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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  2022

 Leppoisaa kevään alkua kaikille saviniemeläisille ja 
 Saviniemen ystäville! 
 
 Tämä vuosi on yhdistyksemme juhlavuosi. Täytämme pyöreät 30 vuotta. 
 Koronan hiljentämän kahden vuoden tauon jälkeen ”herättelemme” 
yhdistyksemme jäseniä tällä tiedotteella. Vihdoinkin olemme päässeet suunnittelemaan hieman toimintaa. 
Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin 31.03.2022 Kumppanuustalo Hilman kerhohuoneessa.

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 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, 
varatoiminnantarkastajiksi Anneli Lappalainen ja Liisa Setälä.

TIEDOTTAMINEN
Jäsentiedote jaetaan peittojakeluna Saviniemen alueelle, sekä yhdistyksen ilmoitustauluille. Ne sijaitsevat 
Mannerheimintiellä ent. Salen kohdalla sekä Mannerheimintien ja Ludviginkadun risteyksen vieressä. 
Tiedotteet ovat 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 voi liittyä maksamalla 
jäsenmaksun oheisella tilisiirtolomakkeella. Merkitkää viestikenttään jäsenten nimet ja osoite. 
Eräpäivä on 15.5.2022.

SAVINIEMEN ASUKASYHDISTYS RY
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KÄÄNNÄ



TULEVAA TOIMINTAA

TSEMPPI- STIPENDI
Yhdistyksemme jakaa keväällä kahdelle Asemankoulun oppilaalle 
80 euron Tsemppi-stipendin. Myöntämisperusteena on päättyvän 
lukuvuoden aikana tapahtunut tsemppaaminen jossakin koulun-
käyntiin liittyvässä asiassa. Koulun opettajat päättävät stipendien 
saajat.

SAVINIEMI-PÄIVÄ 19.6.2022
Yhdistyksemme 30-vuotisjuhlavuoden merkeissä vietetään pe-
rinteistä, kaikille avointa Saviniemi-päivää sunnuntaina 19.6. klo 
12.00–15.00. Paikkana on pallokenttä Savilahden rantaa myötäile-
vän kävelytien (Läntinen Asemakatu-Laivurinkatu) varrella, lähellä 
Senioripuistoa. 
Kävelytielle kaivattaisiin nimi. Nimiehdotuksia voi jättää tapahtu-
massa klo 13–14.00. Hallitus valitsee nimiehdokkaista kokoukses-
saan sen mikä esitetään kaupungin katujen nimistä päättävälle 
organisaatiolle. 
Kaisla-baari herkkuineen kutsuu nautiskelemaan. Tarjolla on kahvia, 
teetä, mehua ja leivonnaisia. Saviniemi-päivänä ei ”kiehu” mikään 
muu kuin Martomaan Sakan nokipannukahvit. Grillistä suolaisen 
nälkään tirisevät makkarat. Suussa sulavia lettuja hillolla, sokerilla 
tai molemmilla. Tule ja nauti. Myytävänä perinteisesti, tottakai, 
taatusti tuoretta Saviniemen vuosikertalakua. Osta itselle tai vie 
tuliaisiksi! 
”Rouva Fortuna” on myös paikalla. Onni suosii rohkeaa tai kenties 
arvan ostajaa! (Arpajaisvoittoja otetaan vastaan ennen tilaisuuden 
alkua klo11 alkaen) 
Näytille ajaa 50-, 60-, 70- ja 80-lukujen autoja. Nostalgian tuulet 
puhaltaa… Tervetuloa!

JÄSENRETKI 20.8.2022 
Koko perheen retki Iitin Vuolenkoskelle Kilkkilän farmille lauantaina 
20.8. Lähtö klo 9.00 Vuorelan linja-autolla ent. Saviniemen Salen 
luota. Takaisin Haminaan lähdemme klo 15.00. Hinta jäseniltä 10 
euroa ja ei-jäseniltä 20 euroa/aikuinen, lapset ilmaiseksi. Hintaan 
sisältyy pääsymaksu farmille ja kuljetus.

Kilkkilän farmilla on lapsille pomppulinna, leikkikeskus, lypsettävä 
Lyyli-leikkilehmä, polkutraktori, polkuauto, heppakaruselli ja keinu-
ja sekä myös erirotuisia kanoja, riikinkukkoja ja muita valloittavia 

siivekkäitä. Farmihallissa ja ulkoaitauksessa voi seurata strutsien 
mielenkiintoista elämää. Herttaiset alpakat hellyttävät sydämen. 
Porot, aasit, lampaat, hevoset ja kyyttölehmät nauttivat ihmisten 
rapsuttelusta ja herkkupaloista (mukaan voi varata porkkanaa, 
kuivaa leipää). Pupuja voi mennä ruokkimaan ja hellimään. 
Ruokailla voi grillikahvilassa, jossa valmistetaan tilan tuotteista 
hampurilaisia, ranskalaisia farminakeilla tai naudanpihvillä. Grilli-
paikalla voi grillailla ja syödä omiakin eväitä. Lasitetulle terassille 
mahtuu 40 henkilöä, grillipaikan läheisyydessä on penkit ja pöydät 
30:lle, ja tarvittaessa lisätään istumapaikkoja ulkona.

Farmipuodista voi ostaa esim. Kanavan panimon Farmiolutta tai 
hapanolutta. (Suomen paras hapanolut 2018), omena, ruusu- ja 
mansikkasiideriä, aitoja Pihamaan panimon marjalimonadeja (man-
sikka, mustikka ja vadelma) tai vaikkapa paistovalmiit tuplapihvit 
naudasta ja strutsista. 
Tutustu ennakkoon https://kilkkilanfarmi.fi/
Grillimakkarat ja nakit on valmistettu tilan sonninlihasta ja ovat glu-
teenittomia ja laktoosittomia. Puotista löytyy myös Vuolenkosken 
myllyn jauhot ja kaurahiutaleet.

Tiedotamme jäsenretkestä lähempänä sen ajankohtaa Reimarin 
seurat & yhdistykset palstalla, ilmoitustauluilla ja www.saviniemi.
net -kotisivuillamme. Retki toteutetaan, jos ilmoittautuneita on 
vähintään 30. 

SAVINIEMEN KAUPUNGINOSASUUNNITELMAN AVAINHANKKEET VUONNA 2022 
Toiminnan pääkohde on Taskalinmäen ympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen kaupunkialueemme metsäpuistoksi. Seu-
raamme myös Savilahden huolestuttavaa tilaa ja pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan vaikuttamaan sen kohentamiseen. 
Asian edistämiseksi olemme liittyneet MeriHamina ry:n hankkeeseen keskusta-alueen vesialueiden parantamiseksi

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

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


