salen kohdalla sekä Mannerheimintien ja Ludviginkadun 
risteyksen vieressä. Tiedotteet myös kotisivuillamme www.saviniemi.net. Seuratkaa myös Reimarin yhdistyspalstaa, 
jossa ilmoitamme kulloinkin ajankohtaista asioista.

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

JÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäsenmaksu on 5 €/talouden aikuinen jäsen. Jäsenmaksun eräpäivä on 31.5.2018.
Yhdistykseen voi liittyä maksamalla jäsenmaksun oheisella tilisiirtolomakkeella tai verkkopankissa. 
Merkitkää viestikenttään maksajan nimi, jäsenten nimet ja osoitteet. 

SAVINIEMEN ASUKASYHDISTYS RY

FI37 5506 0020 0818 97 OKOYFIHH

JÄSENMAKSU 2018

Nimi/Nimet:

Osoite:

Sähköpostiosoite:

31.5.2018



TULEVAA TOIMINTAA

TALKOOT tiistai 8.5.
Kokoonnumme vesitornien juurella tiistaina 8.5.2018 
klo 17.30 alkaen. Siivouskohteet sovitaan paikan päällä. 
Ahkeroinnin päätteeksi yhdistys tarjoaa osallistujille vir-
vokkeita ja grillimakkaraa.
 
SAVINIEMI-PÄIVÄ sunnuntai 17.6. 
Perinteistä, kaikille avointa Saviniemi-tapahtumaa vie-
tetään sunnuntaina 17.6 klo 12 – 15. Paikka on Savilah-
den rantaa myötäilevän kävelytien (Läntinen Asemaka-
tu – Laivurinkatu) varrella, lähellä Senioripuistoa oleva 
pallokenttä.
Kaisla-baarissa voit ostaa kahvia, teetä, mehua ja leivon-
naisia sekä muurinpohjalettuja. Saka grillailee maistu-
vat grillimakkarat ja kiehauttaa aidot nokipannukahvit. 
Myynnissä on myös perinteisesti nostalgista Savinie-
men vuosikertalakua. Mikähän on tämän vuoden aihe? 
Osta itselle tai vie tuliaisiksi! 
Eikä päivää ilman jännitystä, arpoja ostamalla saat pie-
nellä rahalla mukavia voittoja (arpajaisvoittoja otetaan 
vastaan ennen tilaisuuden alkua klo 11 alkaen).
Tulkaahan porukalla tapaamaan tuttuja ja tekemään 
tuttavuutta sekä uusien että vanhojen saviniemeläisten 
kanssa!
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan Reimarissa, ilmoitustau-
luilla ja kotisivuilla www.saviniemi.net.

JÄSENRETKI lauantai 11.8.
Mukava päätös kesälle on yhteinen retki elokuussa Re-
povedelle. Retkikohteena on Kultareitti-risteily ja Saha-
patruunan lounas. 
Kultareitti risteillään kello 11.00-13.00 ja sen jälkeen on 
lounas. Retken hinta jäsenille perheineen on 40 euroa/
aikuinen ja 20 euroa lapset 4-12 v. Yhdistykseen kuu-
lumattomilta perimme 50 euroa/aikuinen ja 25 euroa 
lapset 4-12v. Alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Matkan hintaan 
kuuluvat kuljetus Vuorelan linja-autolla, risteily ja runsas 
lounas Sahapatruunan pöydästä.
Lähtö lauantaina 11.8. Saviniemen entisen Salen edestä 
kello 9.00 ja n. 9.05 linja-autoasemalta. 
Sitovat ilmoittautumiset 20.7.2018 mennessä, 
Raija Orasvuo, tekstiviestillä: p. 050 597 1329 tai 
sähköpostilla: rorasvuo@gmail.com.
Ilmoittautuessa kerro mahdollisista allergioista. 
Retki toteutetaan, kun  ilmoittautuneita lähtijöitä on 30.

TSEMPPI- STIPENDI
Yhdistyksemme jakaa keväällä kahdelle Asemankoulun 
saviniemeläiselle oppilaalle 80 euron Tsemppi-stipen-
din. Myöntämisperusteena on päättyvän lukuvuoden 
aikana tapahtunut tsemppaaminen jossakin koulun-
käyntiin liittyvässä asiassa. Stipendien saajat päättää 
koulun opettajat.

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

Yhteistyöterveisin 
Saviniemen Asukasyhdistyksen hallitus

SAVINIEMEN KAUPUNGINOSASUUNNITELMAN AVAINHANKKEET VUODESTA 2018 ETEENPÄIN 
Toiminnan pääkohde on Taskalinmäen ympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen kaupunki alueemme viihtyisäksi 
metsäpuistoksi ja virkistysalueeksi. 


