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Helmikuu 2023

Hyvä Saviyhdistyksen jäsen,

Savi ry starttasi vuoden 2023 alusta tuorein voimin! Uusi 29.1.2023 valittu hallitus jatkaa
kunniakasta 25-vuotista toimintaa päivittämällä yhdistyksen strategian ja kartoittamalla jäsenistön
toiveita ja haluttuja kehityssuuntia idearyhmätyöskentelyn muodossa. Suurkiitos aiemmille aktiiveille.
Takana on erittäin ansioituneita vuosia, kuten jo yhdistyksen nettisivut tietomäärällään osoittavat.

Tässä kirjeessä:

- Ilmottaudu idearyhmään!
- Uuden hallituksen kokoonpano
- Vuoden 2023 jäsenmaksut

IDEARYHMIEN KÄYNNISTÄMINEN

Mitä asioita sinä haluaisit edistää saveen ja ekologiseen rakentamiseen liittyen? Savi ry kartoittaa
tulevia toimintasuuntia vapaamuotoisten idearyhmien avulla. Jos haluat löytää samanmielisiä ja
käyttää Savi ry:tä toimintasi alustana, olet erittäin tervetullut ilmoittautumaan sähköpostilla
Johannalle (osoite alempana kirjeessä) 15.3.2023 mennessä. Tämän jälkeen yhdistyksen hallitus
sovittaa ideat ja ihmiset yhteen. Idearyhmät organisoivat itse toimintansa, syksyllä hallitus kokoaa
työn tulokset ja raportoi ne jäsenistölle.

Tähän mennessä ehdotettuja teemoja ovat tapahtumien järjestäminen, kansainväliset
yhteistyöverkostot, saviasioiden edistäminen rakennusteollisuudessa, lainsäädännössä ja
rakennusvalvonnassa, erilaisten hankeideoiden eteenpäin vieminen, savirakentamisen tietopankkina
toimiminen sekä savialan koulutukset sekä jäsenistölle että suurelle yleisölle. Olet tervetullut
liittymään edellä mainittuihin tai ehdottamaan kokonaan uutta teemaa. Mietitään siis yhdessä mihin
suuntaan lähdetään!

Yhdistyksen toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen ja toiminnan laajuus on kiinni aktiivisista
tyypeistä. Tämä vuosi näyttää onko yhdistykselle tilausta! Tietoa idearyhmien kokoamisesta voi
levittää vapaasti kaikille, joita uskotte sen kiinnostavan.

SAVIYHDISTYKSEN HALLITUS 2023
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Savi ry:n sääntömääräinen yleinen kokous pidettiin etäyhteydellä 29.1.2023. Hallituksessa tapahtui
sukupolvenvaihdos ja kokoonpano on nyt seuraava:

Julia Ritvas, Lohja (puheenjohtaja), savisynteesi@gmail.com, 040 540 1204
Johanna Hyrkäs, Myrskylä (varapuheenjohtaja), johanna.hyrkas@icloud.com, 040 725 9054
Hannele Karppinen, Pihtipudas (sihteeri) lrhannele@gmail.com, 040 759 5442
Tuula Laakso, Helsinki ( jäsen), laakso.tuula@kolumbus.fi, 050 553 5560
Timo Suominen, Jyväskylä ( jäsen) timo.suominen@gmx.com, 050 301 1493

Saija Mäkinen, Kaarina (varajäsen) saija.makinen@elisanet.fi, 0456381906
Marjo Kekki, Pori (varajäsen)

Mervi Schürmann, Raasepori (rahastonhoitaja)

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Juha Niiles Petäjävedeltä ja varatoiminnantarkastajaksi
Marja Vähätalo Jyväskylästä.

YHDISTYKSEN INTERNETSIVUJEN UUDISTAMINEN

Saviyhdistyksen nettisivut osoitteessa http://saviry.fi/ ovat laaja tietopankki, jonne on vuosien
kuluessa kertynyt jos jonkinlaista arvokasta sisältöä. Uusi hallitus pohtii keinoja sivujen visuaalisen
ilmeen ja teknisen toteutuksen uudistamiseksi. Tehtävä ei ole pieni, ja pyrimmekin löytämään
hankkeelle ulkopuolisen rahoituksen.

Kokonaisuudistuksen toteutukseen asti ajankohtaisimmat tiedot löytyvät uudelta väliaikaiselta
etusivulta, jossa esittelemme  jatkossa myös Kuukauden savitoimijan – käy kurkkaamassa ja ehdota
itseäsi tai kaveria! Vanhoja sivuja ei enää päivitetä, mutta ne löytyvät edelleen palvelimelta (linkki
etusivulta).

SAVIYHDISTYKSEN JÄSENMAKSUT 2023

Yhdistyksen jäsenmaksut ovat säilyneet ennallaan. Sekä uudet, että vanhat jäsenet voivat maksaa
jäsenmaksun alla olevien tietojen mukaan (huomaathan, että yhdistyksen tilinumero on vaihtunut).

Varsinainen jäsen 20,00 €
Opiskelija / eläkeläinen 10,00 €
Yhteisö / yritys 60,00 €
Tukijäsen 100,00 €

Maksetaan Saviyhdistyksen Osuuspankin tilille:
IBAN: FI75 5710 5220 2215 26
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BIC: OKOYFIHH
Viitenumero: 10020232

Mikäli et halua jatkaa jäsenenä,  ilmoitathan  siitä alla olevaan sähköpostiin.

Nostetaan yhdessä ihana savi vihdoin valtavirtaan!

Yhteistyöterveisin,

Savi ry:n hallitus
saviposti (at) saviry.fi
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