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TOIMITUKSESTA 

Harvinaisen aikainen Juhannus sai aikaan sen että keskikesän juhla on saapumassa lähes 

varkain. Monenlaiset kiireet meinaavat painaa päälle, mutta tämänkin keskellä saatiin 

kylälehti sentään laadituksi. Kansien välissä on toimintaa, niin mennyttä kuin tulevaakin. 

Ideoita ja palautetta siitä, mitä lehdestä halutaan lukea otetaan edelleen mielellään 

vastaan.  

 
Aurinkoista ja pitkää kesää ! 

 

Julkaisija: Saveron Nuorisoseura r.y. 

Toimituskunta: Sanna Paakala sanna.paakala@pp1.inet.fi 

  Sami Porkka sami.porkka@pp1.inet.fi 

Vastaava päätoimittaja: Sami Porkka 

  0400-558 597  

 

Painopaikka Digitaalipaino Seppo Talja Oy, painos 130 kpl 
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SATAVUOTISJUHLIA SUUNNITELLESSA 

 

Jo jonkin aikaa on kylän perinteisiin tapahtumiin kuuluneet vuorovuosin järjestettävä 

kesäinen Saveropäivä ja syksyinen Rosvopaisti-ilta. Tänä vuonna on rosvopaistin vuoro ja 

se tullaan tapojen mukaisesti järjestämään, tietoa siitä eri medioissa lähempänä. Sen 

sijaan ensi vuonna Saveropäivää ei järjestetä siinä muodossa kuin yleensä on tavattu 

tehdä. Asiasta ei kuitenkaan kannata huolestua, sillä entiset ja nykyiset kyläläiset 

kutsutaan seuratalolle kesäiseen juhlaan kuin ennekin. Puitteet ovat vain tällä kertaa 

hieman juhlavammat. Seuran perustava kokous on nimittäin pidetty 30.4. 1916, mikä 

tarkoittaa että ensi vuonna tulee sata vuotta toimintaa täyteen. Tosin, yhdistysrekisteriin 

seura on merkitty vasta 1920 mutta paperit paljastavat että toimintaa on ollut jo tuota 

aikaisemminkin.  

Omat tilat seura sai vajaan kymmenen vuoden toiminnan jälkeen. Vuonna 1923 

Kannejärven vanha pappila purettiin ja hirret siirrettiin junalla Uttiin ja siitä edelleen 

hevosilla Saverolle. Näin saatiin materiaalit seurataloon joka valmistui 1925. Talollakin olisi 

siis jo tänä vuonna aihetta juhlaan kun 90 vuotta tulee täyteen. Taloa on tuon jälkeen 

laajennettu pariin kertaan ja kunnostettu useamminkin. Suurimmat kunnostustyöt ajoittuvat 

80-luvun alkuun, jolloin varsin huonoon kuntoon päässyt talo saneerattiin entistä 

ehommaksi. Viimeisimmät suuremmat työt on tehty alle kymmenen vuoden sisällä, kun 

talo maalattiin ja uudet huusit ja vaja pystytettiin pihalle. 

Vaikka lähes satavuotisessa historiassa on hiljaisempiakin jaksoja, kokonaan hyytynyttä 

toiminta on ollut vain parin jokusen vuoden jakson. Ymmärrettävästä syystä sotavuodet 

olivat tällainen ajankausi. Toinen hiipumisen jakso ajoittuu vuosille 1972-77. Nyt jo 

useamman vuoden ajan toiminta on jälleen ollut piristymässä hieman hiljaisemman 

kauden jälkeen. Toki toimintakin on muuttunut. Alkuaikojen nuorisoseura-aatteeseen 

pohjaavat tapahtumat ovat muokkautuneet niin että nykytoiminnan perusteella seuraa 

kuvaavin termi olisi kyläyhdistys. Uutta yhdistystä kylätoiminnalle ei kuitenkaan ole käyty 

perustamaan vaan toimintaa on jatkettu olemassa olevissa puitteissa. 

Kuten sanottua, ensi vuonna on satavuotisjuhlan aika. Joitakin ideoita siitä, miten 

tasavuosia juhlistetaan on jo olemassa, mutta jos jotain hienoja ideoita tulee asian tiimoilta 

mieleen niin laittakaapa ihmeessä viestiä; yhteystiedot löytyvät vaikkapa tuolta alkusivuilta. 

(Teksti Sami Porkka) 
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YHDESSÄ TOIMIEN; YHDISTYSTOIMINTAA SAVEROLLA VUOSIEN MITTAAN 

 

Nuorisoseuran satavuotispäivien lähestyminen innoitti tutkailemaan hieman enemminkin, 

millaista yhdistystoimintaa Saverolla on vuosien mittaan ollut. Tällä hetkellä hakusanalla 

”Saveron” yhdistysrekisteri antaa seitsemän hakutulosta. Noistakin kaksi on kuitenkin jo 

lakkautettuja, joten tuloksena olisi että kylässämme toimii suhteellisen aktiivisesti viisi 

yhdistystä: maamiesseura, Martat, metsästysyhdistys, nuorisoseura sekä urheiluseura 

Viritys. Nuorisoseurasta tuossa edellä on jo hieman puhuttukin mutta raotetaanpa hieman 

noiden muidenkin historiaa, kuin myös jo toimintansa lopettaneita yhdistyksiä. 

Maamiesseuran perustamisvuosi on 1953. Koko totuus ei kuitenkaan ole tuossa, vaan 

toimintaa on ollut jo aikaisemmin Sippolan maamiesseuran Saveron piirin nimellä. 

Historiasta ensimmäiset maininnat tuosta löytyvät vuodelta 1931. Aikaisempina aikoina 

toiminta on sisältänyt enemmänkin koulutusta, taitokilpailuja ja yhteishankintoja mutta 

nykyaikana tärkein toimintamuoto lienee yhteisomistuksessa olevat koneet. 

Samoilla alueilla on toiminut lisäksi Saveron Pienvieljelijäyhdistys, joka on merkitty 

yhdistysrekisteriin 1939. Tosin toimintaa silläkin on ollut jo ennen tuota aikaa. Rekisteristä 

yhdistys poistui 1989, mutta käytännössä toiminta hiipui maamiesseuran vahvistuessa 

1950-60-lukujen vaihteen tienoilla. Mainittavaa lienee kuitenkin, että pienviljelijäyhdistys 

hankki Saverolle ensimmäisen traktorin. Maatalouden parissa on lisäksi toiminut Saveron 

karjantarkkailuyhdistys 1950-57 ja Saveron sonniyhdistys 1949-60-luvun loppu. Lisäksi 

nuoret ovat toimineet aluksi maatalouskerhon ja myöhemmin 4H-kerhon puitteissa. 

Karjantarkkailuyhdistyksen lopetti siirtyminen suurempien alueiden yhdistyksiin, 

sonniyhdistyksen taasen keinosiemennys. Maatalouskerho on toiminut Saverolla jo 1930 

ja 4H-toimintaa oli vielä ainakin 80-90-lukujen taitteissa. 

Samaa yhdistysrekisteriä katsoessa Saveron Marttayhdistyksen perustamisvuodeksi 

ilmoitetaan 2007. Koko totuus ei tietenkään ole tuo. Tuolloin näet Marttaliitossa tapahtui 

iso uudistus, jossa aikaisemmat Marttakerhot muuttuivat yhdistyksiksi ja Saveron Martat 

ry:kin perustettiin. Marttatoiminta Saverolla alkoi 1930 ja jatkuu varmaankin hamaan 

tulevaisuuteen… Marttojen ajankohtaiskuulumisia löytyy tästäkin lehdestä. 
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Jos nuorisoseuralla on ensi vuonna juhlavuosi, niin metsästysyhdistyksellä se on edessä 

jo tänä vuonna kun 60 vuotta tulee täyteen. Samoissa kieppeissä, 1950-luvun alusta 

puoleenväliin on metsästysyhdistyksiä perustettu monessakin paikassa. Suurin syy tähän 

lienee hirvenmetsästys, johon lupien saamiseksi oli syytä toimia järjestäytyneesti. Läpi 

koko 60-vuotisen historian yhdistys on toiminut aktiivisesti, metsästystoiminnan lisäksi 

ohjelmaan on kuulunut kilpailutoimintaa niin koirien kuin ammunnankin saralla, 

riistanhoitoa ja –tarkkailua sekä harrastusta tukevien välineiden ja rakennusten 

hankkimista. 

Urheiluseura Saveron Viritys kuuluu kylän yhdistyksistä vanhimpiin. Perustamisvuosi on 

1927, joten parin vuoden päästä sielläkin vietetään jo 90-vuotisjuhlia. Nykyisellään toiminta 

on rauhallisempaa keskittyen lähinnä muutamaan kuntoliikunnalliseen tapahtumaan mutta 

historia etenkin pesäpallon parissa on kunniakas; onhan Viritys jopa muutaman SM-

pesäpalloilijan ”kasvattajaseura”. Hiihdossa on myös pärjätty piiritasolla. 

Urheilun parissa on toiminut myös Saveron Naisvoimistelijat sekä Voimistelu- ja 

urheiluseura Sisu. Naisvoimistelijoiden toiminnan tarkkoja vuosia on vaikea määrittää; 

mainintoja on jo vuodelta 1933 mutta yhdistysrekisteriin seura on merkitty 1948. 1989 

lienee ollut jonkinlainen rekisterin puhdistamisvuosi, sillä pienviljelijäyhdistyksen tavoin 

naisvoimistelijatkin on silloin sieltä poistettu. Toiminta on kuitenkin jo lakannut 

aikaisemmin, varmaankin yhdistyen Viritykseen. Sisun perustaminen taasen näyttäisi 

liittyneen sodanjälkeiseen poliittiseen ilmapiiriin; Työväen Urheiluliittoon kuulunut seura 

perustettiin 1945. jo vuonna 1951 näyttäisi kuitenkin ilmapiiri lientyneen niin että 

useampaa urheiluseuraa kylässä ei enää tarvittu, vaan Sisun toiminta hiipui. Rekisteristä 

sekin poistui 1989. 

Varsinaisten yhdistysten lisäksi monenlaista yhteistä omaisuutta hoidetaan yhdistyksen 

tapaisella toiminnalla. Suurin tällainen Saverolla toimiva on vesihuolto-osuuskunta. Vanhin 

taasen lienee Saveron betonisorayhtymä, joka tosin on jo elinkaarensa lopussa. Yhteinen 

soranottopaikka on loppuun käytetty ja jo yksityisomistukseen siirtynyt, jäljellä on enää 

yhtymän päättäminen. Avustuksia saavia tienhoitokuntiakin Saverolta löytyy vuoden 2015 

tilanteen mukaan viisi kappaletta ja lisäksi jokunen osin Saverolle kuuluva. 

Lakkautettuja ja hiipuneita yhdistyksiä on edellä jo osin sivuttukin, mutta monia on vielä 

jäljellä. Osa niistä on loppunut tarpeeseen liittyä suurempaan yhdistykseen, osa taasen 

innostuneen väen vähenemiseen. Onpa jotkut loppuneet ”ylempää tulleeseen” 

määräykseenkin 
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Haukkasuo loi tarpeen useammallekin yhdistykselle. Näistä suurin ja ilmeisin on 

ammattiyhdistys, joka perustettiin 1945. Yhdistys toimi vielä Haukkasuon Kymin aikaisen 

toiminnan jälkeenkin aina vuoteen 1993 asti. Tämän jälkeen jäsenet siirtyivät ensin 

Inkeroisten ja sen loputtua Kouvolan vastaavan ammattiosaston jäseniksi. Haukkasuon 

”luoma” yhdistys oli myös Haukkasuon VPK, jonka tarve havaittiin Haukkasuon hiiltämön 

palon jälkeen 1946. Vaikka palokunta saattoikin vaikuttaa enemminkin TPK:ta, se toimi 

yhdistyksen tavoin VPK:na aina lakkauttamiseensa 1977 asti. Rahaa toimintansa 

tukemiseksi VPK sai tanssilavasta, jota pidettiin 1947-1966 ja joka purettiin 1960-70-

lukujen vaihteessa. VPK-toimintaa kylässä on ollut toki jo ennemminkin: aivan tarkkoja 

vuosia ei ole löydettävissä, mutta Saveron VPK on merkitty yhdistysrekisteriin 1939 ja se 

mainitaan Sippolan kunnan palotoimen yhteydessä ainakin vuoteen 1957 asti. 

Tämänkin lehden palstoilta on saatu lukea muisteloita saverolaisesta partiotoiminnasta. 

Toiminta on alkanut 1947 ja virallinen hyväksyntä Partiopoikaliitosta Saveron Eräpojille tuli 

1948. Toimintaa kesti hieman toistakymmentä vuotta, viimeiset kokoontumiset on merkitty 

kirjoihin 1960. Toiminta nojasi koko ajan vahvasti Veikko Metsärinteeseen, uusia vetäjiä 

porukkaan ei tuntunut kasvavan. Kokonaan kiinnostus ei nuoremmilta polvilta kuitenkaan 

ollut hiipunut; Sepän Mikko on joskus muistellut että hän kävi kysymässä Metsärinteeltä 

partioon pääsystä ja oli kovin pettynyt kun kiinnostuneita ei enää ollut siinä määrin että 

toiminta olisi jatkunut. 

Poliittisia yhdistyksiä Saverolla on ollut viisi: Maalaisliiton/Keskustan osasto, 

Sosialidemokraattinen työväenyhdistys sekä Kommunistisen puolueen osasto, 

Demokraattiset naiset sekä Demokraattiset nuoret . Kolmen viimeksi mainitun toiminnasta 

ei löydy vuoden 1945 perustamisilmoituksen lisäksi tietoja, mutta Sosialidemokraattinen 

työväenyhdistys toimi vuodesta 1948 vuoteen 1966, jolloin se yhdistyi kahden muun 

työväenyhdistyksen kanssa Sippolan seudun sos.dem. työväenyhdistykseksi. Maalaisliiton 

osasto perustettiin 1930 ja sen toiminta jatkui aina vuoteen 2011 asti, jolloin Keskustan 

paikallisosasto lakkautettiin ja toiminta yhdistyi Sippolan paikallisosastoon. 

Saverolla on toiminut myös niin Suojeluskunta- kuin Lottajärjestönkin yhdistykset. 

Ymmärrettävistä syistä näiden jälkeenjääneet paperit ovat varsin vaillinaisia, mutta 

vaikuttaisi että Sippolan suojeluskunnan Saveron kyläosasto on ollut olemassa jo ainakin 

1920-luvun puolivälissä. Lottayhdistyksen Saveron kyläosaston perustamisajankohta sen 

sijaan on jäänyt talteen, se on 1928 keväällä.  Kuten historia kertoo, lakkautettiin nämä 

kummatkin järjestöt välirauhansopimuksen nojalla. 

 



 8 

Kuten on havaittavissa, monenlaista yhdistystoimintaa on Saverolla vuosien mittaan ollut. 

Suurin osa on lakannut ihmisten puutteeseen, mutta joistakin on aika ajanut tavalla tai 

toisella ohi. Monien toiminta on ollut aaltoliikettä, välillä ollaan oltu hyvinkin aktiivisia ja 

välillä taasen jäähdytelty. 

Kiitokset tämän tekstin aikaansaamiseen kuuluu Sepän Antille, jonka kirjoittama Saveron 

historiikki on ollut lähteenä. Ilman teosta suurin osa näistä tiedoista olisi jäänyt 

allekirjoittaneelta selvittämättä. 

(Teksti Sami Porkka) 

 

 

 

 

Saverolaissyntyinen alueemme linja-autokyytejä tarjonnut autoilija Reunasen Petri laittoi 

allaolevan viestin toukokuun lopussa kylämme Facebookryhmään. Lupasin välittää sen 

myös paperilehdessä kyläläisillemme: 

 

KIITOS 2001 - 2015 

 

Kun aloitimme aikanaan kotikylältä Saverolta vuoroliikenteen Kouvolan suuntaan, ei 

kukaan voinut pienessä mielessään tietää millaisen muutoksen keskellä linja-autoliikenne 

vuonna 2015 elää. Nyt on yksi merkittävä aikakausi jäänyt taakse, kilpailun tuloksena 

lopetamme koko linjaliikenteen Kouvolan alueella. 

Kiitos teille kaikille matkustajille, Uttiin, Kaipiaisiin ja kotikylälle Saveron suuntaan, me 

kaikki yhdessä teimme mahdottomasta mahdollisen ja saimme aikaan hyvän palvelutason 

ja vielä kustannustehokkaasti. 

 

Nyt jäämme kaikki ansaitulle kesälomalle (tai ainakin melkein kaikki) ja miettimään uusia 

tuulia tähän toimintaan. Sanotaan, että muutos on mahdollisuus vaikka sen myötä tulee 

eteen erittäin kipeitä ratkaisuja ja päätöksiä. 

 

KIITOS TEILLE KAIKILLE JA TURVALLISTA MATKAA! 

Kymen Charterline Oy - E. Rantanen Oy 
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MARTTANURKKA KESÄ 2015 

 

Saveron Martat ovat kokoontuneet talven ajan säännöllisesti 

marttailtoihin. Iltojen aiheet ovat vaihdelleet arjen toimien 

mukaan. Olemme korjanneet satoa, valmistelleet joulua, 

suunnitelleet tulevaa vuotta ja valmistautuneet uuteen 

kasvukauteen. On siivottu, istutettu, askarreltu, kierrätetty. 

Kuluneena vuonna on talkoiltu useammankin kerran marttojen 

astioiden parissa. Syksyllä Saveron metsästysyhdistys järjesti 

hirvipeijaiset seuratalolla, jossa Martat hoitivat ruokatarjoilun. Tätä 

varten Marttojen astiat siirrettiin uuteen säilytyspaikkaan 

seuratalolle ja tiskattiin käyttöön tulevat astiat. Keväällä 

talkoojoukko kävi astiat läpi ja hankittiin uusia juomalaseja 

rikkoutuneiden tilalle. 

Martojen astioissa on ruokalautasia ja laseja sekä kahviastiasto noin sadalle hengelle. 

Lisäksi joitain tarjoilu- ja ruoanvalmistusastiota. Astiastoa on mahdollisuus vuokrata 

esimerkiksi perhejuhliin. 

Astioiden vuokrahinta on kahviastiaston osalta Saveron Marttojen jäsenille 20 € ja 30 € 

yhdistyksen ulkopuoliselle vuokraajalle. Ruoka-astiaston hinta samoin 20 € jäsenille ja 

muille 30 €. Mikäli tarvitset esimerkiksi vain puolet astioista, tämä huomioidaan 

vuokrahinnassa. Lisäksi vuokratessa laskutetaan 20 € pakkaus- ja kuljetusmaksu, joka 

sisältää astioiden toimituksen ja noudon Saveron alueella. 

 

Lisätietoja astiavuokrauksesta antaa ja varauksia hoitaa Teija Vanhala p.0400-841847. 

 

Saveron Martat toivottavat kaikille lämmintä kesää, tervetuloa mukaan toimintaan jälleen 

syksyllä! 

(Teksti Sanna Paakala) 
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OSAATKO HÄLYYTTÄÄ APUA? 

 

Kun aivan viime aikoina on kylän ympäristössä nähty hieman isompikin avun hälyttämistä 

vaatinut tapahtuma, lienee aiheellista kerrata mitä pitää muistaa apua soitettaessa. 

Etenkin nykyään kun hälytyskeskus on siirtynyt fyysisesti kauemmas meistä, on samalla 

se vähäinenkin paikallistuntemus hävinnyt. Tällöin tarkasti ja oikein hoidettu hälytyspuhelu 

helpottaa huomattavasti avun perilletuloa. 

Ensinnäkin ne perusohjeet: kerro kuka olet, mistä soitat ja mitä on tapahtunut. Vastaa 

kysymyksiin, vaikka ne eivät aina tarpeellisilta tuntuisikaan. Ja älä katkaise puhelua ennen 

kuin saat siihen luvan. Äläkä myöskään katkaise puhelua mikäli soittoon ei heti vastata; 

niin joudut vain taaemmaksi jonossa. 

Nämä varmaan ovat useimmilla meistä tiedossa mutta isompi kysymys voikin olla tuo 

kohta ”mistä soitat”. Kotioloissa useimmiten vielä tiedämme osoitteemme, mutta entäpä 

sitten jos olemme jossakin kylässä, julkisessa paikassa, matkalla tai vaikkapa 

vuokramökillä? Tai kääntäen, mitäpä jos kotonamme tapahtuukin jotain niin että apua 

joutuu soittamaan joku muu? 

Omalta osaltamme voimme tehdä tähän jotakin. Sivustolla www.112.fi on palvelu, josta 

jokainen voi tulostaa kotiinsa, mökille yms. paikkoihin ”hälytystaulun”. Siihen saadaan 

osoite, koordinaatit ja tarvittaessa myös ajo-ohjeet. Esimerkki tällaisesta taulusta on 

viereisellä sivulla, asetettuna seuratalon osoitteelle. Koordinaattien merkitys korostuu, jos 

osoite ei ohjaakaan perille asti. Näin voi olla esim. mökkialueella, jossa saman tiehaaran 

päässä voi olla useita mökkejä joilla kaikilla numero on sama ja kohteet on erotettu 

toisistaan kirjaimilla. Todettakoon, että seuratalolle tällaiset opasteet on jo laitettu niin 

sisälle kuin leikkipaikallekin, ja hiihtolaavulle opaste tullaan myös kesän aikana viemään. 

Matkalla ollessa erilaiset navigaattorisovellukset voivat antaa tietoa missä mennään. 

Kannattaa myös seurata sen verran opasteita ja muita merkkejä että tiedossa olisi minkä 

kunnan alueella ollaan menossa. Jos vain mitään rakennusta näkyy, niiltä pitäisi löytyä 

numero joka helpottaa edelleen paikannusta. Haastavia tilanteita voi aina sattua: 

esimerkiksi Etelä-Kymenlaaksossa sama tie menee Museotien nimellä sekä Haminassa 

että Virolahdella. Valitettavasti vain kumpikin kunta on aloittanut numeroinnin omasta 

suunnastaan… 
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Ennen kaikkea kannattaa muistaa: hälytyksen soittamista ei pidä pelätä. Vaikka kaikki 

ohjeet unohtuisivatkin, vastaamassa on ammattilainen joka osaa kysellä oikeat 

kysymykset ja onkia tarvittavat asiat jos ne vain ovat tiedossa. Turvallista kesää! 

(Teksti Sami Porkka) 

 

NUORISOSEURAN TERVEISIÄ 

 

Juhannusta vastaanotetaan seuratalolla tänäkin vuonna, voisi kai sanoa jo että 

perinteisissä merkeissä. Tarjolla on viihdettä, makkaraa, seuraa ja kelin salliessa kokko. 

Aloittelu on aattona kello 18 ja kokko syttyy kello 21. Tilaisuuteen on vapaaehtoinen 

maksu. Tervetuloa! 

Syksymmällä järjestetään taasen rosvopaisti-ilta, niin kuin tapoihin on niin ikään kuulunut. 

Perinteisemmän lokakuun sijaan tänä vuonna liikkeellä ollaan varmaankin jo syyskuun 

puolella kylän muista tapahtumista johtuen. Ilmoittelua seuraa lähempänä. 

Seuratalon leikkipaikkaa ja nurmikenttää ylläpidetään niin kuin tähänkin asti. Näiden osalta 

tänä vuonna hoksattiin vihdoin viimein paikata eräs puute: käytettävissä on nyt myös 

ensiapuvälineet. Laukku on sijoitettu pihavajaan ovesta katsoen vasemmanpuoleiselle 

seinälle. Ensiapuvälineisiin liittyen yksi toive: jos tarvitsette käyttää niitä, pistäkää viestiä 

jotakin kautta. Tämä ihan vain sen takia, että osataan sitten tarvittaessa täydentää 

syntyneitä tarvikepuutteita. 

Seurataloa myös vuokrataan halukkaille, hinta on 50 euroa/kerta kesäaikaan ja 70 

euroa/kerta syksymmällä/keväällä, eli aikana jolloin tarvitaan lämmitystä. Varustetaso on 

viime syksyn aikana parantunut parin jääkaapin verran, lisäksi sisälle on myös muistettu 

hankkia ensiapukaappi. Sen osalta sama toive kuin pihallakin, jotta välineitä olisi saatavilla 

tarvittaessa. 

 

Lisää kylän tapahtumista ja muista asioista ilmoitellaan ilmoitustauluilla, Saveron 

Facebook-sivulla ja kotisivuilla www.savero.fi 
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HYVÄÄ JUHANNUSTA JA KESÄÄ LUKIJOILLE! 
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