Sääminki- seura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2020
YLEISTÄ
Sääminki- seura ry:n toista kokonaista toimintavuotta on sävyttänyt Koronavirus, joka aiheutti
kokoontumisien ja tapahtumien peruuntumista.
Hallituksen kokoukset pidettiin pääsääntöisesti etänä.
Koronasta huolimatta yhdistys sai näkyvyyttä ja suunniteltuja toimintoja toteutetuksi, kuten
kaupunkiveneiden vesillelasku ja Vesj’kansan hankkeen eri toiminnot.
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 98
asiakohtaa. Kevät- ja syyskokoukset pidettiin 28.9. Säämingin seurakuntatalossa. Kevätkokouksen
osalta noudatettiin Valtioneuvoston antamaa asetusta.
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 Raili Häkkinen. 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 98 jäsentä. Yhdistys on jäsenenä Suomen kotiseutuliitto
ry:ssa, Savonlinnan seudun Kolomonen ry:ssa sekä Savonlinnan kylät ry:ssa.
TALOUS
Yhdistyksen tuloslaskelma kertomusvuodelta on ylijäämäinen 1092,19€. Tase näyttää 1053,23€.
Yhdistyksellä oli Savonlinnan kaupungin korotonta hankelainaa Vesj’kansa hankkeen tiimoilta
6000€, joka maksettiin takaisin kaupungille joulukuussa 2020.

TIEDOTUS
Yhdistyksen toiminnoista on tiedotettu kotisivuilla saaminkiseura.fi sekä facebooksivuilla ”juuret
Säämingissä”.
Tapahtumista on tiedotettu sanomalehti Itä-Savon järjestöpalstalla.
Jäsenille yhdistyksen sisäisistä asioista on tiedotettu sähkö- ja maapostitse sekä tekstiviestein.
VESJ’KANSA HANKE
Vesj ́kansa -hanke starttasi syyskuussa 2019. Hankkeen kattotavoitteeksi muodostui Säämingin
alueen asukkaiden vesj ́kansa -identiteetin vahvistaminen. Toiminnallisiintavoitteisiin kuului mm.
aineettoman kulttuuriperinnön kerääminen vesj ́kansan tarinoina, veteen ja luontoon liittyvän
viisausperinnön vaaliminen ja palauttaminen sekä (vesi)hyvinvointiin liittyvät palvelut ja tuotteet,
jotka vahvistavat mielen, sielun ja ruumiin hyvinvointia ja palauttavat osallistujien luontoyhteyttä.
Näitä jälkimmäisiä palveluita tutkimme ja kehitimme hankkeessa ohjatusti, yhdessä kokeillen ja
kadotettua luontoviisautta etsien ja vahvistaen.
Hankkeen toteutumisen kannalta suurimmaksi riskitekijäksi muodostui Covid-19. Olimme
kuitenkin moniin muihin tahoihin nähden melko onnekkaita, sillä juuri pahimpaan aikaan keväällä
2020, hankkeen pääasiallisina tehtävinä oli jo tehtyjen haastattelujen litteroinnin koordinointi ja ko.
materiaalista tekstin dramatisointi Vesj ́kansan tarinarasteja varten. Myös tarinarastien nauhoituksia
voitiin toteuttaa etätyönä kotoa käsin. Kaikki edellä mainitut hankkeen osiot oli mahdollista
toteuttaa kevään etätyöjaksoaikana. -Vesj ́kansa -hankkeen tapahtumista jouduttiin vain muutamaa
siirtämään keväältä ja alkukesältä syksyyn.- ”Rannoilla raikaa ja kallioilla kajahtaa ohjelmakokonaisuus”, jossa myös Vesj ́kansa -hanke oli mukana. -Kesäksi keskustan alueen
rannoille valmistuneet tarinarastit, olivat kyseiseen aikaan nähden täydellisen onnistunut tuote, sillä
ne sijoittuvat keskustan alueen rannoille, yllyttäen ihmisiä pysähtymään hetkeksi ja katsomaan
kaupunkiamme rannoilta käsin.
Vesj’kansa hankkeen tuotoksia olivat:
Vesj ́kansa maalaa vettä ja rantaa -voimauttavat vesivärityöpajat.
Vesj ́kansan viisausperinnön ABC -työ
Aineettoman kulttuuriperinnön keräämisen pohjustus ja käynnistäminen.
Vesj ́kansa -pilkkitapahtuma.
Aineettoman kulttuuriperinnön kerääminen–Vesj ́kansan tarinoita.
Haastattelujen litterointi eli puhtaaksikirjoittaminen.
Vesj ́kansa tarinarastit keskustan alueen rannoille.
Vesj ́kansa teemainen koulutus oppaille.
Vesj ́kansanlauluja ja tarinoita.
Vesj ́kansan henkireiät.
Vesj ́kansa -laituripilkki.
Vesj ́kansa -teemainen näyttely pääkirjasto Joelissa.
Vesj ́kansa liveroolipeli.( jouduttiin perumaan, mutta käsikirjoitus myöhempää toteutusta varten
valmiina.
Hanke päättyi 30.10. 2020. Hankkeen vetäjänä toimi Kira Boesen-Muhonen. Lokakuun 2020
hanketta veti Jaakko Rinne.

VESJ’KANSAN TARINAT PODCASTEIKSI
Vesj’kansa hankkeessa haastateltujen henkilöiden nauhoituksista päätettiin hallituksessa keväällä
2020 tehdä podcastit eli kuunnelmat.
Toteutusta varten haettiin Piällysmies ry:lta Leader rahaa, joka myönnettiin syksyllä.
Podcastien toteutuksesta järjestettiin tarjouskilpailu, jonka voitti Tmi digi4all. Yrityksen kanssa
laadittiin tuottajasopimus 24.11.2020.
Vesj’kansan tarinat podcasteiksi julkaistaan heinäkuussa 2021.
KAUPUNKIVENEET
Yhdistyksen hallitus päätti syksyllä 2019 hankkia 1-2 venettä kaupunkilaisten ja matkailijoiden
käyttöön, jotta jokaisella on mahdollisuus kokea vesj’kansalaisuus Saimaan helmessä
Savonlinnassa.
Kaksi venettä hankittiin paikalliselta venerakennusyritykseltä SUVI-veneiltä. Malli on SUVI 460,
joka on vanttera ja vakaa vene kyseiseen käyttöön.
Veneet nimettiin Sääminki 1:ksi ja Sääminki 2:ksi.
Kaupunkiveneisiin yhdistys sai tukea Piällysmies ry:lta ja Savonlinnan kaupungin
kumppanuuspöydästä, lisäksi mukana oli paikallisia yrityksiä tukemassa toimintaa.
Kaupunkiveneillä oli 178 rekisteröitymistä 15.6. – 13.9. 2020 välisenä aikana. Veneiden käyttäjistä
puolet paikallisia ja toinen puoli matkailijoita.
TUOTTEET
Sääminki- seura ry myy ja markkinoi Säämingin isännänviiriä. 2020 tilattiin 50 viiriä, joista myytin
kesän 2020 aikana 21 kappaletta.
Vesj’kansan nimelle yhdistys sai tuotemerkkipäätöksen Patentti- ja rekisterihallitukselta
marraskuussa.
MINUN SÄÄMINKINI – ILTAPÄIVÄKAHVIT
Minun Sääminkini iltapäiväkahveja ehdittiin nauttia yhden tapahtuman verran 20.1. Jukka
Torvelainen esitelmöi Talvisota 80 v. aiheesta.
Muut tapahtumat jouduttiin terveysturvallisuus syistä peruuttamaan.

MUUTATOIMINTAA
Esimerkki 2020 nimeäminen kohdistui seurakunnan työntekijään Marko Ruuskaseen, joka
aktiivisesti hoitaa ja huoltaa sääminkiläisille tärkeää kohdetta Kirkkoniemen kellotapulin ja
hautausmaan aluetta. Lisäksi Marko on ihastuttanut kaupunkilaisia ITE-taiteellaan.
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.
Peruuntuneet tapahtumat: Ilmastonmuutos ja Suomi 30.7. Vesj’kansan risteily Putkinotkoon,
puurojuhla, Minun Sääminkini iltapäivä-/ iltakahvitilaisuudet (4).
LOPUKSI
Sääminki-Seura ry on vakiinnuttanut toimintaansa vaalimaan Säämingin kulttuuriperintöä ja
kehittämään Savonlinnan haja-asutusalueen elinvoimaisuutta sekä toimimaan edunvalvojan roolissa
toimialueellaan hyvässä yhteistyössä muiden yhdistysten ja viranhaltijoiden kanssa.

