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Yhdistyksemme vuosikokous
Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n vuosikokous pidettiin torstaina
11.4.2019 klo 18 -19.30 Kampin palvelukeskuksessa
Salomonkatu 21B. Kokouksessa käsittelimme menneeltä vuodelta
2018 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan
lausunnon. Hallituksen esittelemät asiakirjat hyväksyttiin ja
vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus, kuten
toiminnantarkastaja Veli Jaakko Ojala kertomuksessaan esitti.
Toimintavuosi oli vilkas ja sisälsi useita tapahtumia kuten mm.
tammisunnuntain kirkkopyhän Espoon tuomiokirkossa, Vimpelin
kuntavierailun, Tangoristeilyn Tukholmaan, vierailun Duudsonit
toimintapuistoon Espoossa ja itsenäisyyspäivän juhlan 6.12
Balderin Salissa sekä Plari jäsenlehden numeroita 4 kappaletta.
Toimintasuunnitelma tälle vuodelle 2019 pitää sisällään jo
tapahtuneet tammisunnuntain kirkkopyhän Kallion kirkossa,
Seinäjoen kaupungin vierailun Balderin Salissa Helsingissä sekä
syksylle suunnitellun kulttuuritapahtuman ja itsenäisyyspäivän
juhlan. Plari jäsenlehteä toimitetaan jälleen 4 numeroa.
Kirjoituskilpailu kaiken ikäisille järjestetään ja osallistutaan
murteenpuhumisen SM-kisoihin Helsingin kirjastotalo Oodissa
elokuussa. Yhteistyötä jatketaan muiden kotiseutuyhdistysten ja
pohjalaisia/eteläpohjalaisia edustavien seurojen kanssa.
Taloudelliset edellytykset toiminnalle turvataan jäsenmaksun,
tapahtumien ohjelmamaksun ja Plarin mainostulojen avulla. Viime
vuosi onnistui niin, että toiminta tuotti vain pienen alle kahden
sadan euron alijäämän. Tämä vuosi on suunniteltu samalta pohjalta
niin, että toiminnan tulot ja menot olisivat tasapainossa eli yhtä
suuret.
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Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko Antero Ojala (kausi
2018-2020). Hän kiitti kokousta saamastaan luottamuksesta ja
hallituksen jäseniä rakentavasta työstä yhdistyksen tehtävissä.
Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Henrik Lamberg, Ritva
Viitamäki,
Vilho Korkeamäki, Hilkka Kotkamaa, Mikko Hunnakko, Keijo
Kiviluoma ja Elina Tikkala. Mikko Hunnakon tilalle hänen
työkiireidensä vuoksi valittiin Sauli Ahopelto. Muut valitiin
jatkamaan hallituksen jäseninä.
Hallituksessa jatkavat myös (kausi 2018-2020) Antero Tala, Anita
Molin, Tarmo Ojaluoma, Suvi Lahdenmäki ja Helena PyhälahtiRäisänen.
Vuosikokouksessa Stadin Slangi Seura ry:n edustaja Esko Vepsä
kertoi heidän toiminnasta yleensä, tänä kesänä järjestettävästä
Murteenpuhunnan SM-kisoista elokuussa kirjastotalo Oodissa
Helsingissä ja murteella kirjoittamisen kilpailusta. Vepsän esitys
kertoi elävästi sen, miten stadin slangi on saanut alkunsa sen ajan
ihmisten taustojen, kielen ja elämänpiirin tuloksena pihoilla, kaduilla
ja työpaikoilla. Slangiin sekoittuivat ei vaan ruotsinkielisten ihmisten
puhe vaan myös eri kulttuureista tulleet vaikutteet sen ajan
muuttoliikkeen seurauksena. Kieli ja eri murteet sen mukana
kehittyvät ja muuttuvat alati, varsinkin nuorilla ja lapsilla on
taipumus olla aikaansa edellä.
Esko Vepsä, murteenpuhumisen SM-mestari vuodelta 1917 kertoi
mielenkiintoisen esimerkin, miten Stadin Slangi seuran lehden
”Tsilari” nimi tulee sanoista ”till säljaren”. Tämä taas liittyy siihen,
miten lehteä markkinoitiin aikoinaan kaduilla ja myyjä sai pitää
yhden numeron omaan piikkiin palkkiona myymistään lehdistä.
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Jäsenmaksu
Tänä vuonna jäsenmaksu on 20 euroa ja suuri osa jäsenistä on jo
suorittanut jäsenmaksunsa. Vuodelle 2020 päätettiin jäsenmaksuksi
23 euroa. Kiitokset kaikille, jotka noudatitte eräpäivää. Lupasimme
arpoa kirjalahjan heidän kesken, jotka noudattavat aikataulua.
Arvonnassa Pöyrööt lahjakirjan ”Pohojalaasuus on Supervoima”
saivat Raila Näsänen Vantaa ja Eeva Janhunen Haarajoki.
Muistutus heille, joilta suoritus vielä puuttuu! Toivomme
maksunsuoritusta hetimmiten tai kesäkuun alkuun mennessä
viimeistään 31.5. Näin turvaat jäsenlehti Plarin saamisen. Plari
on jatkossa luettavissa verkossa vain jäsenille.
Selvennyksenä kerrottakoon, vaikka perimme tapahtumien
yhteydessä ohjelmamaksun, niin miksi meillä on myös jäsenmaksu.
Tilaisuuksien ohjelmamaksulla katetaan tilaisuuksien tilavuokrat,
väliaikatarjoilu ja muita tapahtuman kuluja. Riippuen
osallistujamäärästä joudumme käyttämään jäsenmaksutuloja myös
usein tapahtumien kulujen kattamiseen. Jäsenmaksu kattaa osittain
jäsenlehden Plarin painatus ja postituskuluja, mutta ei kokonaan,
siksi myös Plarin ilmoitustulot ovat välttämättömiä lehden
toteutuksessa. Olemme voittoa tuottamaton, yleishyödyllinen
kulttuuri- ja kotiseutuyhdistys.
Jäsentiedot ja sähköpostiosoitteet
Olemme keränneet viime aikoina mm. tapahtumien yhteydessä
sähköpostiosoitteita ja jatkamme näin jäsenreksiterin tietojen
täydennystä.
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Lähetä sähköpostiosoitteesi, jos se puuttuu jäsentiedoistasi
rekisterissä osoitteisiin martti.nurmela(@)sci.fi tai
heikki.latvatalo(@)gmail.com.
Jäseniä kehotetaan myös muistuttamaan lapsiaan, lastenlapsiaan
tai lähipiiriään, että jäsenyys Helsingin Eteläpohjalaiset ry:ssä tuo 4
kertaa vuodessa jäsenlehden Plarin ja tietoja myös muista
toimintamuodoista ja tapahtumista. Jos esim. itse iän myötä
ajattelet luopua jäsenyydestä, siirrä se lapsillesi tai jälkipolville.
Houkuttele heidät jäseniksi yhdistykseemme.
Jäseneksi voi liittyä www-sivujen www.helsinginetelapohjalaiset.fi
kohdan liity jäseneksi kautta! tai ota yhteys Heikki Latvataloon
(heikki.latvatalo(@)gmail.com)
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