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TYÖTODISTUS
Kimmo Tapani Sundström (220157-0178) on ollut Vapaa-ajattelijain liiton palveluksessa toimiston- ja taloudenhoitajan tehtävissä 1.1.1988-31.5.2004. Toimenkuva on käytännössä ollut
hyvin laaja: toimiston ylläpito, varustelu, kunnossapito ja korjaukset, muutot jne. koskien
myös arkistoa ja varastoja. Taloushallintoa Sundström on myös hoitanut laajasti mukaan lukien rekisterien ylläpito, laskutus, maksu- ja vuokravalvonta, palkanlaskenta ja palkkahallinto,
kirjanpito ja tilinpäätösten (vuosilta 1987-2002) laatiminen, verotus-, avustus- ja stipendiasiat,
vuokra- ym. sopimusasiat, sijoitusasuntojen kunnossapito, korjaukset jne.
Luottamustoimissa Kimmo Sundström on toiminut liittohallituksen varajäsenenä 18.6.19787.6.1987, liittohallituksen varsinaisena jäsenenä 7.6.1987-10.6.1990 ja uudelleen liittohallituksen varajäsenenä 10.6.1990-9.6.2002.
Hän on ollut keskeisessä asemassa muotoiltaessa liiton Kulttuuriohjelmaa. Erityisesti hän on
vaikuttanut Kulttuuriohjelman moraaliperiaatteiden muotoutumiseen.
Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittajana Sundström toimi numeroiden 5/1981-1-2/1983 osalta. Hän on avustanut lehteä sadoilla kirjoituksilla vuodesta 1979 lähtien sekä toiminut lehden
parhaana mahdollisena oikolukijana.
Kimmo Sundström perusti ja järjesti liiton arkiston vuosina 1982-1996.
Sundström on monipuolisesti kielitaitoinen ja hänen kansainvälisten asiain tuntemuksensa on
vaikuttanut merkittävästi järjestömme toimintaan.
Sundström on omaa aikaansa säästämättä osallistunut liiton kaikkien kokousten ja tilaisuuksien järjestämiseen. Jäsenjärjestöistä hän on huolehtinut ainutlaatuisen erinomaisesti ja hän on
osallistunut lukuisien jäsenjärjestöjen tilaisuuksien järjestämiseen. Hän on elvyttänyt toimimattomia yhdistyksiä ja ollut mukana perustamassa uusia. Viimeksi tammikuussa 2003
Sundström oli perustavan kokouksen puheenjohtajana Porissa, jossa perustettiin Satakunnan
vapaa-ajattelijat ja toukokuussa 2003 perustavan kokouksen puheenjohtajana Savonlinnassa,
jossa perustettiin Savonlinnan seudun vapaa-ajattelijat.
Vuosina 1988-1999 Sundström hoiti juhlapuhujavälitystä välittäen juhlapuhujille satoja toimeksiantoja uskonnottomiin hautajaisiin, häihin ja nimenantojuhliin.
Sundström on 1980-luvun alkupuolelta lähtien ollut mukana liiton elämänkatsomustiedon kirjojen tuottamisessa ja vaikuttanut niiden sisällön ja kieliasun muotoutumiseen. Sundströmin
asiantuntemus ja tyylitaju ovat lähes ainutlaatuisen erinomaisia.
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Sundström on toiminut Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n toimitusjohtajana 13.5.198420.9.1984 ja 7.1.1988-18.4.1998. Tässä tehtävässä hän on vaikuttanut merkittävästi vapaaajattelun kehitykseen Suomessa mm. suomentamalla aatteellista kirjallisuutta. Sundström
hoiti toimitusjohtajana ollessaan myös yrityksen koko taloushallinnon ja laati tilinpäätökset.
Järjestötoiminnassa tavallisista sisäisistä erimielisyyksistä huolimatta Sundström on pystynyt
menestyksekkääseen taloussuunnitteluun, ja liiton kirjanpidon ja muun taloudenhoidon hän on
suorittanut ainutlaatuisen erinomaisesti.
Erityisesti Sundström on ansioitunut liiton omaisuuden hoitajana. Sundströmin taloudenhoitajakautena liiton oma pääoma on kasvanut 65.300,05 eurosta 498.896,94 euroon Tase sisältää
huomattavia piiloarvoja. Sundström on käytännössä hoitanut mm. liiton saamien testamenttilahjoitusten muuntamisen erilaisiksi sijoituksiksi, pääosin sijoitusasunnoiksi sekä asuntojen
edelleen vuokrauksen. Varallisuuden tuotto on Sundströmin taloudenhoitajakaudella ylittänyt
liiton jäsenmaksutulot.
Kimmo Sundströmin työsuhde on päättynyt 31.5.2004.
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