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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.

 JÄSENTIEDOTE 1/2019

 Tapahtumarikasta vuotta 2019 kaikille saviniemeläisille ja   
 Saviniemen ystäville! Uusi vuosi ja uudet kujeet. 
 
 Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin 7.3.2019 Kumppanuustalo Hilmassa,    
 Varuskuntakerhon Suuressa salissa. 

Kokouksessa valitun hallituksen v.2019 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 Minna Rasimus minna.rasimus@ packagemedia.fi 0400 944 601 
varajäsen  Raija Orasvuo rorasvuo@gmail.com 050 597 1329 
varajäsen Hannele Harjunen hannele.e.harjunen@gmail.com 040 189 4590 
Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin  Kaiju Orasvuo-Särkkä ja Jarmo Väisänen, 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.

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. Eräpäivä on 30.4.2019
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TULEVAA TOIMINTAA

TEATTERI 23.3.2019
Yhdistys on varannut 20 lippua Purhon teatterin Insinöö-
rityttö-esitykseen  lauantaina 23.3. klo 16.00. Kuljetus 
omalla autolla / kimppakyydillä. Ilmoittautumisen yhteydes-
sä mainittava tarvitseeko kyydin tai onko mahdollista kul-
jettaa kimppakyytiläisiä. Yhdistys maksaa pääsylipun, mikä 
sisältää väliajalla pullakahvit. Ilmoittautumiset viimeistään 
19.3. Raija Orasvuo, tekstiviestillä: p. 050 597 1329 tai 
sähköpostilla: rorasvuo@gmail.com 
 
KEVÄTMESSUT 6.4.2019
OmaMökki, Asu & Remontoi, Sisusta sekä Lähiruoka 
& Luomu satoine yrityksineen täyttävät hallit väreillä, 
tuoksuilla sekä tietenkin houkuttelevilla messutarjouksilla. 
Kevätmessuja täydentää perjantaina ja lauantaina vielä 
erityisruokavalioita käsittelevä Lautasella-tapahtuma, jonne 
pääset myös samalla lipulla. Retki järjestetään lauantaina 
6.4.2019 Helsingin Messukeskukseen. Retki on jäsenille 
ilmainen, yhdistys maksaa lipun ja kuljetuksen. Yhdistykseen 
kuulumattomilta peritään 20 euroa, sisältää lipun ja kuljetuk-
sen. Kuljetus Vuorelan linja-autolla. Lähtö klo 8.30 Savinie-
men ent. Salen luota linja-auto-aseman kautta Helsinkiin. 
Takaisin Haminaan lähdemme klo 15.00. Sitovat ilmoittau-
tumiset viimeistään 29.3. pvsalojrvi@gmail.com tai 
p. 040 77 33 229/Päivi. 
Retki toteutetaan, jos ilmoittautuneita on 30 hlöä.

TALKOOT 8.5.2019
Kokoonnumme Vesitornien alle keskiviikkona 8.5. klo 
17.30. Siivouskohteet sovitaan paikan päällä. Ahkeroinnin 
päätteeksi yhdistys tarjoaa osallistujille virvokkeita ja grilli-
makkaraa.

TSEMPPI- STIPENDI
Yhdistyksemme jakaa keväällä kaksi 80 € arvoista Tsemppi- 
stipendiä Asemankoulun saviniemeläiselle oppilaalle. Myön-
tämisperusteena on päättyvän lukuvuoden aikana tapah-
tunut tsemppaaminen jossakin koulunkäyntiin liittyvässä 
asiassa. Stipendien saajat päättää koulun opettajat.

SAVINIEMI-PÄIVÄ 16.6.2019
Perinteistä, kaikille avointa Saviniemi-tapahtumaa viete-
tään sunnuntaina 16.6.2019 klo 12.00 - 15.00. Paikkana 
on pallokenttä Savilahden rantaa myötäilevän kävelytien 
(Läntinen Asemakatu-Laivurinkatu) varrella, lähellä Seniori-
puistoa. Kaisla-baari herkkuineen on avoinna. Tarjolla kahvia, 
teetä, mehua ja leivonnaisia. Vain Saviniemipäivänä kiehuu 
Martomaan Sakan  nokipannukahvit ja grillissä paistuu 
makoisat makkarat. Tule ja nauti. Myytävänä perinteisesti 
nostalgista ja taatusti tuoretta Saviniemen vuosikertalakua. 
Osta itselle tai vie tuliaisiksi! Tietenkin on myös arpajaiset, 
ketä onni suosiikaan? (Arpajaisvoittoja otetaan vastaan en-
nen tilaisuuden alkua klo 11 alkaen) Tulkaahan porukalla 
tapaamaan tuttuja ja tekemään tuttavuutta sekä uusien 
että vanhojen saviniemeläisten kanssa! Tarkempi ohjel-
ma ilmoitetaan Reimarissa, ilmoitustauluilla ja kotisivuil-
la www.saviniemi.net.

JÄSENRETKI 17.8.2019 
Retki Porvooseen lauantaina 17.8. Tarkemmat tiedot 
lähempänä retken ajankohtaa Reimarin seurat & yhdistykset- 
palstalla, ilmoitustauluilla ja www.saviniemi.net-kotisivuilla 
Retki toteutetaan, jos ilmoittautuneita on 30 hlöä.

Tarkempia tietoja  tapahtumista saviniemi.net-kotisivuil-
la ja Reimarin Seurat & yhdistykset-palstalla.

SAVINIEMEN KAUPUNGINOSASUUNNITELMAN AVAINHANKKEET V. 2019 -
Toiminnan pääkohde on Taskalinmäen ympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen kaupunkialueemme metsäpuistoksi. 
Seuraamme Savilahden huolestuttavaa tilaa ja pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan vaikuttamaan sen kohentamiseen.

Tervetuloa runsain joukoin mukaan yhdistyksemme toimintaan ja tapahtumiin! Olkaa  yhteydessä hallituksen jäseniin mikäli 
haluatte tehdä ehdotuksia Saviniemen Asukasyhdistyksen toimintaan ja/tai Saviniemen alueeseen liittyen. Yhteistyöterveisin 
hallitus


