
 Karkkilan vapaa-ajattelijat ry:n toimintakertomus 2018 
 

Kuluneen vuoden aikana yleisiä kokouksia on ollut 2, kevät- ja syyskokoukset, jotka 

on kummallakin kerralla pidetty Karkkilan Käsityökahvilassa. Yleisistä kokouksista 

on ilmoitettu Karkkilalainen ja Karkkilan Tienoo- lehdissä sekä Netissä. 

Hallitus on kokoontunut 2 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  varajäseninä   

Juhani Salminen ja Kirsti Sundström. 

Varapuheenjohtajana on ollut  Eino Huotari, taloudenhoitajana Erkki Hohenthal ja 

sihteerinä Ulla Kindstedt. 

Yhdistyksemme toiminnantarkastajana on  toiminut  Annikki Paulomäki ja varalla 

Arja-Leena  Lahtinen. Tositetarkastajaksi valittiin Ismo Nikander ja varalle Juhani  

Salminen. Hautausmaanhoitajina ovat toimineet Erkki Hohenthal  ja Martti 

Härkönen.  Hautapuhujana on ollut käytettävissä  mm. Eino Huotari. 

Kansantaloyhdistyksen edustajina ovat olleet Pekka Frosterus,  Jorma Snellman 

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  toiminnasta syntynyttä materiaalia on Erkki Hohenthal  digitoinut , 

tiedostoja  on  kertynyt  yli 1300. 

Keväällä lähetetettiin jälleen informatiivinen  tiedoite  jäsenille jäsenmaksun 

yhteydessä.  

Yhdistyksessämme oli maksaneita jäseniä 209  joista kunniajäseniä  3( Vasama, 

Frosterus, Kindstedt). Uusia jäseniä on vuoden aikana liittynyt  3 . Kuluneen vuoden 

aikana on jäsenistöstämme  kuollut  7  henkilöä  ja hautauksia hautausmaahamme oli  

yhteensä 13,   uurnahautauksia  9 ( 3 jäsentä / 6 ei jäsentä) , sirotteluja  ( 2 jäsentä / 2 

ei jäsentä). 

Hautausmaan lumitöitä ovat kiitettävästi hoitanut  Martti Härkönen ja Erkki 

Hohenthal alkuvuodesta, maaliskuusta lähtien oli kesätyöntekijöinä Timo Ullgren ja 

Vesa Hartikainen .  Työntekijät hoitivat normaalit rutiinitehtävät kuten hautausmaan 

siisteys, nurmikon leikkaus, käytävien kunnostamista ja siistiminen rikkiruohoista. 

Raivanneet ja leikanneet hautausmaan takaosaa kasvillisuudesta. Tiivistäneet 

hautapaikkojen painautumia  täryvasaralla ja tasoittaneet pinnat. Kallistuneita  

hautakiviä oikaistu tarpeen mukaan . Pari koivua kaadettu ja poistettu omaisten 

pyynnöstä kun koivunjuuret pyrkivät nostamaan hautakiviä ja veivät maasta voiman . 

Hautausmaata ympäröivää kuusiaitaa on osittain leikattu ja siistitty. 

Hoitohautojen kukkaistutuksista on huolehtinut Ulla Kindstedt  (28 hautaa ) lisäksi on 

ollut 10 hautapaikan kesäkukkakastelut. 



Haravointitalkoita ei pidetty koska työntekijämme olivat  hoitaneet hommat sekä 

keväällä että syksyllä.  Hautausmaa on saanut runsaasti kehuja  siisteydestä ja 

yleisilmeestä,  sekä omilta että  ulkopuolisilta kävijöiltä. 

  

Yhdistyksen 70vuotinen historiikkikirja julkaistiin 12.4.18 . Puheenjohtajamme 

Jorma Snellman ja kirjailija Marja Hollin olivat uurastaneet  kovasti kirjan saamiseksi 

painokuntoon  alkuvuodesta 2018 .  Kirjan taittajana oli Ulla Jokila.  Painopaikaksi  

päätettiin paikallinen Painopalvelu Oy, kirjan kappalemääräksi  200. Koska 

yhdistyksen toiminta oli näinkin pitkältä aikaväliltä , oli kirjan  materiaalin 

keräämisessä useita mainitsemattomia taustahenkilöitä. Julkaisutilaisuuden kunniaksi 

yhdistys tarjosi osallistuneelle jäsenistölle alkajaisiksi kuohuviinit ja lisäksi aterian 

kakkukahveineen. Kutsuttuina olivat myös aikansa aktiiviset jäsenet 90v Liisa Suomi, 

Lauha Meri ja Väinö Nyholm.   

 

Vappuna  Snellman - Huotari – Härkönen  esiintyivät vappukulkueessa  vapaa-

ajattelijalipun kera. 

 Heinäkuussa kävimme Lopen kesäteatterissa katsomassa ”Harmaat pantterit”  

näytelmän lisäksi Karkkilan kesäteatterin esitys ”Kaunis Veera” oli jäsenistöllemme 

kustannettu. 

Lokakuussa KU täytti 50v , juhlatilaisuuteen oli yhdistyksemme saanut kutsun.  

Jorma Snellman ja Martti Härkönen edustivat juhlassa,  juhlarahaa annettiin 50 eur. 

Tauno Kuisma on auttanut ja neuvonut hautarekisterin toiminnoissa taloudenhoitajaa, 

päätettiin lahjoittaa 100 euroa hänen ilmoittamaan kohteeseen. 

Loppuvuoden puolella hautausmaantyöntekijä Timo Ullgrenille on myönnetty 

palkkatukirahaa helmikuun loppuun 2019 saakka. 

 

Karkkila 12.03.2019 
 

 

 

                                         Ulla Kindstedt 

                                   sihteeri 
 

 

 

 
 

 

                      

 

                           

                                                                


