Karkkilan vapaa-ajattelijat r.y.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Yhdistyksemme toimii Karkkilan seudulla tieteellistä ja maailmankatsomusta kannattavien ja
uskontokuntiin kuulumattomien yhteistyö- ja tukijärjestönä.
Tuemme elämänkatsomustiedon opetusta, sekä huomioidaan paikkakunnan et-oppilaita rahastipendein ( koulunsa päättävät). Et-opetuksesta pyritään herättämään enemmän valvontaa ja
keskustelua eri tahoille. Tuetaan et-opiskelijoiden bussilla toteutettavaa kulttuurimatkaa esim. jokin
näyttely tai museo, enintään 400 eurolla.
Osallistumme mahdollisuuksien mukaan muiden vapaa-ajattelijayhdistyksien yhteisiin tapahtumiin.
Yhdistyksemme on edelleenkin Prometheus leirin tuki ry:n ja Kansantalo yhdistys ry:n jäsen.
Jäsenmääräämme pyritään lisäämään järjestämällä tilaisuuksia jossa tiedotetaan yhdistyksemme
toiminnasta sekä vapaa-ajattelijoiden ja uskontokuntiin kuulumattomien oikeuksien
puolustamisesta. ( Suomessa uskontokuntiin kuulumattomia on yli miljoona henkilöä ).
Yhdistyksen jäsenhankintaan panostetaan mahdollisuuksien mukaan.
Yhdistyksen internetsivut toimivat mm. kokouksien ja muiden tilaisuuksien infona. Myös.
jäsenlehtemme on luettavissa sivuilta.
Pyritään pitämään jäseniimme tiedotus yhteyksiä sähköpostitse, jotka sitä toivovat (lähinnä muilla
paikkakunnilla asuvat).
Hautausmaa vaatii edelleenkin ponnisteluja, talkoita ja talkootyötä tulee tehtäväksi, (muutakin
kuin siivoustalkoot ) mm. Vilpolan katon korjaaminen, katolla olevan liekkimaljan kunnostaminen
sekä muutaman puun kaatoa. Työllistettäviä pyritään saamaan hautausmaalle töihin edellisten
vuosien mukaisesti.
Kiinnostusta on ollut vainajien tuhkan veteen sirottelualueesta.
Krematoriohankettakaan ei ole vielä unohdettu joten asiaa pidetään edelleenkin vireillä.
Krematoriohanke pitäisi saada valtuustoaloitteeksi naapurikuntien kanssa.
Hautapuhujatoimintaa jatketaan entiseen tapaan. Yritetään uudelleen työväenopiston kanssa
järjestämään puhujakoulutusta halukkaille. Lisäksi uurnantekokurssia toivotaan järjestettäväksi.
Yhdistyksemme suruadressia on ostettavissa
Jäsentemme virkistykseksi järjestämme 1-2 tapahtumaa paikallisessa ravintolassa, jossa nautitaan
hyvästä ruoasta, puhutaan mukavia, viihdykkeeksi pienimuotoista ohjelmaa. Kesäistä
saunailtapäivää vietetään joko Vuotinaisissa tai Suvimajalla.
Yhdistyksemme perustamisesta on loppuvuodesta kulunut 70 vuotta joten juhlimisen aihetta olisi.
Keväällä julkaistaan jäsenlehti ja se jaetaan jäsenmaksun yhteydessä.
Ilmoituslehtinä toimivat ainakin Karkkilalainen ja Karkkilan Tienoo mahdollisesti Vihdin
paikallislehti ja Länsi-Uusimaa.
Vanhan ajan markkinoiden yhteydessä (lähinnä naapurikunnissa) voisi olla yhdistyksemme
informointia.
Yhdistys ottaa edelleenkin vastaan lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tukemiseksi.
Karkkilan vapaa-ajattelijat ry.
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