Karkkilan vapaa-ajattelijat ry:n toimintakertomus 2016.
Kuluneen vuoden aikana yleisiä kokouksia on ollut 2, kevät- ja syyskokoukset, jotka
on pidetty Kansantalossa ja Palvelukeskuksessa. Yleisistä kokouksista on ilmoitettu
Karkkilalainen ja Karkkilan Tienoo lehdissä sekä Netissä.
Hallitus on kokoontunut 6 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, Paula Vasama , Martti Härkönen, Ismo Nikander ja Risto Laakso,
varajäseninä Otto Turunen, Harri Lindfors, Oiva Niskanen ja Aarni Leppälä .
Varapuheenjohtajana Eino Huotari, taloudenhoitajana Erkki Hohenthal ja sihteerinä
Ulla Kindstedt.
Yhdistyksemme toiminnantarkastajana on ollut Annikki Paulomäki ja varalla ArjaLeena Lahtinen. 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, Risto Laakso , Martti
Härkönen ja Ritva Tuominen.
Prometheus tuki ry:n edustajana on ollut Eino Huotari.
Yhteistyötä on tehty jonkin verran muiden vapaa-ajattelija yhdistysten kanssa.
Yhdistyksen pöytäkirjoja ja muusta toiminnasta syntynyttä materiaalia on Erkki
Hohenthal digitoinut keväästä lähtien ( tiedostoja on kertynyt jo n. 800, alkaen
vuodesta 1945 ).
Keväällä toimitettiin jälleen informatiivinen tiedoite jäsenille jäsenmaksun
yhteydessä.
Yhdistyksessämme oli maksaneita jäseniä 223 joista kunniajäseniä 3( Vasama,
Frosterus, Kindstedt). Uusia jäseniä on vuoden aikana liittynyt 5 . Eronneita jäseniä
oli 1. Kuluneen vuoden aikana on jäsenistöstämme kuollut 10 henkilöä ja
hautauksia hautausmaahamme oli yhteensä 21, joista arkkuhautauksia ( 4 jäsentä /
- 1ei jäsen), uurnahautauksia 10 ( 5 jäsentä / 5 ei jäsentä) , 6 sirottelua ( 1 jäsen / 5
ei jäsentä).
Hautausmaan lumitöitä ovat kiitettävästi hoitaneet Martti Härkönen ja Erkki
Hohenthal , talvisaikaiseen käytävien hiekoitukseen on tullut hieman ulkopuolista
apua .
Alkuvuodesta aloitettu kokoamaan ja suunittelemaan yhdistyksen 70vuotisen
historiikin materiaalia kirjaa varten. Puh.johtaja Jorma Snellman toimii kokoavana
tekijänä, taustatueksi on lupautunut Marja-Leena Holli.
Vappuna Snellman - Huotari – Härkönen esiintyivät vappukulkueessa vapaaajattelijalippu liehuen.

Toukokuussa ennen äitienpäivää pidettiin hautausmaalla perinteiset haravointitalkoot
sekä syksyllä vielä toiset siivoustalkoot. Osallistujia talkoisiin on ollut kummallakin
kerralla kiitettävästi 12-25 henkeä, talkooväelle on tarjoiltu kahvit, teet ja voileivät.
Kesätyöntekijöinä olivat Markus Liukka ja Markku Kataja jotka hoitivat
kiitettävästi hautausmaan siisteydestä , nurmikon leikkauksista, hautapainautumien
tasoittamisista, käytävien siistimisistä ja muista heille annetuista tehtävistä.
Käytävien siistimiseen rikkaruohoista on hankittu erikoishara.
Alkuvuodesta lähtien on hautausmaalla ollut valvontakamera käytössä.
Keväällä lahjoitettiin musiikkikoulun pianonhankintaa varten 100 euroa.
Koulunsa päättäneille et-oppilaille ei voitu lahjoittaa yhdistyksemme rahastipendejä
koska koulut haluavat itse valita stipendien saajat.
Elokuussa Vuotinaisten saunatuvalla järjestettiin jäsenille virkistäytymistä
saunomisineen , makkaranpaistoineen, kahvi- ja juoma- tarjoiluineen.
Perhetapahtumassa oli vajaat 10 osallistujaa.
Joulukuussa vietettiin yhdistyksen 70-vuotis juhlaa ravintola Rinteessä hyvän ruoan
ja juomien parissa. Ohjelmassa oli yhdistyksen historiaa Jorma Snellmanin
esittämänä, mieskuoron lauluja, Ismo Nikanderin ”tarinointia” sekä lopuksi ruusujen
jako.
Paikallislehdet olivat näyttävästi huomioineet haastatteluin ja kuvien kera
yhdistyksen 70vuotisjuhlan.
Kunniapuheenjohtaja Timo Vasaman täyttäessä toukokuussa 80 v, yhdistys onnitteli
kukkien kera. Lisäksi Karkkilan Tienoossa oli myös koko sivun henkilöhaastattelu.
Myös Urho Vähäniittyä muistettiin hänen täyttäessä kesäkuussa 90 v.

Karkkila 12.02.2017
Ulla Kindstedt
sihteeri

