
Aurinkoisen keväinen tervehdys Uudenmaan piirin toimistolta! 

Talvi on näyttänyt tapansa meille. Lunta on tullut paljon ja osassa 
Uuttamaata pakkanenkin kiristyi ennätys lukemiin. 

Uudenmaan piirin toimintakin on saatu ainakin osin jo toimivaksi ja 
yhdistyksiä palvelevaksi, hyvin syvän aallonpohjan jälkeen. Elokuussa, kun 
hallitus otti piirilaivan ohjaukseensa, oli ensimmäinen työ ruotia, 
talkoohengen vallitessa, läpi joululehti asiat. Läpi käytiin niin ulkoasu kuin 
sisältö tarinoiden ja ilmoitusten osalta. Suurimman työn joululehden 
laskutuksen osalta teki Irja Mäittälä. Hänelle haluan lausua suuret 
kiitokset. Ilman hänen sinnikkyyttään olisi laskutus ollut miinusmerkkinen 
ja pahasti. Samoin kiitän yhdistysten ilmoitushankkijoita, joille monelle oli 
karvas pala mennä selvittämään epäselvää ilmoituslaskua asiakaan luokse 
joulua ennen. 

Talouden selvittelyssä oli oman vakaan kokemuspohjaisen ammattitaidon 
omaava taloustaituri Erkki Henriksson korvaamaton. Sitä rahaa ei piiriltä 
olisi löytynyt, jolla olisimme ulkopuoliselta osaajalta ostaneet ne 
työtunnit, jotka hän on talkootyönä tehnyt omaehtoisesti piirin hyväksi.  
Hallitus on aina saanut kuukausikokoukseensa raportin tapahtuneesta ja 
uusia tulevia asioita pohdittiin joukolla.  

Totuttu rytmi hallituksella, kokoontua joka toinen tai joka kolmas 
kuukausi, ei viime aikoina ole toteutunut. Asioiden uudet suunnat 
pakottivat uuteen, kerran kuukaudessa kokoontumisrytmiin. 

Joululehti teki tänä vuonna uuden aluevaltauksen. Posti toi sen nyt 
ensimmäistä kertaa jokaiseen jäsenkotiin, joulukuun ensimmäisen viikon 
aikana. Lisälehtiä tilattiin runsaasti ja nekin kannettiin suoraan 
yhdistysten omaan toivottuun osoitteeseen. Joululehti täysin vieraalle 
yritykselle ja uudelle jäsenehdokkaalle on oiva innostuksen herättäjä 
ilmoituksen antamiseen, tai muistelo jutun kirjoitukseen. Myös 
liittyminen jäseneksi iloiseen joukkoomme on tällöin helpompi toteutua. 

Vuosi vaihtui, lumipeite paksuni ja pakkanenkin paukkui nurkissa arempia 
yksilöitä pelotellen. Puheenjohtajankin sopi hieman hengähtää 
ajatuksissaan, joskaan ei vielä käytännössä.  



Uusi toiminnanjohtaja Mirja Mesimäki saapui valtaistuimelleen 
Orimattilan Kehräämön kalustettuun toimistoon. Koleahko paikka hieman 
alkuun oli, koska paksut tiiliseinät henkivät sisään tunkeutuvaa 
pakkasilmaa kilvan sitä syrjimään tarkoitetun lämminilmapuhaltimen 
vastustaessa hyökkäystä tehokkaasti.  

Uusi piirihallitus erovuoroisten tilalle tulleilla uusilla jäsenillä on aloittanut 
tehokkaasti keskustelut tulevasta toiminnasta ja piirin toiminnan 
tehostamisesta, uusilla selkeimmillä toimintatavoilla. 

Ensimmäinen ajattelun aihe oli järjestää keväänkorvalla piirin oma 
musiikkitapahtuma Finlandiatalossa, teemana vanha suomalainen 
elokuvamusiikki. Tähän totean vain, että alku aina hankalaa lopussa kiitos 
seisoo: olemme saamassa osanottajia kiitettävän paljon monesta 
Uudenmaan yhdistyksestä. Olkoon tämä samalla tervetuliaistapahtuma 
uudelle toiminnanjohtajalle. Samalla toivon tämän tilaisuuden lähentävän 
ja tutustuttavan eri yhdistyksiä jäsenineen toisiinsa. 

Maaliskuussa kokoonnumme Orimattilan Jymylinnaan tekemään tiliä 
menneestä vuodesta 2018. Toivon runsasta osanottoa, koska uskon 
yhdistysten edustajia kiinnostavan piirin talouden tila. Lopuksi 
tilaisuudessa laitetaan jalalla koreasti orkesterin tahdissa ja tietenkin 
arpajaiset lopussa. 

Tilaisuuteen on lupautunut saapumaan EL puheenjohtaja Raimo Ikonen. 

Keväisin terveisin. Hannu Vilja 


