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Savirakentamisen Edistämiseksi ry
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ARVOISAT JÄSENET!
Tervehdys Savi ry:stä; tässä tiedotteessa
- vuosikokouksessa Tampereella
- jäsenmaksu 2020
- Rasekon savirakentajakoulutukseen haku
- saviviikonlopun tapahtumia 23.-24.11.-19
- Ruotsin savirakentamisesta -artikkeli liitteenä

VUOSIKOKOUKSESSA TAMPEREELLA 8.6.2019
Vuoden 2019 vuosikokous pidettiin 8.kesäkuuta Tampereella, aivan keskustassa sijaitsevassa, hyvät
fasiliteetit tarjonneessa Kulttuuritalo Laikussa. Kokous myönsi eroavalle hallitukselle vastuuvapauden ja
valitsi sääntöjen mukaisen hallituksen vuodelle 2019. Jäsenmaksut pidettiin ennallaan. Hyväksyimme myös
toimintasuunnitelman ja talousarvion kuluvalle vuodelle.
Kokouksessa päätettiin, että jatkossa voidaan myös yhdistyksen kevät- ja syyskokous pitää
etäkokouksena, mikäli tarve vaatii. Tämä sen vuoksi, että pienessä yhdistyksessämme asiat voitaisiin
tarvittaessa hoitaa mahdollisimman vähillä järjestelyillä ja kuluilla. Tämä ei tarkoita, ettemme kokoontuisi
yhteen savirakentamisen parissa milloin aihetta ilmenee.
Saviyhdistyksen hallitus 2019:
Erika Sillander, Maalahti (puheenjohtaja)
Marjo Kekki, Pori (vara-puheenjohtaja)
Matti Hautala, Tampere (jäsen)
Mervi Ikonen, Naantali (jäsen)
Timo Suominen, Jyväskylä (sihteeri)
Robert Holmberg, Porvoo (varajäsen)
Teuvo Ranki, Turku (varajäsen)
Ann-Marie Braxén-Frommer, Lohja (rahastonhoitaja)
Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Eila Heikkilä ja varatoiminnantarkastajaksi Marja Salmenmäki.
Yhdistyksellämme on tavoitteena toimia aktiivisemmin tiedonjakamiskanavana: se tapahtuu ylläpitämällä
nettisivujamme ja facebook-tiliä sekä tiedottamalla jäsenkirjeessämme tulevista tapahtumista ja erilaisista
saviuutisista. Haluamme edelleen järjestää saviviikonloppuja kiinnostuneille ja toimittaa Pääskynen-lehteä.
Meidän toiveemme on saada uusia savirakentamisesta kiinnostuneita mukaan toimintaamme. Ekologisesti
kestävä savirakentaminen on kasvava trendi Eurooopassa ja myös Suomessa, siksi meidänkin
yhdistyksellämme on merkitystä tulevaisuudessa.

JÄSENMAKSUT 2020:
Yhdistyksen jäsenmaksun aika on taas, lähetämme jäsenmaksu-laskun erillisenä viestinä. Laittakaa
viestikenttään nimenne ja teksti "2020 jäsenmaksu". Tavallisilta jäseniltä 20 eur, opiskelijoilta 10 eur.

RASEKON SAVIRAKENTAJAKOULUTUKSEEN HAKU:
Mynämäellä toimivaan Rasekon savirakentajakoulutukseen haku jatkuu 9.2.2020 saakka, ilmoittautuminen
www.raseko.fi/savirakentaja/

SAVIVIIKONLOPUN TAPAHTUMIA:
Lauantai 23.11.
- 11.30 Kokoonnuttiin Mynämäelle Kuivelantie 20, Savirakentajakoulutuksen tiloissa. Väkeä tuli iloksemme
runsaasti, ja aloitimme kahvitarjoilulla.
- Klo 12.00 - 13.00 pidettiin Saviyhdistyksen syyskokous. Sitten oli vuorossa tutustuminen koulutiloihin,
savirakentajakoulutukseen ja savituotoksiin. Opettajat (Iikka ja Teuvo) ja oppilaat kertoivat kokemuksista.
Ulkohalliin oli järjestetty rappauskokeilu, jossa osallistujat saivat kokeilla eri laasteja.
- Myöhäisen, mutta sitäkin maittavamman, paikallisessa ravintolassa Tuomaan Tuvassa nautitun lounaan
jälkeen, siirryttiin jo pimenevässä illassa Naantalin Livonsaaren Yhteisökylään. Ilta kului omien
saviprojektien esittelyjen merkeissä, hyvää ruokaa ja juomia nauttien, loppuillasta myös koulun sauna oli
lämpimänä.
Sunnuntai 24.11:
- Aamuaterian jälkeen tutustuttiin Outi Tuomelan opastuksella muutamiin Yhteisökylän uudempiin
savirakennuksiin, joista aiemmassa kuvatiedotteessa oli muutama kuva. Pieni pakkanen yöllä oli
jäädyttänyt rapakot, joten oli hyvä kävellä.
- Siirryimme Riittiön tilalle Vehmaalle, missä tutustuimme vuosituhannen vaihteessa Teuvon opastuksella
rakennettuihin juhlataloon ja saunaan: molemmissa on käytetty tilan omana tuotantona tehtyjä savilaattoja
lattioissa. Sinikka Riittiö tarjosi osallistujille kahvit edellisiltana lämmitetyssä saunarakennuksessa.
- lopuksi siirryttiin vielä Turkuun, missä tutustuimme iltahämärässä Teuvon uutena työhuoneena
palvelevaan hirsitupaan ja savilattiaan sekä Hannelen saviseinäiseen kutomoon. Myös täällä oli Sinikan
tekemiä savilaattoja lattioissa. Monia rakentamiseen liittyviä seikkoja käsiteltyämme kiitimme isäntäväkeä
ja antoisan saviviikonlopun päättyessä hajosimme taas maailmalle.

LIITTEENÄ OLEVA ARTIKKELI:
Pieni 5 hengen savinen delegaatio kävi 2015 marraskuun alussa Ruotsissa sikäläisen saviyhdistyksen
kutsumana yhteispohjoismaisessa savitapaamisessa Hudiksvallin ja Sandvikenin seudulla. Osallistujia oli
Ruotsista, Norjasta ja Ahvenanmaalta. Tapaamisessa käytiin tutustumassa savirakennuskohteisiin ja

saimme tutustua Ruotsin ja Norjan savi-ihmisiin. Marjo Kekki on kirjoittanut matkasta raportin, joka seuraa
tämän uutiskirjeen liitteenä.
HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA JÄSENILLE! terveisin Saviyhdistyksen hallitus

