Vesiensuojeluyhdistys taloussihteerin silmin
Minulle Vantaanjoki on tuttu. Olenhan asunut koko ikäni Hyvinkäänkylässä Vantaanjoen vieressä. Muistan,
kuinka naapurissa asuva isäni serkku puhui, kuinka he lapsena 1930-luvulla vielä uivat joessa. Minun
lapsuudessani Vantaanjokea pidettiin kurajokena, missä ei voinut eikä ainakaan kannattanut uida. Myöskään
omat lapseni eivät siinä uineet. Hyvinkäänkylän koulusta kävivät kyllä retkillä Vantaanjoen varressa ja
nykyään joen varressa on luontopolkukin.
Koska siis tiesin ja tunsin Vantaanjoen Hyvinkään osalta, oli mukava tulla vesiensuojeluyhdistykseen töihin
elokuussa 2002. Siitä on nyt kulunut yli 19 vuotta. Pisin työsuhteeni ja eittämättä myös mielenkiintoisin.
Tullessani Ilmalaan meitä oli vain kourallinen työntekijöitä ja edeltäjäni jäi eläkkeelle, koska ei halunnut enää
perehtyä hankemaailmaan ja sen taloushallinnolle tuomiin haasteisiin. Silloin meillä oli vain yksi hanke,
Elämän Vesi. Kuinka yksinkertaista ja helppoa taloushallinto olikaan silloin.
Ilmalasta toimisto muutettiin Itä-Pasilaan ensin Asemapäällikönkadulle pariin eri osoitteeseen ja neljä vuotta
sitten Ratamestarinkadulle, missä nyt toimimme. Muutto oli iso puserrus pieneltä porukalta.
Vuosien varrella toimistosihteerin moninaiset tehtävät isoista postituksista kahvitarjoiluineen ovat
muuttuneet enenevässä määrin taloushallintoon. Nykyisin meillä on hankkeita jo niin paljon, että
tarvitsemme oman ohjelman vyöryttämään tunnit työajanseurannan paristakymmenestä kustannuspaikasta
prosentuaalisesti eri hankkeille. Aiemmin monien excelien täyttö käsin hankemaksatuksiin oli iso ja tarkka
työ. Uuden taloushallinto-ohjelman kautta työtunnit saadaan prosentteina siirtymään automaattiohjauksella
eri kustannuspaikoille eli hankkeille, mistä ne suoraan siirtyvät palkkakuluina raportteihin. Työaikaa säästyy
ja samalla virheet vähenevät. Toki nykyään taloushallinnon ohjelmat ovat niin laajoja, että pitää olla tarkkana
mihin kohtaa mikäkin täppä pitää laittaa, että kaikki menisi oikein. Myös muutama vuosi sitten tullut
tulorekisteri toi omat haasteensa. Kehitys kehittyy, ei aina välttämättä niin hyvään suuntaan. Vai olenko vain
jo liian vanha tähän, kun hyvät vanhat ajat tuntuvat parhailta? Siitä voidaan olla monta mieltä.
Nyt jättäessäni taloussihteerin tehtävät, seuraajalleni on tiedossa antoisa, mielenkiintoinen ja varmasti
haastava työ. Mukavista työkavereista puhumattakaan. Kuten edeltäjäni sanoin minulle, jätän ”lapseni”
varmasti hyviin ja osaaviin käsiin.
Kaikkea hyvää sekä yhdistykselle että sen henkilökunnalle!
………………………………………………………………………………………………………………………

Blogin kirjoittaja, taloussihteeri Pirjo Sipilä, on työskennellyt Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistyksessä vuodesta 2002 lähtien, vastaten yhdistyksen talous- ja palkkahallinnosta muiden
toimiston yleisten töiden lisäksi. Hän jää eläkkeelle helmikuun alusta 2022 viettäen sitä ennen ansaittuja
lomapäiviä.

