Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry

Jäsenlehti 2013

Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n johtokunta vuodelta 19??.
Kuvassa Emil Luoto, Into Puisto, Tuure Saarto, Severi
Raunio, Aatos Valonen, Kustaa Nordman, Edit Sireeni,
Milja Paavola, Eino Rauhala.
PS. Kuka tietää miltä vuodelta

Hallituksen jäsenet 2013

Jorma Snellman

Oiva Niskanen

Timo I. Vasama

Ulla Kindstedt

Erkki Hohenthal

Eino Huotari

Otto Turunen

Ritva Tuominen

Paula Vasama

Varajäsenet

Raili Cavenius

Martti Härkönen

Pekka Frosterus
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Tässä jäsenlehdessä:
Yhdistys on vuosittain julkaissut jäsenlehtisen, jossa on kerrottu yhteystiedoista ja
muista ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Näiden lisäksi tähän lehteen on
otettu mukaan myös muutamia jäsenten kirjoittamia artikkeleita.
Yhdistyksen hallitus ja yhteystiedot
Jorma Snellman,
Oiva Niskanen,
Erkki Hohenthal
Ulla Kindstedt
Eino Huotari
Timo I Vasama
Ritva Tuominen
Otto Turunen
Paula Vasama

pj
vpj
rh
siht

045 6332341
040 71 53 195
0400 22 55 70
0440 22 5570
040 5240722
050 30 89 858
040 83 20 657
0400 47 23 66

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

jorma.snellman@saunalanti.fi
oivaniskanen@gmail.com
erkki.hohenthal@gmail.com
info@karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi
eino.huotari@kolumbus.fi
otto.turunen@pp.sonera.net
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Yhdistyksen postiosoite on Korvenkatu 8, 03600 KARKKILA
Sähköpostiosoite
Internet

info@karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi

www.karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi

Jäsenmaksut

A jäsen 24 €
B jäsen 14 € samaan talouteen A jäsenen kanssa
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.
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Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry 06.04.2013
erosi liitosta vuosikokouksen päätöksellä
Perustelut liitosta eroamiseen.
- Vuoden 2011 liittokokouksessa Lahdessa liiton päättäviin tehtäviin valittiin ns.
junttapäätöksellä etukäteen tehdyn listan mukaan tarkoin valitut henkilöt,
liittohallitukseen ja valtuustoon. Etukäteen tehdyn listaan ei oltu huomioitu liiton
sääntöjä. Ei yhtään Karkkilasta joka oli liiton toiseksisuurin jäsenjärjestö
Ote liiton säänöistä 8§
6. Valitaan liiton puheenjohtaja. Valitaan liittohallitukseen kahdeksan (8) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet pyritään valitsemaan tasapuolisesti
eri puolilta maata
7.Valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja. Valitaan liittovaltuustoon kymmenen (10) jäsentä sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet lähimaakunnista läsnä olevien jäsenyhdistysten tai niiden edustajien
esittämistä ehdokkaista. Liittovaltuuston jäsenet ja varajäsenet pyritään valitsemaan tasapuolisesti eri
puolilta maata.

Junttavaalissa ei näin tapahtunut, vain yksi edustaja Jyväskylän pohjoispuolelta oli
junttalistassa.
- Liiton tiedotus toiminnastaan yhdistykseen oli olematon.
- Liiton toimisto on avoinna jäsenille vain yhtenä päivänä viikossa jos silloinkaan.
- Liitto ei saanut aikaan suruadressia, vaan Karkkilan yhdistys suunitteli ja painatti
oman adressin ( Kuva takasivulla ).
- Liiton toiminta on ollut lähes kaikessa internet toimintaa.
- Nykyinen liittohallitus/valtuusto ei halua minkäänlaista yhteistoimintaa Karkkilan
Vapaa-ajattelijat ry :n kanssa. Esim liiton 75v juhlassa Jorma Snellman ei saanut
puheenvuoroa Karkkilan onnitteluille.
Erkki Hohenthal

Vuosikokous keskustelee Liitosta eroamispäätöksestä
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Mukana Prometheus leirillä
Vuoden 2012 suven keskellä pimahti sähköpostiruutuuni kirje, jossa minullekin tarjottiin
tilaisuus päästä opintomatkalle vaihtoehtoiselle rippileirille, eli protuleirille. Hämärästi
muistan, että kuutisenkymmentä vuotta sitten olin velvoitettu osallistumaan
kotipaikkakunnan
seurakunnan
järjestämään
2+2-viikkoiseen
luterilaiseen
hengennostatukseen. Josta mieleeni jäivät vain välitunnit, jolloin pyöräilimme lähistön
kahvio-konditorioon ostamaan ”papinleukoja”, mitkä olivat munkkipossujakin
makoisampia ja nälkää loitolla pitäviä.
Osanottoni leirille koski oikeasti olla edustamassa siellä vapaa-ajattelijoita ja asettua
nuorten ”kuulusteltavaksi” yhdistyksemme toiminnasta. Sen iltapäiseen ohjelmaan oli
kutsuttu edustaja myös Karkkilan seurakunnasta (pastori), Helsingistä budhalaisuuden
edustaja sekä Kuopion yliopistosta edustaja, jolla oli tietämystä uusimmista
aivotutkimuksista. Siis luvassa oli monipuolista tietoa tiedonjanoisille nuorille.
Halusin välttämättä mukaani myös sihteerimme Ullan, onhan hänellä aikuiselämänsä
pituinen tietämys vapaa-ajattelijoista. Ajelimme kahdestaan kiveksen heiton päähän
Pusulan puolelle Vahermajärven leirirantaan, jossa odotti leiriväki ja lounaspöytä
katettuna linssikeittoineen.
Siinä lounastellessa saimme ensikosketuksen
leiriläisiin, vetäjiin, toisiin
vierailijakollegoihin, keittiömestareihin ja viikon mittaisen leirin ohjelmaan. Leiriläisiä
oli parisenkymmentä lähi- ja etäpaikkakunniltakin. Useimmat olivat tavallisista
tapakirkollisista kodeista ja useat myös kirkollisen rippileirin jo aiemmin käyneitä – tytöt
enemmistönä.
Iltapäivän ohjelma meni suunnitellusti niin, että leirin osanottajat jaettiin neljään ryhmään.
Ja meidät vierailijat määrättiin valmiiksi neljään erilliseen ryhmätyöhuoneeseen. Jonne
sitten vuorollaan kukin neljä ryhmää kävivät meitäkin ”kuulustelemassa” kysymyksin:
mitä on vapaa-ajattelu ja miten yhdistyksessä toimitaan.
Summasummarum: Omalta osaltani olin ”äimän käkenä” osallistuvien nuorten
ennakkotietämyksistä
maailmankatsomuksellisissa
asioissa
suuntauksineen,

valmiuksista tarkkoihin kysymyksiin ja myös keskusteluvalmiuksien
tasosta. ”Pikku-vanhat” pitivät meitä jo oikeasti ’vanhoja’ kovilla!
Prometheus-leiri on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
aikuistumisleiri. Leiri käydään yleensä kahdeksannen tai yhdeksännen
luokan jälkeen, 14-16 vuotiaana. Lisäksi varsinaisen leiri-iän ohittaneille
nuorille järjestetään niin sanottuja seniorileirejä. Leirit järjestää
Prometheus-leirin tuki ry eli Protu. Ensimmäinen leiri on pidetty 1989 ja
nykyvuosina lähes sata leiriä ympäri Suomea.
Oiva Niskanen
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Karkkilan yhdistyksen vapaaa-ajatelijaa tentitään

Tehtävien jakoa leirillä

7

Ei pidä ihmetellä
Kaadettiin isoja koivuja Vapaa-ajattelijain hautausmaalta. Risusavottaa riitti pitkäksi
aikaa, mutta ripeillä toimilla homma saatiin hoidettua. Kunhan tullaan keväämmälle, niin
tullaan myös haravointitalkoisiin. Silloin saadaan pois loputkin roskat. Haravointitalkoista
kerrotaan aikanaan paikallislehtien järjestöpalstalla.
Yhdistys on mukavasti aktivoitumassa tämän vuoden aikana. Se tietenkin osaltaan johtuu
Vapaa-ajattelijain Liitosta irtautumisesta. Monet ovat pitäneet sitä yhteyttä toimintaa
näivettävänä ja hankalana meille karkkilalaisille. Kevätkokouksessa 6.4. koolla olleet
yhdistyksen jäsenet päättivät yksimielisesti erota Vapaa-ajattelijain Liitosta.
Eroamisehdotuksesta oli toki tiedotettu kokouskutsussa. Hallitus kokoontui asiassa su
14.4 sopimaan tarvittavista toimenpiteistä. Eroilmoitus lähetettiin Vapaa-ajattelijain
Liittoon kirjattuna kirjeenä. Liittohallitus toteaa asian seuraavassa kokouksessaan, jolloin
Liiton sääntöjen mukainen ero astuu voimaan. Me olemme toki ilmoittaneet
eroamispäiväksi eroilmoituksen laatimispäivän, joka on tuo 14.4. jolloin yhdistyksen
hallitus hyväksyi eroilmoituksen tekstin.
Itse olen ollut yllättynyt Liittohallituksen lehtiin eroasiassa antamista kannanotoista.
Lausunnoista törkein oli mielestäni väite jonka mukaan Karkkilan yhdistyksen jäsenistön
ikärakenne ei ole sopiva Vapaa-ajattelijain Liitolle. Muutoinkin Liitolta tulleissa
lausunnoissa on epätarkkuuksia, jopa suoranaisia totuudenvastaisuuksia. Pääsihteeri
Ylikosken viime Liittokokousta koskevat kaunistellut väitteet eivät vastaa todellista
Liittokokouksen kulkua. Liittokokouksessa suoritettiin epädemokraattinen junttauslistojen
käyttö. Sellaisen yhdistystoiminnan aika piti olla jo ohi. Autoritaarinen toiminta on Liiton
nykypäivää. Eikä toiminnassa ole naisia eikä Vapaa-ajattelun vanhempia taistelijoita.
Toimintaamme tulee vireyttä heti keväästä. Haravointitalkoiden päivämäärä tulee
ajankohtaiseksi kunhan lumi lähtee.
Karkkilan Vapaa-ajattelijain lippu tuodaan mukaan vappukulkueeseen. Toivotaan
yhdistyksen väen mukaantuloa.
Elokuussa Yhdistys lähtee mukaan harrastemessuille 31.8. Tulemme esittelemään
toimintaamme tapahtumapaikalle.
Olemme varanneet Suvimajan käyttöömme 15.8. Tervetuloa sinnekin. Luvassa on ainakin
letunpaistoa. Siihen on lupautunut paistamiseen jo aiemmin tottunut henkilö, nimittäin
Oiva Niskanen.
Syksyn varalle on jo ollut puheita, mutta niissä on vielä selvittämistä. Tekemisen tohinasta
informoidaan kyllä. Kannattaa seurata paikallislehtien seurapalstaa.
Kaikkeen toimintaan voivat jäsenet osallistua.
Teemme jäsentiedotteita entistä useammin.
Uskonnoton toiminta jatkuu. Tavoitteena on edelleen mm. Kirkon ja Valtion erottaminen
toisistaan. Uskonnottomat joutuvat yhä vaan kirkkojen kustannusten maksajiksi.
Yhteisövero tulee käyttää ihmisten hyväksi erilaisiin kaikille tarkoitettuihin asioihin. Nyt
siitä menee leijonan osa sellaisille uskontokunnille joilla jo muutoinkin on verotusoikeus
jäsentensä varoihin. Uskontokunnilta pitää saada pois uskonnottomien vapaa-ajattelijain
maksamat verorahat. Ne rahat tarvitaan kaikkien kansalaisten hyväksi.
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Yhdistyksemme yhteistoiminta jatkuu muiden uskonnottomien toimijoiden kanssa kuten
tähänkin asti. Terävöitymistä toki saattaa ilmetä.
Jorma Snellman Puheenjohtaja

Koulun kuulumisia
Alppilan yläasteella tapahtunut kiistatilanne on saanut aikaan kiivaan keskustelun
opettajien kurinpitovaltuuksista ja oppilaiden käyttäytymisestä koulussa.
Karkkilassa tämä ei suuria tunteita ole herättänyt. Meilläkin kuuluu ruokailla hyvien
tapojen mukaan ilman päähinettä ja yllättävän kiltisti yläkouluikäiset lakkinsa ruokasaliin
tullessaan riisuvat. Jos joku ei sitä ole muistanut tehdä, riittää pieni muljaisu opettajalta –
ainakin allekirjoittaneelta – saamaan lakin nopeasti päästä.
Toinen puoli asiasta on opettajan oikeudet. Jo tällä hetkellä meillä on oikeus poistaa
häiritsevä oppilas luokasta, mutta väärinkäsitysten välttämiseksi tämä yleensä tapahtuu
toisen opettajan tai rehtorin avustamana. Toisaalta opettaja voi myös lähettää kaikki muut
oppilaat ulos luokasta ja tällöin häirikkö menettää yleisönsä ja tilanne on sillä ohi. Mikäli
hän vieläpä lähtee muiden mukana ulos luokasta, voi opettaja taas palauttaa kaikki muut
oppilaat luokkaan.
Emme me nytkään ole vailla oikeuksia. Erikoistapauksia varten aina on mahdollista
kirjoittaa selkeämmät ohjeet, mutta nykyisilläkin tulee koulussa hyvin toimeen. Näin
ainakin Karkkilassa, jossa olemme vielä kaukana suurkaupunkien ongelmista.
Alppilan tapauksen kilvoittamana on saanut lukea hyvinkin erikoisia tulkintoja.
Viimeisimmän kirjoituksen löysin tänään. Siinä kerrottiin, että tapauksessa mukana ollut
oppilas oli maahanmuuttajaisän jälkeläinen ja toisaalta pojan äiti, isä ja koulun rehtori
kuuluvat samaan Lions-seuraan. Karkkilalaisittain tässä tilanteessa varmaan väitettäisiin,
että vähintäänkin nämä olisivat olleet hyviä ystäviä tai ainakin sukulaisia keskenään.
Täällähän kaikki tuntevat toisensa ja monet ovat enemmän tai vähemmän sukua
keskenään. Minähän en uskalla koskaan puhua pahaa kenestäkään oppilaastani, koska en
koskaan voi olla varma, kuinka läheistä sukua me olemme tai ainakin hän on sitten jonkun
sukulaiseni kummin kaima.
Tästä maahanmuuttajaväitteestä tulee mieleeni myös paikallinen kirjoitus
paikallislehdessä. Viime kesästä lähtien olemme saaneet ”nauttia” Karkkilalaisessa
konstaapelin kirjoituksista. Viime aikoina olen alkanut kärsiä niissä olevasta ikävästä
pohjasävystä. Viimeisessä kerrottiin estetystä mökkimurrosta, jossa tekijät puhuivat
huonosti suomea. Samanlaisia viittauksia maahanmuuttajien rikollisuuteen olen niistä
ennenkin kuullut. Samoin olen monesta muustakin asiasta ollut eri mieltä kirjoittajan
kanssa.
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Olen viime aikoina miettinyt, miten lehti seuraa siihen kirjoittavien henkilöiden
kirjoituksia etukäteen. Vastaavatko kaikki kirjoitukset lehden linjaa? Toisaalta myös
tiedän, että kirjoittaja on todella virassa oleva poliisi ja muutenkin julkinen henkilö. Onko
asiallista, että poliisi julkaisee hyvin kantaaottavia kirjoituksia omasta työstään?
Edustaako hänen linjansa yleisemminkin poliisin näkemystä asiasta? Jos näin olisi, olisi
varmaan syytä pohtia poliisikoulutusta tässä maassa.
Minä en opettajana voi edes kuvitella, että minulle eri oppilaat olisivat eriarvoisia
taustansa takia. Minulle riittää, miten he toimivat koulussa, kannatan vanhaa sanontaa
”kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia”. Minusta tämä ajatus sopii hyvin vapaaajattelijalle ja humanistille ohjelauseeksi.
Eikka

Kovelon Suvimaja kutsuu kesäpäiville 15.08.2013
Yhdistyksen hallitus on päättänyt järjestää jäsenille ja muille asioista
kiinnostuneille tapaamisen keskustelujen ja mukavan yhdessäolon merkeissä
elokuun puolessa välissä Kovelossa Karkkilan Työväenopiston Suvimajalla.
Maja on varattu 15. elokuuta klo 12 lähtien, paikalla on mahdollisuus
yöpymiseen, omatpetivaatteet mukaan yöpyjille ( esim makuupussi ) sängyt
on mutta ei petivaatteita.
Yhdistyksen toimesta varataan tilaisuus ruokailuun, torstaisen hernesopan
ja lettujen ym. kera.
Sauna on tietenkin käytettävissä, makkaran paistoineen, jne.
Tapahtumassa on mahdollisuus saada nykytietoa liitosta ja mm. asioista,
jotka johtivat yhdistyksen päätökseen erota liiton jäsenyydestä.
Keskustellaan myös oman yhdistyksen toiminnasta ja punotaan juonia
tulevaan.
Ottakaapa hyvä kesäinen mieli ja merkatkaa oitis kalentereihinne em.
päivämäärä.
Hallitus toivottaa sydämellisesti kaikki tervetulleiksi ja toivoo
mahdollisimman runsasta osallistumista.
Ilmoitaudu osallistumisestasi Ulla Kindstedt 0440 225570 tai Erkki
Hohenthal 0400 225570 tai sähköpostilla info@karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi
jotta voimme varautua rittävään ruokatarpeiden määrään.

Kuljetusta tarvitseville löytyy kuljetus.

Kevätpäivän avauspäivällinen järjestettiin jäsenille ravintola Has:ssa 10.03.
Oiva Niskanen piti oivan tervetulopuheen, jonka jälkeen syötiin maukas
turkkilainen ateria ja keskusteltiin yhdistyksen ja muista asiosta ( voi voi sitä
pulinaa ).

Hautausmaan koivujen poistoa

Karkkilan vapaa-ajattelijat osallistuivat vappumarssiin uskonnottomien oikeuksien
puolesta

Yhdistyksen suruadressi

