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Hallituksen jäsenet 2011

  Jorma Snellman       Oiva Niskanen         Timo I. Vasama

   Ulla Kindstedt          Erkki Hohenthal       Eino Huotari

     Otto Turunen          Pekka Frosterus Ritva Tuominen

     Raili Cavenius       Martti Härkönen      Paula Vasama 



Tässä jäsenlehdessä:     
Yhdistys on vuosittain julkaissut jäsenlehtisen, jossa on kerrottu yhteystiedoista ja 
muista ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Näiden lisäksi tähän lehtykäiseen on 
otettu mukaan myös muutamia jäsenten kirjoittamia artikkeleita.

Yhdistyksen hallitus ja yhteystiedot

Jorma Snellman,   pj   045 6332341       jormaksnellman@karkkilalainen.com
Oiva Niskanen,      vpj  040 71 53 195  oivaniskanen@gmail.com
Erkki Hohenthal    rh   0400 22 55 70    erkki.hohenthal@gmail.com
Ulla Kindstedt       siht  09 22 55 930       karkkila@vapaa-ajattelijat.fi
Eino Huotari           044 08 16 543     eino.huotari@kolumbus.fi
Pakka Frosterus 09 22 56 930
Timo I Vasama 050 30 89 858
Ritva Tuominen 040 83 20 657
Otto Turunen 0400 47 23 66   otto.turunen@pp.sonera.net

Paula Vasama varajäsen
Raili Cavenius      040 45 54 880 varajäsen
Martti Härkönen    040 52 48 081 varajäsen

Yhdistyksen postiosoite on Korvenkatu 8, 03600 KARKKILA
Sähköpostiosoite karkkila@vapaa-ajattelijat.fi

Jäsenmaksut / v.A jäsen 24 €, sisältää Vapaa-Ajattelija lehden
B jäsen 14 €
Uuden jäsenen liittymismaksu on 14 €

Osoitteen muutoksista pyydetään ilmoittamaan reaaliajassa. 
Näin varmistat myös jäsenlehtien ja -postien tulemisen keskeytyksittä! 
HUOM!! Postiin jätetty osoitteenmuutos ilmoitus ei 
välity yhdistykselle.

Voimme palvella myös sähköisesti osoiteasioissa ja muissakin. 
Ilmoita siis sähköpostiosoitteesi yhdistykselle!
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Hiihtotoiminnasta parrankasvatukseen
Lumiset talvet teettävät kaikenlaista. Hiihtotoiminta on mallillaan kun hankeen saa hyvät 
ladut. Siteet suksissani olivat löystyneet, mutta ruuvimeisselillä sopivasti kiertämällä sain 
ne taas tukevasti kiinni. Ja sitten hiihtämään. Kiersin Miljoonamontun ainakin kymmenen 
kertaa.  Oli  siellä  toinenkin hiihtäjä.  Kuulemma nanotekniikkapohja suksissaan.  Ja taisi 
olla  tekniikka  muutoinkin  kohdallaan.  Hänellä  kun  oli  vauhti  ja  tyyli  parahultainen. 
Minullakin tietenkin kaikki toimi. Oli luistoa ja pitoa. Sopivasti luistoa ylämäissä kun taas 
alamäkeen oli toimiva pito. Hiki siinä tuli.
Yhdistyksen hautausmaalla lumikuormat ovat tietenkin teettäneet työtä. Onneksi siellä on 
ollut sitoutunutta väkeä talkoissa. Heille kiitokset taas tältäkin talvelta. Kiinteistömme on 
todella hyvässä hoidossa.
Pidämme kevätkokouksen 13.3. klo 13. Kansantalossa. Sinne sopii tulla sankoin joukoin 
mukaan.  Syyskokouksesta  oli  paikallislehteen  sekaantunut  väärää  tietoa  kokoukseen 
osallistujien lukumäärästä. Toki Kansantalon saliin olisi enemmänkin väkeä sopinut kuin 
siellä  syksykokouksessa oli.  Lehti  kertoi  että  peräti  neljä  osallistujaa olisi  ollut,  mutta 
totuus  on toisenlainen.  Vapaa-ajattelijoita  oli  kokoontunut  pikemminkin  parikymmentä 
valitsemaan yhdistykselle hallituksen ja puheenjohtajan. Valinnat kun ovat syyskokouksen 
tehtävökenttää. Keväällä taas kokoonnutaan päättämään viimevuoden tilit. Tänä vuonna 
kevätkokouksessa  valitaan  myös  liittokokousedustajat  Vapaa-ajattelijain  Liiton 
liittokokoukseen joka puolestaan on Kesäkuussa Seinäjoella. Tietenkin aina yhdistyksen 
kokouksessa keskustellaan monista  muistakin asioista.  Jäsenet  voivat  ehdottaa erilaisia 
asioita  yhdistyksen  ajettavaksi  ja  parhaiten  se  taitaa  tapahtua  juuri  yhdistyksen 
tilaisuuksissa. Yhdistyksen hallitus aikoo valmistella liittokokouksen päätettäväksi liiton 
sääntöjen muutosehdotuksen.  Asiaa valmistellaan parasta  aikaa ja  siitä  puhutaan myös 
kevätkokouksessa.  Tähänkin  sääntöehdotukseen  voi  vaikuttaa  tulemalla  kokoukseen 
mukaan.
Olen  viimeisimmän  liittokokouskauden  aikana  ehdotellut  liittovaltuustossa  että 
liittohallitus  ryhtyisi  ajamaan  valtion  ja  kirkon  eroa  pontevasti.  Suomalaisesta 
valtionkirkosta on tällä liittokokouskaudella eronnut yli satatuhatta ihmistä. Olisi jo aika 
havahtua huomaamaan että suomalaiset haluavat vapautua myös uskonnon pakosta. Valtio 
ei tarvitse valtapolitiikkaansa uskonnon tuomaa lisäarvoa vaan me kansalaiset haluamme 
elää  rauhassa  pelkästään  poliittisen  johdon  alaisuudessa.  Poliitikkoja  voi  arvostella  ja 
heidän  tekonsa  tulevat  nykyisin  lopulta  esiin.  Kun  lapsilisät  on  poistettu  kaikkein 
köyhimmiltä  maksattamalla  ne  takaisin  verottajan  kassaan  on  siitä  jo  kirjoitettu 
muutamaan lehteen. Radiostakin on asiasta jo puhuttu. Se ettei asialle ole tehty mitään 
eikä  aiotakaan  tehdä  on  tietenkin  poliittinen  päätös.  Mutta  voinpa  haukkua  valtion 
silmäätekevät  asiassa.  Jos  em.  päätös  olisi  ollut  uskonnollinen  ei  olisi  mihin  valittaa. 
Nykyisin  vauvaikäisen  saa  liittää  mielipidesuuntaan  jos  se  on  uskonnollinen.  Muut 
mielipiteet  kuten uskonnottumuus edellyttää ihmiseltä  riittävää ikää.  Pitää olla  ainakin 
viidentoista  ennenkuin  voi  liittyä  yhdistykseen.  Jos  vauvaikäinen  on  liitetty 
uskontokuntaan hän ei  voi  ilman holhoojan lupaa erota siitä  ennenkuin täysi-ikäisenä. 
Mielipiteet ovat räikeän eriarvoisia lain edessä ja uskonnottomien vahingoksi. Pitää saada 
uskonnottaman vapaus perustuslakiin.  
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Alan lähestyä  sitä  ikää  jossa  alussa  mainittu  urheilun  rauhallinen  harrastus  alkaa  olla 
kiihkeintä  aktiviteettia  parrankasvatuksen  ohella.   Tuloni  muuttuvat  eläkemuotoisiksi 
joten en taida aivan lähiaikoina sittenkään rikastua. Aikaa sen sijaan tulee olemaan 24 h 
aamusta  iltaan  joka  päivä.  Aiemmin  aikaa  oli  vain  ruokatunnilla  tai  vähän  ennen 
nukkumaanmenoa. Pitäneen alkaa pikkuhiljaa tekemään jotakin jotta kaikki tämä aika ei 
jäisi kulumatta. 

Jorma Snellman

Elämänkatsomustiedon opetus Karkkilassa
 Olen vuosien ajan yrittänyt seurata elämänkatsomustiedon opetusta Karkkilan kouluissa. 
Suuri huolenaiheeni on ollut se, ettei mielestäni koulutulokkaiden vanhemmille kerrota 
riittävästi elämänkatsomustiedon oppisisällöistä heidän tehdessään valintaa.

Vuodesta  2004  olisi  jokainen  uskontokuntiin  kuulumaton  lapsi  pitänyt  ohjata 
elämänkatsomustietoon,  elleivät  vanhemmat  muuta  toivo.  Näiden  vuosien  aikana  ei 
ilmoittautumiskaavake  ole  muuttunut  mitenkään,  edelleen  siinä  rastitetaan  kahden 
vaihtoehdon välillä eikä mitään infoa ole tarjolla vanhemmille. 

Alakouluilla  toimii  vain  yksi  elämänkatsomustiedon  ryhmä ja  kaikki  kunnan  oppilaat 
kuljetetaan sinne. Minulle on väitetty, että vanhemmat ovat kyllä valistuneita ja ohjaavat 
lapsensa tähän opetukseen.

Pieni ajatusleikki. Karkkilassa alle 70 % väestöstä kuuluu seurakuntaan. Näin ollen sadan 
hengen  ikäluokasta  noin  30  pitäisi  olla  uskontokuntiin  kuulumattomia.  Tällöin 
alakouluissa  pitäisi  olla  ohjattavissa  180  oppilasta  elämänkatsomustietoon.  Kuitenkin 
ryhmiä on vain yksi, taitaa olla varsinainen mammuttiryhmä.

Yläkoulussa eli yhteiskoulussa kaikki oppilaat ovat samassa ryhmässä, enempää tunteja 
en siihen ole saanut. Vielä nyt opetus onnistuu, mutta tällaisessa ryhmässä oppilaita on 
hyvin  vaikea  saada  keskustelemaan  ja  luokassa  pitäisi  opiskella  kahta  eri  kurssia 
samanaikaisesti. Todella vaikeaa.

Entäpä  sitten  lukiossa?  Kuulin  yllätyksekseni  syksyllä,  että  pitkään  ja  hyvin 
opettajantehtävää  elämänkatsomustiedossa  opettanut  lukion  äidinkielen  opettaja  on 
tehtävästä  luopunut.  Tällä  hetkellä  ei  elämänkatsomustietoa  lukiossa  opeteta,  vaan 
oppilaiden on tentittävä se. Kukapa sitten ottaa tentit vastaan, ei suinkaan ainetta ennen 
opettanut  ja  elämänkatsomustiedon opettajan  pätevyyden omaava henkilö,  vaan  lukion 
uskonnon opettaja!

Olisi siis vielä vapaa-ajattelijoilla työtä meilläkin. Itse olen hankalassa tilanteessa, en voi 
puuttua  itse  opettajana  toisten  koulujen  ja  rehtorien  järjestelyihin.  Toivottavasti 
yhdistyksessä  löytyy  sen  verran  aktiviteettia,  että  asioista  voidaan  esimerkiksi  tehdä 
kyselyä kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

Eino Huotari
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Oikeusmurha liitossa
Kuten jäsenistö on havainnut, on Vapaa-ajattelijain liitossa Helsingin raastuvanoikeuden 
päätöksellä  tapahtunut  oikeusmurha  kuvaannollisesti  sanottuna.  Tyttäreni  toimi  vuosia 
liiton  toiminnanjohtajana  ja  pääsihteerinä  jo  80-luvulla.  Liiton  jäsenenä  hän  ollut 
yhtäjaksoisesti  yli  34  vuotta  ja  hänelle  on  myönnetty  liiton  hopeinen  ja kultainen 
ansiomerkki ansiokkaasta toiminnasta vapaa-ajattelun hyväksi.
Liiton  johtoon  ajautuneet  henkilöt  (nuoret  miehet)  eivät  voineet  sietää,  että 
toiminnanjohtajana oli tarmokas nainen ja alkoi ajojahti tytärtäni kohtaan. Alkusysäyksenä 
työpaikkakiusaamiselle oli mitä ilmeisemmin torjuttu lähentely-yritys.  Vuosia jatkunut  
työpaikkakiusaaminen  sai  tyttäreni  turvautumaan  useasti  työpaikkalääkärin  ja 
ammattiyhdistyksen  sekä  työsuojelupiirin  apuun,  joilta  saikin  tukea. Ajojahti  johti 
lopulta perusteettomaan irtisanomiseen,  kun Paula ei itse ymmärtänyt lähteä semminkin, 
kun mitään rikettä ei ollut asiainhoidossa tapahtunut.
Julkisten ja hyvinvointialojen liito (JHL) piti selvänä, että irtisanominen oli laiton ja vielä 
törkein  sellainen  mitä  oli  10  -vuoteen  ammattiliitossa  nähty.   JHL ajoi  Paulan  asian 
ilmaiseksi,  kun  jupakasta   kehkeytyi  oikeusjuttu.  Vaikka  kaikki  perusteet,  joille 
irtisanominen oli rakennettu, olivat perättömiä, jäi jäljelle liittohallituksen äänestyspäätös 
luottamuspulasta äänin 7 - 1, joka painoi vaakakupissa. Kiusallisesta toiminnanjohtajasta 
piti päästä eroon keinolla millä hyvänsä, varsinkin kun hän vielä taloudenhoitajana valvoi 
varojen käyttöä.
Sittemmin on paljastunut,  että Paulan lähdön jälkeen liiton raha-asiat  ovat  menneetkin 
melkoisen sekaisin ja niiden hoidosta on tehty kirjallisia huomautuksia eri viranomaisille 
ja poliisikin tutkii asiaa.
Liiton puheenjohtaja Jussi K. Niemelä on tapahtuneen "oikeusmurhan" jälkeen eronnut ja 
vaihdettu varapuheenjohtaja (Brotherus) johtaa rupujengiä. Käytännössä täysin syrjäytetty 
liiton  pääsihteeri, joka tähän rähinään asti on ollut liiton tärkein työjuhta (Eino Huotari) 
Karkkilasta  yrittää  nyt  korjata  mitä  hänen  korjattavissaan  on.  Tuleva  liittokokous  on 
erittäin  tärkeä  liiton  tulevaisuuden  kannalta.  Puheenjohtajan  vaali  on  suorastaan 
ratkaiseva.  Näyttää  ilmeiseltä,  että  liiton  rahavarat  houkuttavat  vallassa  olevaa 
johtoporukkaa. Tuo omituinen porukka on suunnittelemassa sääntömuutosta, joka johtaisi 
liiton epädemokraattisen harvainvallan tielle. Suorastaan  kauhistuttavaa!! 

Liittoon on syntynyt Paulan väärämielisen kohtelun aikana ja jälkeen jo vuosia jatkunut 
mielivaltainen toimintamalli,  joka tulee jatkuessaan pilaamaan liiton talouden ja eettis-
humanistisen  maineen.  Lyhyessä  ajassa  liiton  asiat  ovat  menneet  melkoisen  sekaisin. 
Vapaa-ajattelijain  liiton  toimistosta  on  toiminnanjohtajan  ansaitsemattomien  potkujen 
lisäksi  kaiken  kaikkiaan  5  työntekijää  joutunut  lähtemään  melkein  peräjälkeen,  koska 
organisaatiosta  puuttuu pätevä johto.  Nimenomaan uskottavan ja luotettavan johdon ja 
kontrollin puute näyttää saattavan kohtalaisesti vaurastuneen yli 70 -vuotiaan järjestön 
tuuliajolle.

 Timo I. Vasama, kunniapuheenjohtaja
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Kasvukipuja 
Allekirjoittanut  kirjoitti  vuosi  sitten  tähän  samaiseen  jäsenlehteen  hövelisti  oman 
uskontarinansa.  ´Loppuhuipentuman´ olin  otsikoinut:  ”Uusia  tuulia  Karkkilassa”,  jossa 
kerroin  VA-yhdistyksen  sattumoisesta  löytymisestä  oleskeltuani  uudella 
kotipaikkakunnalla yli 10 vuotta, tykästymisestä ja liittymisestäni yhdistyksen jäseneksi 
2008. Nyt on reilut kaksi vuotta kulunut ja on mahdollista kertoa kokemuksista.

Olin  varmaan  alusta  alkaen  esiintynyt  ”puheliaana  tyyppinä”,  kun  nostetta  oli  heti 
seuraavana  vuonna  hallituksen  jäsenyyteen  ja  taas  seuraavana  peräti 
varapuheenjohtajuuteen.

Ensimmäisinä  hallituksen  kokousistuntojen  aikoina  olin  aivan  ulalla  ja  pihalla  niistä 
asioista, mistä enimmäkseen puhuttiin – liiton asioista. Rohkenin jossain välissä ajatella 
ääneenkin, että ”tämmöistäkö tässäkin puljussa on?” Kirkkoseurakuntien puolella kun olin 
havainnut kaikenmoista riitelyä,  kähmintää ja vähintään puolirikollistakin toimintaa.  Ja 
että  tässäkin  liitossako  riidellään,  kinastellaan  ja  kähmitään  samalla  tavoin  –  kenties 
vieläkin pahemmin, kuten tulin myöhemmin kyllä huomaamaan. 

Jossain epätoivon vaiheessa lähdin soittelukierrokselle muihin yhdistyksiin. Mitä kuuluu 
ja miten menee? Kuulumiset olivat vaihtelevia ja varovaisia oltiin kertomaan ongelmista 
ja  kehittämisen  tarpeista,  etenkin  liiton  asioista.  Sisäisestä  Suomesta  löytyi  yksi 
valmismielipiteinen  puheluuni  vastaaja,  joka  kertoi,  että  ”heillä  menee  yhdistyksessä 
sisäisesti hyvin. Jäsenmäärä nousee vuosittain tasaista tahtia. Koko historian ajan ollaan 
jouduttu  kuuntelemaan  riitelyjä  ja  oikeustaisteluja  liitossa.  Yhteydet  liittoon  päin  ovat 
olleet  mitään  antamattomia.  Harmittaa  olla  mukana  noin  riitelevässä  liitossa.  Täällä 
halutaan  viettää  seesteistä  vapaa-ajattelijan  elämää,  ja  pysytellä  liiton  ristiriitojen 
ulkopuolella!”. 

Sanat ”seesteinen vapaa-ajattelijan elämä” kuulosti musiikilta korvissani. Miksi ei samoin 
voisi olla meillä kaikilla – valtakunnallisesti? Jos ”seesteistä” informaatiota kantautuisi 
kirkollisten ”Tuomas uskovaisten” tai verroinkin kirkosta eronneiden korviin, niin johan 
sieltä  vapaa-ajattelijoidenkin  plaariin  jotain  sataisi.  Mutta  kun  ei?  Moni  kirkollinen 
tuttavanikin on kurkannut ´eroakirkosta.fi´ sivustoille ja lisäksi vaihtoehtoa etsien ateistien 
/ vapa-ajattelijoiden palstoille. Mutta sieltä on tullutkin  vastaan mörköjä. Luettavissa on 
ollut pitkiä teilauskirjeitä ateistilta toiselle - ja verroinkin kirkkoa puolustavia näkemyksiä 
toisaalla.  Johan  siinä  taviskirkollinen  ulalle  menee.  Näinä  vuosina  olen  oppinut 
huomaamaan  sellaistakin,  että  kirkosta  eroaminen  on  pieni  askel.  Ainahan  kirkkoon 
maitojunalla voi takaisin tulla, mutta liittyminen johonkin toiseen ”katsomukselliseen”, 
onkin  jo  tosi  suuri  harppaus  ihmisen  pituisessa  elämässä  verroinkin,  kun  montakin 
sukupolvea on takana kirkollista rasitetta. 

Olin kauan sitten kuullut  tai  lukenut  yhden viisaan kaksimiekkaisen lauseen (varmaan 
moni lukijoistakin): ”Minkä ihminen nuorena oppii, sen vanhana taitaa / Minkä ihminen 
nuorena oppii, sitä ei pysty vanhana unohtamaan!” Eikä filosofia ole lähtöisin mistään 
raamatuista! 
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Liiton  uusimpia  jäsenlehtiäkin  on  tullut  luettua.  Yleensä  niissä  on  ollut  tasokasta 
kirjoittelua  -  pitkälle  edenneille.  Itse  asiassa  senioreista  ja  emeretiuksista  jäsenistö 
pääasiallisesti koostuukin ja monet heistä tahtovat ”filosofoida” toisilleen - julkisuudessa. 
´Tuomas´-kirkollinen ja kirkosta eronnutkin vierastaa kirjoitteluja ja pitävät monilta osin 
puhtaana  propakandana.  Joulun  alla  jaetussa  numerossa  selostettiin  (taas)  yhden  liiton 
toimihenkilön erottamista, josta oli saatu oikein oikeuden päätöskin. Artikkelin kirjoittaja 
aliarvioi lukijoitaan, niin yksipuolisesti asioita oli valaistu. Vastapelurille ei sallittu palstaa 
lehdessä.  Ja  etteikö  liiton  toimihenkilön  saisi  sanoa  julkisuudessa  halaistua  sanaa 
eroakirkosta.fi  sivuston olemassa olemisesta? Onpas mustasukkaista ja herkkähipiäistä! 
Tamperelaiset ovat tehneet ansiokasta työtä kirkosta eroamisien lisäämiseksi, mutta eivät 
he  eikä  liittokaan  ole  kunnostautunut  saamaan  vapaa-ajattelijaliikettä  houkuttelevaksi 
liittyä jäseneksi.

Paitsi enemmistönä senioreita olen jäsenistössä tai kannattajissa havainnut olevan myös 
viisi-kuusikymppisiä  tietäviä  konkareita,  ja  olen  kuullut  kolmikymppisistä 
kuolemattomassa  itsetunnossaan  liehuvista  pojistakin.  Satuin  kuuntelemaan  ”suoraa 
puhetta”  keskustelua  radiosta.  Olipas  kiintoisaa  ja  toimittaja-juontaja  teki  minuun 
vaikutuksen.

Kahtena kesänä on havaittu Helsingissä järjestetyn ”mainoskampanjaa” uskonnottomien 
aatteen puolesta. Molemmat menivät liiton järjestely-”ansioiden” piikkiin, kun itse liiton 
puheenjohtaja  esiintyi  julkisuudessa  näyttävästi  molemmissa.  ”Bussikampanja”  näytti 
Karkkilankin perähikiältä huomattuna onnistuneelta. Pornolehtien näytille saattamisessa 
liitto  munasi  meidät  karkkilalaisetkin.  Kirkolliset  eivät  viitsineet  paljoa  vaivautua 
kommentoimaan, vaan tyytyivät naureskelemaan – meillekin – syyllisille - Karkkilassa. 
Ilo oli huomata, että viime kesän ”kampanja” teilattiin julkisuudessa näkyvimmin ateistien 
sanoin ja kirjoituksin.

Liiton  historiaa  tutkailtuani  olen  tullut  tietoiseksi,  että  yli  80  vuotta  on  uurastettu, 
kokouksia  ja  puhetilaisuuksia  on  pidetty,  matkusteltu  –  enimmäkseen  omin  bensoin, 
yhdistyksiä perustettu, jäseniä ja vainajia huollettu, laskemattomasti talkootyövuosia on 
tehty.  Mitä  on  saavutettu?  Jäseniä  on  yhdistyksessämme  3  %,  Helsingissä  0,8  %, 
Tampereella 0.1 % asukasmääristä ja liitossa vajaa 0.04 % koko Suomen asukasmäärästä, 
mikä luku heilahtaa ylläpitorekisterien virhemarginaalin piikkiin – irvailevat kirkolliset. 
Mutta  onpa  meillä  siisti  hautausmaa.  Kotkassakin  on  –  uskon,  kun  niin  on  kerrottu. 
Helsinki kaipais apuva oman hautamaapalstan löytämiseksi. Yksi valtuustoehdokas tarjos 
taannoin apuvaan – jos äänestän häntä. Mutta miten minä Uudeltamaalta voin auttaa?

Tätä  kirjoittaessani  liiton  sääntöjen  uudistaminen  on  vireillä  ja  paljon  odotuksia  on 
latautumassa  tulevan  kesän  liittokokoukseen  Seinäjoelle.  Yksi  ”kolmen  kopla”  oli  jo 
lähettänyt  yhdistyksille  luonnoksensa  liiton  uusiksi  säännöiksi  -  lausuntokierrokselle. 
Karkkilan yhdistyksen hallituksen kokouksessa se käytiin läpi perusteellisesti ja tyrmättiin 
yksimielisesti - ei edes jatkoneuvottelujen paperiksi. 
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Mitenkähän menee jatkossa – liittokokouksessa kesällä? Uuden puheenjohtajan valintakin 
kun  on  siellä.  Mistä  löytyisi  liitolle  ja  jäsenyhdistysten  väliselle  yhteistyölle  vähiten 
haittaa aikaansaapa uusi puheenjohtaja? En koe hinkua olla kokousedustajana. Alkaneen 
kevään uutta tietoa on sekin, ettei liittokokous olekaan Seinäjoella? 

 oiva martti Matias

Seurakunnan osoittama tunnukseton hautaumaa-alue. 

VA:n hautapaikat ovat kuusiraja-aidan takana.
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Yhdistyksen toimintaa 2010

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.03. ja syyskokous 
28.11. Hallitus kokoontui 3 kertaa. 

Perinteinen  saunailta  vietettiin  Vuotinaisten  leirikeskuksessa  13.8.  Siellä 
saunottiin  -  ´paranneltiin´  keskustellen   ´maailmoja´  -  kuultiin 
hanurimusiikkia  ja  laulettiin  Oivan  säestyksellä  sekä  nautittiin  Ullan 
järjestämästä  tarjoilusta:  kahvia  +  muita  virvokkeita-voileipiä-
grillimakkaaraa.

Hautausmaa 

Talvi  2010  oli  jatkuvaa  lumityötä  `hyötyliikuntaa`  hautausmaalla. 
Hautauksia  oli  v  2010  18,  joista  pahimman  pakkassään  ja  lumimäärän 
aikana 6 arkkuhautausta. Alkuvuosi 2011 ei ole hyvältä näyttänyt, lunta ja 
pakkasta  on  ollut.  Toivottavasti  kesä  on  hieman  parempi.  Kesällä 
hautausmaalla oli töissä työllistetty henkilö joka hoiti nurmikon leikkuun 
ja muut tehtävät kiitettävästi.

Tulevat tapahtumat 2011

Hautausmaan  kevätsiivoustalkoot pidetään  toukokuusssa  ennen 
äitienpäivää  ja  syystalkoot  syksyllä  sään  mukaan.  Sirottelulehdon 
pylväikön  pystystystalkoot  johon  tarvitaan  suunnittelu  ja  toteutusapua, 
miten   projekti  toteutetaan.  Ota  yhteyttä  0400  225570.  Saunailta 
elokuussa Vuotinaisissa. Kaikista tapahtumista ilmoitetaan Karkkilan 
Tienoossa ja Karkkilaisessa,  seura -/  järjestöpalstoilla. 

Puhujakurssi järjestetään  syksyllä, jos halukkaita osallistujia 
ilmoitattuu  kurssille.  Yhdistyksellä  on  suuri  pula   hautapuhujista. 
Ilmoitaudu  kursille.  Ota  yhteyttä  0440  225570  tai  sähköpostilla 
karkkila@vapaa-ajattelijat.fi .

Yhdityksen nettisivut on julkaistu  

  Osoite on www.karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi
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 Uurnapaikan kaivuu ei ole aina helppoa, kun
 40 cm syvyydestä löytyy juurakoita ja kiviä

Hautakivien oikaisuja tehdään tarpeen mukaan

Saunailta Vuotinaisissa 13.8.



Saunailta Vuotinaisissa  13.8

    Vapaa-ajattelijan aivot

Vapaa-ajattelijan aivot on työstetty 17 kilon  koivupahkasta, 
mikä kuvaa varsin hyvin vapaa-ajettilijoiden aivoja.

Aukko aivossa on uskonnollisten ajatuksien kohta, mikä on
poistunut  vapaa-ajattelijoiden aivoista.

Pahkatyö on lahjoitettu kiertopalkinnoksi
liitolle jalustoineen.

  Liittokous 
päättää kiertopalkinnosta  erityisesti ansioituneelle yhdistykselle. 

Veistoksen on tehnyt Erkki Hohenthal


