Sääminki- seura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2019
YLEISTÄ
Sääminki- seura ry:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi on ollut varsin toimelias
tapahtumineen ja vaikuttavuudeltaan.
Yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin on osallistunut kiitettävästi väkeä, jotka ovat olleet
kiinnostuneita Sääminkiä koskevista asioista.
Jäsenmäärässä jäätiin hieman jälkeen asetetusta tavoitteesta, joka oli toki haasteellinen.
Sääminki- seura ry on osoittautunut olevansa tarpeellinen ja odotettu sääminkiläiset juuret
omaavien ihmisten keskuudessa.

HALLINTO
Sääminki- seura ry:n hallitus on kokoontunut yhteensä seitsemän (7) kertaa, joissa on käsitelty 101
asiakohtaa. Kevätkokous pidettiin 30.3. Säämingin seurakuntatalossa ja syyskokous 28.10.
Järjestötalo Kolomosessa, jossa jäseniä oli koolla 14 henkilöä.
Hallituksen puheenjohtajana ja sihteerinä on toiminut Jukka Nokelainen ja varapuheenjohtajana
Pekka Turtiainen. Hallituksen jäseninä ovat olleet: Kari Leinonen, Anita Piikkilä, Ilpo Kiema,
Maire Makkonen ja Veikko Mikkonen. Varajäseninä: Vesa Luukkonen. Aila Korhonen, Jukka
Kokkonen ja Antti Nuolivaara. Varajäsenet ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin varsinaisten
jäsenten tavoin.
Toiminnantarkastajana on toiminut Jorma Marjokorpi. Kirjanpidosta on vastannut Savonlinnan
seudun Kolomonen ry.

JÄSENET JA JÄSENYYDET
Kertomusvuoden lopussa yhdistyksellä oli 86 jäsentä. Yhdistys on jäsenenä Suomen kotiseutuliitto
ry:ssa, Savonlinnan seudun Kolomonen ry:ssa sekä Savonlinnan kylät ry:ssa.

TALOUS
Yhdistyksen tuloslaskelma kertomusvuodelta on alijäämäinen 1098,15 €. Alijäämäisyys johtuu
Vesj’kansa hankkeen aloituskustannuksista, jolloin hankittiin tietokone ja maksettiin työterveyshuollon aloituskustannukset sekä Sinisen Saimaan Sääminki-risteilyn viime hetken poisjäänneistä,
joista yhdistys maksoi 680 €.
TIEDOTUS
Yhdistyksen toiminnoista on tiedotettu kotisivuilla saaminkiseura.fi sekä facebooksivuilla ”juuret
Säämingissä”.
Tapahtumista on tiedotettu sanomalehti Itä-Savon järjestöpalstalla.
Jäsenille yhdistyksen sisäsistä asioista on tiedotettu sähkö- ja maapostitse sekä tekstiviestein.
VESJ’KANSA HANKE
Hankkeen tavoitteena on elvyttää Sääminkiläistä kulttuuriperintöä Saimaasta, Vesj’kansan
perinteistä voimaa, jota on käytetty mielen ja kehon terveyteen ja virkistykseen kautta aikain.
Etsiä kokemusasiantuntijoita vesj’kansan perintöä tarinallistamaan ja uusia paikallisia ylläpitämään
sekä kehittämään tätä perintöä ja tuotteita.
Tavoitteena on toteuttaa tapahtumia, palveluja ja toimintoja, kuinka sääminkiläisen maanläheisen
vesj’kansan viisausperintö voi olla nykysavonlinnalaisen, nykyvesj’kansan, hyvinvoinnin ja
hyvänolon perustana sekä voimavarana.
Hanke alkoi 20.9. 2020 ja kestää 30.10. 2020 saakka. Hankkeeseen haettiin Savonlinnan seudun
Kolomonen ry:n hallinnoimasta Asukasloikkahankkeesta tuensiirtohanketta, josta saatiin 92 %
kuluista katettavaksi, loppuosa 8% on yhdistyksen omarahoitusosuutta.
Hanketyöntekijän työtehtäviin haettiin henkilöitä ilmoituksella paikallisissa lehdissä. Määräaikaan
mennessä hakemuksia saapui kuusi kappaletta, joista kolme valittiin haastatteluun. Haastattelijoina
puheenjohtajat sekä hallituksen jäsen Anita Piikkilä. Vesj’kansa hankkeen vetäjäksi valittiin
hallituksen kokouksessa 5-19, 16.9 2019 Kira Boesen- Muhonen.
TUOTTEET
Sääminki- seura ry on ottanut toiminnakseen Sääminki – isäntäviirien markkinoimisen niitä
haluaville. Yhdistys lunasti loput Sääminki- isäntäviirit LC Savonlinna – Säämingiltä, joka aiemmin
markkinoi viirejä. Kaikki viirit myytiin tuossa tuokiossa. Viirejä on saatavissa keväällä 2020.
Sääminki-pöytästandardit myytiin loppuun kertomusvuonna.
MINUN SÄÄMINKINI – ILTAPÄIVÄKAHVIT
Yhdistys järjesti viisi (5) Minun Sääminkini- iltapäiväkahvitilaisuutta Säämingin seurakuntatalossa.
28.1 alustajana toimi teknisen viraston johtaja Kari Tikkanen – aiheenaan haja-asutusalueen
kehitysnäkymät. Osallistujia 31 henkilöä
18.3. Alustajana metsänhoitaja Ilmari Kosonen – aiheenaan paluu kotikylän koulupoluille.
Osallistujia 28 henkilöä.
20.5. Alustajana emerituslaivuri Kari Leinonen – Laivaliikenne ennen ja nyt. Osallistujia 26
henkilöä

16.9. Alustajana kirkkoherra Jorma Marjokorpi – Kinkerit Säämingissä. Osallistujia 42 henkilöä.
18.11. Iltakahveilla alustajana Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen - Minun Sääminkini. Osallistujia 72
henkilöä
Jokaisessa tilaisuudessa juotiin pullakahvit ja tilaisuuden alussa kuultiin hallituksen jäsen Maire
Makkosen aiheeseen liittyvää runonlausuntaa.
MUUTA TOIMINTAA
Sinisen Saimaan Sääminki- risteily tehtiin kauniina elokuun lauantaipäivänä 10.8.2019.
Risteilyaluksena toimi M/S Paul Wahl, joka vei tapahtumaan osallistuneet kauniille Pihlajavedelle
neljän tunnin ajaksi. Risteilyllä kuultiin Laura Vartion haitarimusiikkia, nautittiin herkullisesta
lohikeitosta sekä suoritettiin arvontaa. Risteilylle osallistui 73 henkilöä.
Sääminginkadun pysäköinnin lisäpaikoista yhdistys teki kaksi esitystä Savonlinnan tekniselle
lautakunnalle, mutta tuloksetta.
Kirkkoniemen kellotapulissa esiteltiin Sääminki-seura ry:n toimintaa 20.7. Laitaatsillan
kyläyhdistys ry:n kahvilatoiminnan yhteydessä. Esittelijöinä Pekka Turtiainen ja Vesa Luukkonen.
Joulupuurojuhlaa vietettiin Säämingin seurakuntatalolla 9.12. 2019. Juhlassa esiintyi Mertalan
koulun tiernatytöt, Maire Makkonen lausui runoja, jouluisia yhteislauluja säesti Sinikka Taskinen ja
tietenkin joulupukki, joka jakoi lahjoja kaikille kilteille sääminkiläisille.
Esimerkki 2019. Sääminki- seura ry luovutti huomionosoituksensa maanantaina 30.12. 2019 Elsa
Tuuliluodolle ja Ari Pietikäiselle. He molemmat ovat tuttu näky päivittäin tai paremminkin
anivarhain aamuisin kadun varsilla ja teiden pientareilla, keräten pulloja, tölkkejä, purnukoita sekä
roskia, jotka on heitetty luontoon. He tekevät päivittäin konkreettisia ympäristötekoja, joista me
kaikki voimme ottaa onkeemme.
Lähidemokratiaan liittyvän kumppanuuspöytien kokouksissa yhdistys on ollut aktiivinen.
Yhdistys on kotisivujensa kautta antanut mahdollisuuden niille jäsenilleen tehdä esityksiä ja
aloitteita, jotka eivät itse pääse osallistumaan kumppanuuspöytien tapahtumiin.
LOPUKSI
Sääminki-Seura ry on vakiinnuttamassa toimintaansa vaalimaan Säämingin kulttuuriperintöä ja
kehittämään Savonlinnan haja-asutusalueen elinvoimaisuutta sekä toimimaan edunvalvojan roolissa
toimialueellaan hyvässä yhteistyössä muiden yhdistysten ja viranhaltijoiden kanssa.

