
                                             

  TOIMINTAKERTOMUS 2022

Yleistä

Vuosi 2022 oli Saviniemen Asukasyhdistys ry:n 30. toimintavuosi.

Yhdistys on toiminut sääntöjensä 2§:n mukaisesti.

Hallinto

Vuosikokous pidettiin 31.3.2022 Kumppanuustalo Hilman kerhohuoneessa. Paikalla oli 11 jäsentä.  

Vuoden 2019 hallitus on jatkanut koko pandemian ajan. Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen 

jäsenet: Minna Rasimus Raija Orasvuo, Ahti Pakkanen ja Päivi Salojärvi.  Hallitus kokoontui 7 

kertaa. Hallituksen kokous 17.5.2022 peruuntui, koska sekä puheenjohtaja, että varapuheenjohtaja 

olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen. Paikalla olleet hallituksen jäsenet laativat tilaisuudesta 

muistion.

Jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksessä oli toimintavuonna 195 jäsentä, 1 kunniajäsen Sakari Martomaa 

Jäsenmaksu oli 5€ ja kannatusjäsen 50 € (Haminan Energia)

Varsinainen toiminta

Saviniemipäivät 19.6.2022, n. 200-250 osallistujaa.

Juhannusaattona kunnioitettiin Suomen suven juhlaa perinteisellä lipunnostolla ”pyyksyssä”.

Yhdistyksen kesäretki tehtiin Kilkkilän Farmille 20.8.2022, osallistujia 33 hlöä

Tsemppi-stipendit jaettiin kahdelle Aseman koulun oppilaalle

Yhdistyksen aloitteita tai kannanottoja. 

Jenna Tyni otti yhteyttä yhdistykseen, hän opiskelee hortonomiksi. Hän on valinnut opiskelunsa 

kehityssuunnitelman kohteeksi Volkonskin puistoalueen ja Savilahden ranta-alueet. Halusi tietoa 

alueiden tämän hetkisestä hoidosta ja kehittämisestä. Yhdistyksen puolesta hänelle laittoi palautetta 

Raija Orasvuo. Jenna on luvannut laatimansa kehityssuunnitelman nähtäväksi, kun se valmistuu.

Haminan kaupungille ehdotetaan Läntiselle Asemakadulle risteäviin Savilahdenkadun molempiin 

kulmauksiin kolmioita liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Saviniemipäivässä kerättiin ehdotuksia rantaa myötäilevän kävelykadun nimeksi. Nimiehdotuksia 

tuli useita, joista kaupungille esitettäväksi  hallitus valitsi Skipparin raitin. Hallitus päätti esittää 

kaupungille Taskalinmäenkatu-Saviniemenkatu-Taskalinrinne-Myllärinkatu pätkien muuttamista 



yhdeksi nimeltään Taskalinmäenkatu. Yhdistämisehdotus koskee myös Virrantie-Penttilänkatu-

Hongistontie-Kokkokallionkatu nimeämistä Kokkokallionkaduksi. Katujen nimimuutosten 

katsotaan helpottavan myös hälytysajoneuvojen toimintaa.

Esitetään myös  Helvi Hämäläisen puistoon ja Volkonskin lehtoon (Senioripuisto) kyltit kertomaan 

paikan historiasta.

Edellä mainitut aloitteet ovat vielä kesken.

Kalusto

Yhdistys omistaa kaasukäyttöisen muurikkapannun, 2 termoskannua a´10 l, telttakatoksia 3x6m ja

3 kpl 3x3m telttoja, Suomen lipun salkoineen.

Tiedottaminen

Yhdistyksen nettisivut ovat olleet toiminnassa yhdeksän vuotta. Aktiivisempi käynti sivuilla olisi 

toivottavaa, jotta niistä muodostuisi luontevat informaatiosivut.

Toimintavuoden aikana jaettiin yksi jäsentiedote peittojakeluna. Tapahtumien ilmoittelussa 

käytettiin Reimari-lehteä, ilmoitustauluja sekä nettisivuja.

Hallituksen kokouksessa 10.1.2023 yhdistyksen puheenjohtaja Paavo Setälä kiitti hallitusta hyvin 

sujuneesta yhteistyöstä ja ilmoitti eroavansa puheenjohtajan tehtävästä.

Haminassa     29. 01. 2023


