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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  0440 22 5570       karkkila@vapaa-ajattelijat.fi
Eino Huotari           040 5240722      eino.huotari@kolumbus.fi
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

Raili Cavenius      040 54 54 880 varajäsen
Martti Härkönen    040 52 48 081 varajäsen
Pakka Frosterus     09 22 56 066    varajäsen

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

Internet  www.karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi

Jäsenmaksut       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!

      

mailto:jormaksnellman@karkkilalainen.com
mailto:karkkila@vapaa-ajattelijat.fi
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Karkkilan Vapaa-ajattelijain yhdistys 65 vuotta.

Karkkilan Vapaa-ajattelijayhdistyksellä on vähän väliä merkkivuosi. Yhdistys täytti juuri 
65 v. Aika on nopeasti kulkevaa, sillä tuntuu kuin 60 -vuotisjuhla olisi ollut aivan äsken. 
Yhdistyksen perustava kokous oli 1. Joulukuuta v. 1946 klo 12. Paikalla oli silloin 25 
henkeä.
Uskonnottomuus  on niistä  ajoista  muuttunut  yhteiskunnassa  tavanomaiseksi.  Kirkkoon 
kuitenkin  kuuluu  edelleen  paljon  sellaisia  ihmisiä,  jotka  on  liitetty  kasteen  kautta, 
mielipiteestä mitään välittämättä kirkon jäseniksi. Heille ei sallita uskonnottomuutta, vaan 
eri  lait  rajoittavat  heidän  vapauttaan  uskonnollisissa  asioissa.  Heidän  on  jäsenyyden 
perusteella  mentävä  kouluissaan  uskonnonopetukseen.  Vain  vanhemmat  voivat  siinä 
asiassa tehdä päätöksiä. Heidän on armeijassa osallistuttava uskonnollisiin riitteihin. Vain 
kirkosta  tai  uskontokunnasta  eroaminen  voi  tuoda  tähän  muutoksen.  Oma  halu  olla 
osallistumatta ei riitä. Vaikka uskontokunnan johtajat syyllistyisivät  rikoksiin, kuten on 
tapahtunutkin,  ei  uskontokunnan  jäsen  voi  osoittaa  mieltään  jättäytymällä  pois 
yhteiskunnan järjestämistä  riittitilaisuuksista,  kuten koulun tai  armeijan uskonnollisista 
toimista. Ne ovat pakollisia uskontokuntaan kuuluvalle. Hän joutuu palvomaan edelleen 
uskontoaan ja sen johtajia väärinkäytöksistä huolimatta. 
Uskontokunta on ainoa mielipiteeseen perustuva järjestö,  johon liitetään henkilö ilman 
mitään mielipidettä. Vauva on sellainen henkilö. Häneen kohdistuva uskonnollinen sorto 
on  viety  äärimmilleen.  Kun  omaa  tahtoa  ei  ole,  voi  henkilön  vakaumuksesta  päättää 
perheen  ulkopuolinen  henkilö,usein  pappi.  Tätä  vakaumusta  on  sitten  pakko  kuljettaa 
mukanaan eroamisikään saakka, lainkaan riippumatta siitä mitä asiasta itse ajattelee sitten 
kun ajattelutaito on kehittynyt. Lapsi lakkaa uskomasta joulupukkiin viimeistään kouluun 
mennessään  eli  noin kuusi-  seitsemänvuotiaana.  Siinä  iässä  osaa  jo  pohtia  uskontojen 
olemusta  ja  uskonnottomuuden vaihtoehtoa.  Tähän ajatteluun lasta  tulisi  opastaa,  jotta 
omakohtainen  käsitys  maailmasta  avartuisi.  Nykyisin  sallittu  tapa  liittää  vauvaikäinen 
uskontokuntaan tulee muuttaa. Ei tule sallia liittämistä mihinkään mielipiteen perusteella 
ellei sitä ole kykenevä muodostamaan ja itse vapaasti ilmaisemaan.
Karkkilan Vapaa-ajattelijayhdistys teki Liittokokousaloitteen, joka vaatii Vapaa-ajattelijain 
Liitolta tiukempaa toimintaa  kirkon ja valtion erilleen saamiseksi. Juuri tämä on Liiton 
keskeinen tavoite. 
Suomen laissa on monia kohtia joiden sisässä on ikäänkuin automaattina uskontokuntia 
tukeva osa. Kansanedustajat eivät lakeja laatiessaan edes ymmärrä tukevansa esim. kirkon 
asemaa. Lain sisälle kerrostuu siten uskontokunnille edullisia sanamuotoja tai uskonnolle 
aiheutuvaa  hyötyä  ei  ole  poistettu  lain  valmisteluvaiheessa.   Esimerkiksi  laki 
itsenäisyyspäivän palkasta sallii uskontokunnan jäsenmaksun perinnän tästä edusta.
Uskonnottomien katsomusta ei tueta valtion taholta. Kuitenkin suomalainen itsenäisyys 
tulisi  olla  kaikkien  kansalaisten  omakohtaisesti  tuntemaa  itsemääräämisoikeutta  myös 
vapautta omasta katsomuksesta. Pitäisi toteuttaa vaikkapa vain yksi päivä vuodessa jolloin 
kirkollisveroa ei saa periä. Ainakin Suomen itsenäisyyspäivän tulisi olla kirkollisverosta 
vapaa.  Ei  ole  oikein  että  jokin  mielipide  saa  rahastaa  sillä  että  itsenäisyyspäivälle 
maksetaan korvaus työssäkäyville itsenäisyyden vuoksi. Siitä itsenäisyyspäivän palkasta 
ei  tule  periä  kirkollisveroa.  Päivä  kun  on  tarkoitettu  vietettäväksi  vapaana  ulkoisesta 
käskyvallasta.
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Kevät  on muuttunut  aurinkoiseksi  ja  kohta on uimakeli.  Ainakin lumi  sulaa ja  pääsee 
kastautumaan teille syntyviin lammikoihin. Iloista kevättä siis. 

Jorma Snellman

SEESTEISTÄ VAPAA-AJATTELIJAN ELÄMÄÄ
Vuodet  vierivät.  Niinkin,  etten  muista  alle  vai  ylikö  viisi  vuotta  olen  seurustellut 
Karkkilan  vapaa-ajattelijoiden  kanssa.  ”Katumapäälle”  en  ole  tullut  uuteen 
katsomukselliseen  kansalaisseuraan  liittymisessä.  Vaikkakin  ateistijoukkojen 
ymmärtäminen suomilaajuisesti on ottanut kovillekin. Enkä vieläkään ymmärrä sisäisiä 
eriviisauksia näinkin pienessä yhteisessä ”perheessä”. Aivan kuin työpaikkakiusaamisista 
ois  kysymys  organisaatiossa,  jossa  on  paljon  vähemmän  väkeä  kuin  taannoin 
työyhteisöissäni. No, oli ja on niitä samoin ja toisin tavoittelijoita työorganisaatioissakin: 
ystäviä ja vihamiehiä/-naisia, tukijoita ja lynkkaajia, ahkeria ja lusmureita, pyrkyreitä ja 
sopeutuvia, suhteessa 80/20 omaa/yhteisön hyvää ajattelevia.

”Jumalallisissa  yhteisöissä  ei  ole  sen  parempaa  meininkiä”,  muistutti  minua 
puheenjohtajamme. 

Oisko sittenkin kysymys ”evoluutiotaistelusta” elinpiirissämme. Noilla uskovilla on yli 70 
ry:tä Suomessa ja maailmanlaajuisesti tuhansia. Meillä ateisteilla on vain muutama r.y. 
Siis olemmeko kehityksessämme perässähiihtäjiä kirkollisiin nähden. Mutta pohjalta on 
hyvä ponnistaa – ”oman tilan tunnistaminen ois kehityksen siemen!” 

Menneen kesän  liittokokoustapahtumien jälkeen Karkkilassa on ollut  seesteistä.  Liiton 
asioista  ei  ole  tarvinnut  keskustella  mitään  –  kun  ei  ole  kuulunutkaan  mitään.  ”Ei 
huonojakaan  uutisia,  kuten  vallan  ennen”,  huomioi  puheenjohtaja  hallituksen 
kokouksessa.

Tai  vierailipa  liiton  uusi  puheenjohtaja,  Petri  Karisma,  Karkkilassa  yhdistyksemme 
kevätkokouksessa.  Harmittelen  vieläkin,  kun  en  voinut  olla  mukana  tapaamisessa. 
Selityksenäni, että yksi pojistani oli valinnut oman poikansa nimiäispäivän just´ samaan 
ajankohtaan. Ja ne olivat suvussani ensimmäiset, jossa pappia ei tarvittu. 

Tämän  kirjoittajalle  vierailija  toi  Helsinki-tuliaisenaan  ”USKOMATON  Syksy  2011” 
-nimisen  lehden  kehuen  sisältöä  valmiiksi  puolestanikin.  Kertoi  lukeneensa  lehden 
bussimatkallaan  Karkkilaan.  Lehti  on  ollut kierrossa  yhdistyksemme  jäsenillä. 
Kuulemissani kommenteissa on kiitelty laajaa sisältöä ja erityisemmin ”siistiä, inhimillistä 
kirjoitustapaa”.

Hallituksen kokouksissa ollaan oltu huolestuneita kunniapuheenjohtajan  vähentyneestä 
kiinnostuksesta  osallistumiseen.  Viimevuosien  meno  liitossa  on  varmaan  masentanut 
häntä erityisesti. Kun itse kolmannen polven vapaa-ajattelijana on panostanut sievoisen 
osan  voimistaan  tämänkin  liikkeen  edistämiseksi,  kirjoittanut  valtalehtiin,  kiertänyt 
talkoissa  maita  ja  mantuja  uskonhörhöjen  valistamiseksi,  saanut  syytteitä 
”Jumalanpilkasta”  päätymättä  koskaan  tiilenpäitä  lukemaan.  Ja  ettäkö seuraajat  ja 
”perässähiihtäjät” ovat uusin voimin tuhoamassa hänenkin työtään. 
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Tätä kirjoittaessani AKT:ssa on täysrähinä päällä. Vastaavuutta muistelen pariko vuotta 
sitten Vapaa-ajattelijain liitossa. Sillä erotuksella, että sisäpiirikahinoista(mme) mediassa 
ei jaksettu olla kiinnostuneita – ja kirkolliset olivat vahingoniloisia. 

Vapaa-ajattelijat  liikkeen  ”imago” valtasuomalaisten  keskuudessa  huolestuttaa  edelleen 
kovasti.  Yhä  enemmän  tunnistan  kirkosta  eronneita.  Monilla  heistä  ois  aitoakin 
kiinnostusta  liittymiseen  johonkin  toisenlaiseen  liikkeeseen.  Mutta  vapaa-ajattelijoiden 
jäsenmäärä ei ole kasvanut?

Karkkilassakaan.  Ei  siitäkään  huolimatta,  että  olemme  jatkuvasti  saaneet  kehuja  ja 
kiitoksia hautaustoimiemme hoidosta paitsi omilta jäseniltä myös valistuneilta ulkoilijoilta 
– kirkollisiltakin. Hallituksemme jäsenien persoonia en ole huomannut vieroksuttavan – 
kirkollisissakaan  piireissä.  Ovat  he  monessa  muussakin  yhteisöllisesti  mukana 
paikkakunnalla.  Ja  Timo  I.  Vasama  on  taannoin  äänestetty  kahdesti  ”vuoden 
suosituimmaksi karkkilalaiseksi”.

Ken  uskoo  Jumalaan  tai  vastaaviin  muihin  yliluonnollisiin  henkiolentoihin,  on  myös 
askarruttanut.  Kun  olen  tullut  huomaamaan,  ettei  se  ole  aina  kiinni  koulutuksesta  ja 
muusta ”sivistyksen” tasosta. Yhtä lailla olen huomannut akateemisia - tohtoreita myöten 
-  ja  meitä  maatiaisia,  joilla  on  vahva  uskomus  maailmankaikkeuden  ”Hallitsijaan”. 
Toisaalla ”sivistystasoltaan” samanlaisia,  mutta näkemyksissään toisenlaisia ajattelijoita 
(meitä) löytyy yllin kyllin.

Ovatpa aivotutkijatkin kiinnittäneet huomiotaan tähän ”mystiikkaan”. Yhden heistä olen 
kuunnellut selvityksiensä tuloksina, että ”aivot kemioineen oisivat eri ihmisillä erilaiset”. 
”Toisten aivoihin uppoaa esimerkiksi Raamatun ”Tosi”-Tarinat ja toisiin aivoihin - kuten 
omiinsa ei”. 

Niin hyvä kuin on – vai?

oiva martti matias

Asiaa koulun suunnalta
On kulunut muutama viikko siitä,  kun opetusministeriön työryhmä esitti  ehdotuksensa 
perusopetuksen uudeksi tuntijaoksi. Tämä siis koskee nykyisiä ala- ja yläkouluja. Kovin 
suuria muutoksia ei nykyjärjestelmään tehty. Yleensä joka kerta joku viikkotunti siirtyy 
aineelta toiseelle.

Tällä kertaa keskeistä vapaa-ajattelijoiden kannalta oli elämänkatsomustiedon ja samalla 
uskonnon tuntien määrittely. Kokonaistuntimäärä peruskoulussa säilyi entisellään, mutta 
tällä kertaa siirrettiin yksi tunti siellä isommilta oppilailta pienemmille.

Mitä tämä sitten merkitsee? Pienempien lasten ryhmässä eivät kaikki edes osaa kunnolla 
lukea saati, että siellä voisi käsitellä ihmisten eettisiä kysymyksiä kunnolla. Lasten ajattelu 
on  konkreettista  eikä  silloin  hyvän  ja  pahan  käsittelyllä  voi  päästä  kovin  korkealle. 
Esimerkkinä eräästä testistä. Pienille lapsille kerrottiin Jannesta, joka ei halunnut syödä ja 
heitti silloin lasinsa lattialle ja se meni rikki. Pekka taas halusi auttaa äitiä ja laittoi laseja 
tiskikoneesta kaappiin. Silloin lasi tipahti ja kolme lasia meni rikki. Kysymys kuuluu, 
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kumpi oli tuhma. Pienten lasten mielestä Pekka, koska hän rikkoi kolme lasia.

Näin ollen tässä kohdassa uusi tuntijako hieman vaikeuttaa alakoulujen opettajien työtä. 

Tähän liittyen todennäköisesti ensi syksynä aletaan sitten haalia lihaa luiden ympärille eli 
jälleen kerran uusitaan opetussuunnitelmien perusteet. Uudet opetussuunnitelmat tulevat 
varmaan  voimaan  syksyllä  2014.  Olen  ollut  mukana  kirjoittamassa  kaikkia 
elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmia tähän saakka, saa nähdä miten vielä käy. En 
varmaan tule enää opettamaan näiden uusien opetussuunnitelmien mukaan, vaikka niitä 
olisinkin tekemässä, hauska tilanne.

Keille elämänkatsomustiedon pitäisi sitten olla tarkoitettu. Olen edelleen sitä mieltä, että 
sen täytyy olla uskonnottomista lähtökohdista lähtevä oppiaine, jonka perustan täytyy olla 
vahvasti uskonnoton humanismi. Mitään muuta hyvää lähtökohtaa sille ei voi olla.

Nyt  Vapaa-ajattelijain  liitto  on  ryhtynyt  tukemaan  ajatusmallia,  jonka  mukaan 
elämänkatsomustiedon opetuksen pitäisi olla avointa uskontokuntaan kuulumatta.  Näen 
tämän  vaarana  sen,  että  uskontokuntiin  kuuluvien  oppilaiden  tultua 
elämänkatsomustietoon alkaa kirkko vaatia omaa sananvaltaa oppiaineen sisältöön. Mikäli 
opetuksen  perusteet  ja  suuntaus  uskonnottomille  oppilaille,  voi  tietysti  muitakin  tulla 
tunneille.  Toisaalta  ihmettelen  vanhempia,  jotka  haluaisivat  lapsilleen  oman 
katsomuksensa kanssa mahdollisesti ristiriitaisen kasvatuksen. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa on toisaalta omituinen ajattelumalli siinä, että tietosuojan 
piiriin  kuuluvat  ihmisen  poliittinen  ja  uskonnollinen  katsomus,  mutta  koulu  voi  pitää 
lasten uskontokunnasta rekisteriä. Mikäli koululta poistettaisiin tämä rekisterinpito-oikeus 
ei meillä olisi tässä suhteessa mitään ongelmaa.

Seurataan tilannetta pari vuotta niin olemme taas paljon viisaampia.

Eikka

Uskosta, uskomuksista ja taikauskosta

Ihminen on kummallinen otus, kun se ei jotain tiedä, niin se keksii asialle selityksen, olipa 
se sitten miten ”metsässä” tahansa. Lisäksi sitten tulevat ne varsinaiset huuliveikot, jotka 
useinkin  kertovat  kansalle  juttuja  ihan  totena,  jopa  itse  niihin  uskoen.  Muun  muassa 
”Jeesus-tarinat” kuuluvat juuri näihin. Joukossa on myös niitä joille tuottaa suurta huvia 
sepitellä tarinoita, jotka tietävät itsekin saduiksi.
Minun isovanhempani ja myöskin vanhempani kuuluivat tietenkin luterilaiseen kirkkoon, 
vaikka eivät mitään ”oikeita” uskovaisia olleetkaan, paitsi isän äiti, joka oli körttiläinen. 
Siihen aikaan, varsinkin niillä seuduilla,  sellainen joka olisi  ollut  ns.  siviilirekisterissä, 
olisi ollut varsinainen kummajainen. 
Äidin  isä  oli  taikauskoinen,  tai  ainakin  esitti  sellaista,  kertoili  meille  ”kolmannelle 
polvelle” mielellään tarinoita kuinka vaikkapa ampiaisen pistoa tuli hoitaa. Täytyi ottaa 
sammalta tai jotain muuta maanpinnasta kolmesta erikohdasta ja painella pistoskohtaa ja 
laittaa takaisin tarkoin samoihin paikkoihin ja samoin päin. Taikka vaikkapa paiseen tai 
jonkin muun ”rohtuman” side tuli hävittää siten, että se vietiin aidan pohjoispuolelle 
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varakkaan alle, se tiesi että vaiva ei toistuisi.  
(Varakas oli se aidan seiväs joka tuki vinosti joka toisessa seiväsparissa toiselta puolen ja 
taas toinen toiselta puolen.)
Meillä oli serkkupojan kanssa tietenkin hauskaa kuunnella ukin tarinoita, ja eritoten kun 
me niitä ”kumottiin”. 
Serkkupoika  olikin  oikein  mestari  ukin  kiistättämisessä,  ja  niiden  juttujen  tyhjäksi 
tekemisessä.  
Toinen juttu on se, kun ”tosi” uskovaiset ovat omineet erikoisen oikeuden suoranaisesti 
loukata,  tai  ainakin  ärsyttää,  meitä  uskonnottomia.  Minullakin  on  jokunen  uskovainen 
sukulainen, jolla on tapana – onneksi harvoin tapahtuvan – tapaamisen päätteeksi toivottaa 
jumalan siunausta. 
Tulee sellainen tunne, jotta mitä sopivaa minun on sanottava moiseen toivotukseen. Nämä 
eivät  ilmeisesti  tajua,  että  meikäläinen  kokee  sen  samoin  kuin  hän  kokisi,  jos  minä 
toivottaisin vaikkapa perkeleellistä kirousta. Molemmat yhtä tyhjän kanssa. 
Sitten  ovat  nämä ovelta  ovelle  kiertävät  ”jeesuskaupustelijat”,  jotka  totisella  naamalla 
käyvät viattomien kimppuun. Tai seurakunnat jotka mälläävät rahan kanssa ja tunkevat 
vähän väliä lehteään postiluukusta.

Otto Turunen

  TAKAVUOSIEN TAPAHTUMIA

Ensikerran  jouduin  tekemisiin  uskonnollisten  ihmisten  kanssa  5-vuotiaana  sotalapsena 
Ruotsissa, kun Pohjois-Ruotsissa jouduin    maallikkosaarnaajan perheeseen (ilmeisesti 
laestadiolaisia) hoitoon. Kylän ainoa kirkko oli tontillamme seissyt  rukoushuone, jossa 
viikoittain  täytyi  istua  kuuntelemassa  vieraskielisiä  saarnoja,  jolloin  aikuiset  möyrivät 
penkkien  väleissä  lattialla  valittaen  ja  parkuen.  En  ollut  moista  ikinä  nähnyt,  enkä 
käsittänyt  sen  tarkoitusta.  Perheessä  oli  ainoana  lapsena  aikamiespoika,  joka  paljastui 
sittemmin pedofiiliksi. Tosin ilmiön ymmärsin vasta vanhempana saatuani koti-Suomessa 
sivistystä.  Niinpä  tuli   sekin  kurssi  käytyä.  Saarnamies  itse,  siis  perheenpää,  harrasti 
salametsästystä,  josta  oli  joutua  kiinni,  mutta  kaiketi  jumala  pelasti  tai  miten  lie 
myöhemmin käynyt.

Oppikouluaikanani  en  käynyt  uskonnonopetuksessa,  koska  olin  valistuneesta  kodista. 
Koko kouluajan jouduin taistelemaan koko luokkaa ja  opettajia  vastaan vakaumukseni 
puolesta  ja  siitä  kumpusi  aktiivisuuteni  uskonasioissa  eli  uskovaiset  tekivät  minusta 
aktiivisen  ateistin.  Jouduin  jopa  kahlaamaan  Raamattua  läpi  hankkiessani  työkaluja 
toimintaani  ja  kyllä  niitä  löytyikin.  Törmäsin  elämässäni  neljään  kertaan  pakolliseen 
valanvaadintaan,  vaikka  Jeesusvainaa  kielsikin”ensinkään  vannomasta”.  Selvisin  aina 
juhlallisella vakuutuksella.

Armeijan  jälkeen  aloin  aktiivisesti  kirjoitella  lehtiin  uskontokriittisiä   artikkeleita, 
tutustuin  Väinö  Voipioon,  jonka  kanssa  yhdessä  savustimme  Voitto  Viron  Suomen 
sosiaalidemokraatista ja hän jatkoi pakinointiaan Päivän sanomissa. Elokuussa1960 otti 
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karkkilalaissyntyinen Arvo Lindstedt yhteyttä ja pyysi minua liittymään Helsingin vapaa-
ajattelijoihin, joiden puheenjohtaja hän silloin oli. Ja minä olin valmis kuin lukkari sotaan. 
Samalla tutustuin Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittaja Teuvo Raskuun.

Niinä  aikoina  liityin  puolueisiin  kuulumattomaan  filosofiseen  Faros-seuraan  sen 
ensimmäisenä  liitännäisjäsenenä.  Pian  alkoi  toimintani  Helsingin  yhdistyksen 
puheenjohtajana ja lehden päätoimittajana.  Vuonna -65 olin perustamassa Lokakuu 16. 
päivän liikettä, mikä johti rukouslauantain katoamiseen suomalaisesta kulttuurista. Hoidin 
liiton varapuheenjohtajan virkaa alle kolmikymppisenä 6 vuotta  aina  vuoteen -69, jolloin 
siirryin  Liiton  puheenjohtajaksi.  Olin  mukana  perustamassa  60-luvulla  Suomen 
Humanistiyhdistystä sekä myöhemmin myös Prometheusleirin tuki ry:tä.

60-luvulla tapahtui melkoisia. Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy ja hänen veljensä 
Robert  salamurhattiin poliittisten ennakkoluulojen vuoksi.  Tshekkoslovakia miehitettiin 
samoista  syistä.  Minä  järjestin  Karkkilan  keskuspuistoon  ankaran  mielenosoituksen 
tapahtuneen  vuoksi.  Myöhemmin  ammuttiin  Martin  Luther  King  ja  taas  järjestin 
vastalausemielenosoituksen keskelle kaupunkia. Kansa hieman ihmetteli näitä näytelmiä, 
koska paikkakunta oli kovin vasemmistolainen ja olin kova pakana. Niihin aikoihin olin 
melkoinen  julkisuuden  henkilö  ja  järjestin  tuon  tuostakin  ns.  Loiskiehuntatilaisuuksia 
paikallisella  laululavalla.  Järjestin  paikalle  tuttujani  Helsingistä  (Ojaharju,  Saarikoski, 
Taanila,  Kejonen  ym.)  ja   paikkakunnalta  kaupunginjohtaja  Hemmilä  ja  sihteerit 
Kankaanpää ja Hakonen ym. Tapahtumat keräsivät laajan kuulijakunnan aina kirkkoherra 
Hassista myöten. Kaikki pitivät kovia kulttuurikriittisiä puheenvuoroja. Itse aina alustin 
tilaisuudet  ja paikallislehdet  panivat  parastaan.  Jouduin usein yleensä itse  provosoiden 
paikallislehdissä mittelöihin uskovaisten kanssa, jolloin syntyi pitkiäkin kirjoitussarjoja.

Pakinoin paikallislehdessä 5 vuotta parisataa pakinaa nimimerkillä Nokinen. Kävin myös 
esitelmöimässä  ympäri  Etelä-Suomea  ns.  Aikuisiän  yliopistoissa  usean  vuoden  ajan 
vapaa-ajattelusta ja ateismista. Pappien kanssa väittelin usein julkisissa tiedotusvälineissä, 
kuten radiossa ja TV:ssä. Lähetin Hannu Taanilan pyynnöstä yleisradiossa helluntaina v. 
-81 kirjeen Jeesukselle, mutta ei tuo ole vieläkään vastannut. Positiivista ja negatiivista 
palautetta on tullut laatikkokaupalla, tosin jälkimmäistä uskovaisilta tietysti enemmän.

Poliisit  ovat  yrittäneet  saada  minut  telkien  taa  useaan  otteeseen:  paikallinen  poliisi 
kirkonvastaisista  mielenosoituksista,  lääninrikospoliisi  vaalirauhan  rikkomisesta, 
keskusrikospoliisi jumalanpilkasta ja oikeuskansleri kantelun perusteella Jeesuskirjeestä. 
Tähän mennessä yritykset  eivät  ole onnistuneet  ja  muuttuneen kulttuurin myötä tuskin 
onnistuvat.
Toimin  liiton  puheenjohtajana  21  v.  ja  Vapaa-ajattelija  -lehden  päätoimittajana  15  v. 
Nykyisin olen Karkkilan yhdistyksen kunniajäsen ja ollut jo 30 vuotta Vapaa-ajattelijain 
liitto ry:n kunniapuheenjohtaja.
                                                                Timo I. Vasama
                                                                  erikoislääkäri
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Yhdistyksen toimintaa 2011
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.03. ja syyskokous 

03.12. Hallitus kokoontui 3 kertaa. 

Perinteinen  saunailta  vietettiin  Vuotinaisten  leirikeskuksessa  12.8.  Siellä 
saunottiin  -  ´paranneltiin´  keskustellen   ´maailmoja´  -  kuultiin 
hanurimusiikkia  Oivan  säestyksellä  sekä  nautittiin  Ullan  järjestämästä 
tarjoilusta: kahvia + muita virvokkeita-voileipiä-grillimakkaaraa.

Hautausmaa 

Talvi  2011  oli  jatkuvaa  lumityötä  `hyötyliikuntaa`  hautausmaalla. 
Hautauksia  oli  v  2011  17,   5  arkkuhautausta,  uurnahautauksia  5  ja 
sirotteluja 1. Kesällä hautausmaalla oli töissä työllistetty henkilö joka hoiti 
nurmikon leikkuun ja muut tehtävät kiitettävästi.

Tulevat tapahtumat 2012

Hautausmaan  perinteiset kevätsiivoustalkoot pidetään  toukokuusssa 
05 . 05 ennen äitienpäivää ja syystalkoot syksyllä sään mukaan. Saunailta 
elokuussa  17  .  08  alk  klo  15  Vuotinaisissa.  Kaikista  tapahtumista 
ilmoitetaan  Karkkilan  Tienoossa  ja  Karkkilaisessa, 
seura -/  järjestöpalstoilla. 

Yhdityksen nettisivut on julkaistu  

  Osoite on www.karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi

http://www.karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi/


    Ripillä rähjääntyy

Vaikk´ on likka täysi nainen,

kuitenkin on uskovainen.

Ryypylle on pakko mennä,

muuten naimisiin ei mennä.

Suren Sinun harmias !

Ei auta edes Armias !

Ryypätään vain tavan mukaan,

ei ihmissyöntiin usko kukaan !

Elämässä, jukolauta,

ihmistä ei noituus auta !

Mutt´ riittikään ei tuhoa,

vaikka teettää uhoa !

Karkkilassa 23.6.1991

Timo Vasama

Syyssiivoustalkoot

Uurnapaikan kaivuu ei ole aina 
helppoa

  

Sirottelualueen muistomerkki jouluna



Vuosien saatossa yhdistys on järjestänyt useita 
mielenosoituksia ja keskustelutilaisuuksia.

Kuvassa mielenosoitus keskuspuistolla vuonna 1977.


