Karkkilan vapaa-ajattelijat ry:n toimintakertomus 2015.
Kuluneen vuoden aikana yleisiä kokouksia on ollut 2, kevät- ja syyskokoukset, jotka
on pidetty Kansantalossa . Yleisistä kokouksista on ilmoitettu Karkkilalainen ja
Karkkilan Tienoo lehdissä sekä Netissä.
Hallitus on kokoontunut 3 kertaa, ajankohdasta ilmoitettu puhelimitse + toisinaan
myös järjestöpalstalla. Yhdistyksemme puh. johtajana on toiminut Jorma Snellman,
hallituksen varsinaisina jäseninä Eino Huotari, Erkki Hohenthal, Ulla Kindstedt,
Ritva Tuominen, Oiva Niskanen, Paula Vasama , Martti Härkönen ja Ismo
Nikander , varajäseninä Pekka Frosterus, Otto Turunen ja Aarni Leppälä .
Varapuheen johtajana Oiva Niskanen, taloudenhoitajana Erkki Hohenthal ja
sihteerinä Ulla Kindstedt.
Yhdistyksemme toiminnantarkastajina ovat olleet Pirkko Luotonen ja Veikko Raunio.
Hautausmaanhoitajina ovat toimineet Erkki Hohenthal ja Martti Härkönen.
Hoitohautojen kukkaistutuksista huolehtinut Ulla Kindstedt (28 hautaa).
Hautapuhujana on ollut mm. Eino Huotari.
Kansantaloyhdistyksen edustajina ovat olleet Pekka Frosterus, Jorma Snellman , Otto
Turunen , Martti Härkönen ja Ritva Tuominen.
Prometheus tuki ry:n ja kustannus Oy Vapaa Ajatus Ab edustajana on ollut Eino
Huotari.
Yhteistyötä on tehty jonkin verran muiden yhdistysten ja kanssa.
Keväällä toimitettiin jälleen informatiivinen jäsenlehti ( 300 kpl), Hohenthal oli
ankkurina, lehti postitettiin jäsenille jäsenmaksun yhteydessä.
Yhdistyksessämme oli maksaneita jäseniä 228 joista kunniajäseniä 3( Vasama,
Frosterus, Kindstedt). Uusia jäseniä on vuoden aikana liittynyt 2 . Eronneita ja
erotettuja jäseniä oli 10. Kuluneen vuoden aikana on jäsenistöstämme kuollut 2
henkilöä ja hautauksia hautausmaahamme oli 9, joista arkkuhautauksia ( 1 jäsen / ei jäsentä), uurnahautauksia 5 ( 1 jäsen / 4 ei jäsen) , 3 sirottelua ( - jäsen / 3 ei
jäsentä).
Hautausmaan lumitöitä ovat kiitettävästi hoitaneet Martti Härkönen ja Erkki
Hohenthal , talvisaikaiseen käytävien hiekoitukseen on tullut hieman ulkopuolista
apua .
Maaliskuussa vietettiin jäsenten kesken iltapäivää paikallisessa ravintola Rinteessä
ja nautittiin hyvästä ruoasta sekä pienimuotoisesta ohjelmasta.
Vappuna Snellman - Huotari – Härkönen esiintyivät vappukulkueessa vapaaajattelijalippu liehuen.
Koulunsa päättäneille et-oppilaille jaettiin 50 euron ”stipendi” ( 5 kpl ).
Toukokuussa ennen äitienpäivää pidettiin hautausmaalla perinteiset haravointitalkoot
sekä syksyllä vielä toiset siivoustalkoot. Osallistujia talkoisiin on ollut kummallakin
kerralla kiitettävästi 15-25 henkeä, talkooväelle on tarjoiltu kahvit, teet ja voileivät.

Muutakin talkootyötä on tehty kuten puunkaatoa ( 3 kpl ) , 3 ison puujuurakon ylös
kaivaminen kaivinkoneella (Henriksson) , puunoksien poiskuljettaminen sekä
hautausmaan takaosan siistimistä kasvillisuudesta.
Kesätyöntekijänä ( 27.4 – 30.10 ) oli Juha Toikka , joka hoiti kiitettävästi
hautausmaan siisteydestä , nurmikon leikkauksista ja muista hänelle annetuista
tehtävistä.
Elokuussa Vuotinaisten saunatuvalla järjestettiin jäsenille virkistäytymistä
saunomisineen , makkaranpaistoineen, kahvi- ja juoma- tarjoiluineen.
Perhetapahtumassa oli n.15 osallistujaa. Karkkilan Tienoon toimittaja oli myös
paikalla ja teki lehteen näyttävän haastattelujutun.
Syksyllä todettiin että jätekatoksesta oli anastettu peräkärryt , joten uudet peräkärryt
jouduttiin hankkimaan tilalle. Lisäksi päädyttiin että hankitaan uusi valvontakamera.
Alkuvuodesta Eino Huotari osallistui vapaa-ajattelijain ja humanistien kokoukseen
Oslossa ja myöhemmin IHEU:n kokoukseen Manilassa.
Toukokuussa oli tapaaminen yhdyshenkilöpäivillä Helsingissä, minne osallistuivat
Erkki Hohenthal ja Ulla Kindstedt.
Kesäkuussa Vilpolan suunnittelija ent. Karkkilan kaupungin ins. Sakari Korvanen oli
kuollut syntymäseudullaan Sodankylässä 90 vuoden ikäisenä.
Karkkila 23.01.2016
Ulla Kindstedt
sihteeri

