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Yhdistyksen 40v historiikki: 
 
Syksyllä 2019 tuskailin, kun huomasimme hallituksessa, että 40v historiikin 
pohja-aineistoa ei oikein kukaan tiennyt. 40 vuoden ikä ihmisen ikänä ole kuin 
puoliväli elämänkaaressa. Mutta yhdistyksessä tarkoitti sitä että ketään 
alkuperäisiä jäseniä ei ollut enää käytettävissä. Vanhin ent jäsen täyttää 100v 
ensi kesänä, jos elonpv riittää. Hänkään ei ollut enää haastattelukunnossa. 
 
Syksyllä 2019 vuokraisäntä HEKA ilmoitti että kerhotila remontoidaan. Sekin 
vielä piti tulla muun työn keskellä. Kun hätä oli suurin niin apu olikin lähellä. 
Remontin takia jouduimme siivoamaan ja tyhjentämään kaappimme. Yhden 
kaapin kätköistä löytyikin runsaasti papereita mapitettuna. Sieltä löytyi 
vuosikymmenien toimintakertomukset , tilinpäätökset ja kuitteja.  
 
Selvisi että yhdistyksen  perustava kokous pidetttiin 25.01.1980 12 naisen ja 1 
miehen läsnäollessa. Silloin lähin yhdistys oli Pohjois-Haagassa. Matka sinne oli 
kuulemma liian pitkä. Vuoden päästä jäseniä oli jo 50. 1988 68+16=84 
jäsentä. Vuosien saatossa jäsenmäärä on vaihdellut 70-91 välillä. Yhdistys 
merkittiin yhdistysrekisteriin 7.9.1981. Liitto ja Hgin piiri antoivat tukea 
virallisten asioiden hoitamiseen. 
 
Kokoontumispaikkana oli ollut pitkään Kannelmäen srk-sali. Nyt olemme  
kokoontuneet vuosia Kaarelantie 86C kerhohuoneella HEKAn kiinteistössä. Srk-
sali rakennuksineen on suojeltu, mutta purkutarve on ilmeinen. 
 
Kun tutkin löydettyä aineistoa pikaisesti tein siitä seuraavia havaintoja: 
Puheenjohtajien toiminta-aika on ollut n 4v. Ts 40v aikana on ollut n 10-12 
puheenjohtajaa. Sihteerit ovat vaihtuneet hieman useammin. Taloudenhoitajat 
ovat vaihtuneet puheenjohtajien tahtiin. 
 
40v aikana on ohjelmasisällöt muuttuneet jonkin verran.  Kerhojen määrä ja 
ompeleminen ja kutominen on vähentynyt. Kahvin juonti, bingon peluu ja 
musiikki ovat säilyneet. Matkojen osuus ja suosio on lisääntynyt. Digikoulutus 
on tullut uutena ohjelmistoon. Sen avulla toivon mukaan moni on saanut 
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kipinän ja lisätaitoja esim älypuhelimen ja tabletin käyttöön. Aineiston 
tekeminen, esittäminen ja viestintä on helpottunut. Paperipostia ei enää 
lähetetä vaan jaetaan kerhossa sitä haluaville. Esittäminen on kerhossa 
helppoa videotykin ja kaiuttimen ansioista. 
 
Löydetyn aineiston veimme Työväen arkistoon varmaan talteen. Sieltä niitä voi 
joku filosofi 100 vuoden päästä tutkia ja tehdä vaikka gradun. 
 
Hgin piiri  hoitaa edunvalvontaa ansiokkaasti kaupunkiin päin ja Liitto 
eduskuntaan ja valtioon päin. Koulutusta piiri ja liitto antaa paljon. Osanottajia 
ei tahdo aina löytyä riittävästi. Ulkoilupäivän piiri järjestää keväisin ja syksyisin 
yhdessä Uudenmaan piirin kanssa. 
 
Alkuajan yhdistystoiminnan haasteet ovat säilyneet. Vetäjien ja vastuu-
henkilöiden saaminen on ollut hankalinta. Liian sitoutumisen pelko on yleisin 
pelko kieltäytymiselle. Kertaluontoisiin töihin löytyy onneksi halukkaita. Ideoita 
toiminta-aiheille tulee kyllä, hyvä niin. Viikottain kerhossa käy 35-55hlöä. Se 
on suhteellisen korkea Hgin piirissä jäsenmäärä huomioiden. Pv-retket bussilla 
houkuttelevat eniten osallistujia, 40-55; Niitäkin jotka eivät muuten käy 
kerhossa. 
 
Yhdistyksen ja liiton jäsenmäärä ei ole kasvanut vaikka eläkeläisten määrä on. 
Syitä on monia: Entistä hyväkuntoisemmat ja paremman eläkkeen ansiosta 
moni 63-75 keksii itselleen omaa ohjelmaa. Helsingissä tarjontaa riittää. 
Sosiaalisen median ansioista yhteydenpito ilman tapaamista onnistuu liian 
helposti. Yhdistystoiminta on yleisesti hiipumaan päin kaikilla aloilla; 
valitettavasti. Toivottavasti trendi kääntyy nousuun lähiaikoina. 
 
Haluan kiittää lämpimästi kaikkia aikaisempia ja nykyisiä työmyyriä. Heidän 
avulla on toiminta pystytty järjestämään viikottain.  
 
Tässä tilaisuudessa tullaan jakamaan hopeiset 5v ansiomerkit kolmelle kriteerit 
täyttävälle työmyyrälle. Kultainen ansiomerkki olisi kuulunut Kerttu 
Nurmistolle, mutta sen ja eritysansiomerkin hän on saanut jo vuosia sitten. 
Ansiomerkit jakaa Hgin Piirin vpj Raija Hukkamäki. 
 
Toivotan puolestani yhdistykselle menestystä ja idearikkaita toimintavuosia. 
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