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VUOSIKERTOMUS 2012
Yhdistys jatkoi perinteisellä toimintatavallaan myös vuonna 2012. Jäsentapaamiset ja muistikerho
kokoontuivat säännöllisesti maanantaisin kesäkautta lukuunottamatta ja tehtiin myös retkiä.
Jäsentapaamisia oli yhteensä 14. Vierailijoita oli pääosin kevätkaudella. 15.1. terveydenhoitaja Eila
Stirkkinen kertoi kotona selviytymisestä. 30.1. muisteli Ralf Friberg, millaista oli olla lapsi ja nuori
Stadissa sodan aikoihin ja sen jälkeen. 20.2. oli vuorossa fysioterapeutti Kristiina Lybeck Malmin
apuvälinepisteestä ja hän esitteli kaikkia niitä apuvälineitä, joita helsinkiläiset saavat lainakäyttöön
maksutta. Kirjastonhoitaja Heini Rinne kertoi kirjastopalveluista ja pastori Raimo Pores
ortodoksisesta kirkkomusiikista 5.3. Syyskauden jäsentapaamiset aloitti 17.9. yhdistyksen entinen
puheenjohtaja Risto Björkman esittelemällä kunnallisvaaliehdokkaan ajatuksia Helsingin
kehittämisestä.
Muissa jäsentapaamisissa oli aiheina viralliset vuosi- ja syyskokoukset 26.3. ja 29.10., äitienpäivä
14.5. ja isänpäivä 12.11. Syntymäpäiviä juhlittiin 8.10. peräti yhdentoista sankarin voimalla, joista
kaksi vanhinta 90-vuotiaita. Joulujuhlat pidettiin 17.12. Parissa tapaamisessa piti hiukan
improvisoida omaa ohjelmaa, kun vierailijalle oli tullut este. Virallisemman ohjelman ohessa on
ollut yhteislaulua, vitsien kerrontaa, sketsi ja kahdesti arpajaiset. Ja luonnollisesti pullakahvit
kuuluvat aina ohjelmaan, juhlapäivinä jopa kakkukahvit. Tapaamisissa on käynyt keskimäärin 30
jäsentä.
Kulttuuria harrastettiin Musiikkitalossa kolmen vierailun verran: konsertissa 19.2. oli mukana 13
jäsentä ja Uotisen tanssiesityksessä 14.4. osallistujia oli 12. Stadin kundit skulaa -konsertissa
marraskuun 6. päivänä oli mukana yli kolmekymmentä henkeä. Keväällä 10.5. tehtiin retki LänsiUudellemaalle ja tutustuttiin Vironperään Johannes Virolaisen miniän opastamana sekä Fiskarsin
ruukkiin, sen nykyisyyteen ja menneisyyteen 30 jäsenen voimalla. Syyskuun yhdeksäntenä 25
henkeä kävi Sipoossa saaristoreissulla. Perinteinen joululounas nautittiin tänä vuonna ravintola
Puistossa joulukuun neljäntenä. Kahdeksan jäsentä osallistui piirin syysjuhlaan 15.10.
Muistikerho kokoontui 11 kertaa ja osallistujia on ollut 18-20 kerrallaan. Nuotan tapaamisissa on
ollut omien muistelujen lisäksi mehiläisviljelijän loistava esittely hunajan autuudesta ja hunajaa oli
myytävänäkin. Lisäksi muistikerho kävi katsomassa Rouva presidentti -elokuvan alkuvuodesta ja
nautti joululounaan ravintola Puistossa.
Talous on ollut hallinnassa, vaikka edellisenä vuonna alijäämää tuli lähes 600 euroa. Talous nojaa
vahvasti kaupungin avustukseen, mutta myös jäsenmaksut ja arpajaiset ovat merkittäviä
tulonlähteitä. Lisäksi saimme ulkopuolisena lahjoituksena 400 euroa.
Jäseniä oli vuoden lopussa 54. Uusia jäseniä tuli yhdeksän, mutta toisaalta poistui kuusi.
Yhdistyksen hallitukseen ovat vuonna 2012 kuuluneet Maila Vihinen, joka on toiminut sekä
puheenjohtajana että taloudenhoitajana ja jäsensihteerinä, Anja Väikäs varapuheenjohtajana, Anneli
Koivisto sihteerinä, Raili Kosonen varasihteerinä, Risto Björkman, Marjaliisa Riikonen ja Väinö
Westerberg varsinaisina jäseninä sekä Raimo Friman, Tuula Sundström ja Pentti Turtiainen
varajäseninä. Toiminnantarkastajat ovat olleet Raili Siitonen ja Aira Viro, varalla Onerva
Tuominen.
Muistikerhoa ovat vetäneet Raili Kosonen ja Anja Björklund, matkanjohtajana on toiminut Väinö
Westerberg. Kahvinkeiton vastuuhenkilö on ollut Leila Juselius ja leivonnaisten hankinnasta on
vastannut Elma Lattunen. EKL:n Helsingin piirin piirihallituksessa on ollut Risto Björkman ja
piirikokousedustajana on toiminut Anneli Koivisto, varalla Anja Väikäs.

