TÄÄLTÄ IKUISUUTEEN - MUTTA ENSIN MYYDÄÄN TOIMISTO (17.5.2007)
Päivitetty 29.8.2007
Vapaa-ajattelijain liiton 70-vuotisjuhlavuoden tunnus julkaistiin ensi kertaa Vapaa Ajattelija lehden numerossa 1/2007 vähän ennen vappua. Siinä on kuvattuna liiton vaakunasta otetut
kolme liekkiä, joita on venytetty ja vastaavasti liekkien alapuolella
oleva liekkimalja, joka on tyylitelty vain lyhyeksi kaareksi. Liekkien yläpuolella on teksti "1937–2007" ja kaaren alapuolella teksti
"Vapaa-ajattelijain liitto ry 70 v".
Lehdessä kerrotaan, että juhlavuoden tunnus olisi logo, mitä se ei
ole. Sitä voi kutsua yksinkertaisesti juhlavuoden tunnukseksi.
Tunnuksen on laatinut Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry:n sihteeri
Erja Sallinen, joka on myös liittohallituksen varsinainen jäsen.
Lehden numerossa 2/2007 edellä kuvattu juhlavuositunnus ei enää
esiinny. Kerrotaan, että tunnus on jalostunut uuteen muotoon.
Uudessa tunnuksessa on teksti "USKONNOTTOMIA TÄÄLTÄ
IKUISUUTEEN 1937–2007 VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO
RY" suuraakkosin. Lisäksi siinä on liiton vaakunan kuva-aihe,
liekkimalja (laakea jalaton malja, jossa palaa kolme liekkiä), ja
maljassa vuosiluku "70". Huomiota kiinnittää se, että liekit ovat
hieman kallellaan vasemmalle. Puhaltaako joku oikealta?
Eräs vapaa-ajattelija soitti minulle ja ihmetteli tekstiä "täältä ikuisuuteen".1 Hän piti sitä jopa loukkaavana. Eivätkö vapaa-ajattelijat viihdy täällä, vaan matkaavat ikuisuuteen? Tarkoittaako ikuisuus kuolemanjälkeistä, tuonpuoleista elämää? Perinteisesti vapaa-ajattelijat ovat katsoneet, ettei sellaista ole olemassa. Tällaiset
sanat sopisivat paremmin jonkin kristillisen järjestön tunnuslauseeksi, kuvaukseksi taivasuskosta ja ikuisen elämän kaipauksesta. Toinen mieleen tuleva ajatus on, että itse järjestö toimisi ikuisesti. Se tuntuu jollakin tavalla hupaisalta.
Minusta sanapari sopisi vaikkapa kristillisen siunauskappelin tunnuslauseeksi. Samoin se sopisi hautakiviveistämön tai -myymälän tunnuslauseeksi. Kauniin hautakiven ikähän on "ikuisuus", ainakin ihmisen ikään verrattuna. Se symboloisi sitä, että kivi säilyttää vainajan muiston hyvin pitkän aikaa. Ajatus on hyväksyttävissä ainakin siinä tapauksessa, että vainaja oli
muistamisen arvoinen henkilö. Veikko Lavin tunnetuin laulu Jokainen ihminen on laulun arvoinen (1976) antaa tosin ekologisemman arvon mittarin. Eräs vapaa-ajattelija lisäsi laulun
otsikon perään ajatusviivan ja sanan "korkeintaan". Tätä aforismia hän käytti sähköpostiensa
alakaneettina.
Mutta ensin myymme toimiston ...
Vapaa-ajattelijain liiton toiminta supistuu. Ehkä liitto tosiaan on lähdössä jonnekin. Mutta
ensin on päätetty myydä liiton toimisto, juhlavuoden toimintaa sekin.
Neljäs linja 1:ssä sijaitseva toimisto (pinta-ala 57,5 m2), joka oikeasti on katutasossa oleva
myymälätila, on Huoneistokeskuksen välityksessä, ja hintapyyntö on 82.000 euroa. Se on
edullinen hinta huoneistosta, jonka hallintaan oikeuttavat osakkeet nro 7873–7987 (115 kpl)
liitto osti 30.6.1997 Palkkiyhtymä Oy:ltä 475.000 markan (79.889,27 euron) kauppahinnalla.
Varat huoneiston hankintaan liitto sai myymällä edellisen toimistonsa osoitteessa Siltasaarenkatu 15 C 65 370.000 markalla (62.229,53 euroa).
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Liiton toimisto 16.5.2007
Välirahaa oli saatu testamenttaajilta tarvittavat 105.000 markkaa (17.659,73 euroa). Neljännen linjan huoneiston hoitovastike on 143,75 euroa/kk ja 1.6.2007 alkaen 166,75 euroa/kk.
Ennen Neljännen linjan toimiston ostoa, liitto oli toiminut siinä vuokralla 11 kuukautta
1.8.1996 lukien. Liittohallitus oli 7.7.1996 tehnyt vuokrauspäätöksen ja tarkoituksena oli
myöhemmin ostaa toimisto liiton omaksi. Vuokra oli muistaakseni 50 mk/m2 eli 2.875 markkaa/kk. Säntillinen vuokranmaksu auttoi myöhemmin toimiston ostossa. Myyjän hintapyyntö
oli ensin 500.000 markkaa, mutta tinkimisen jälkeen kaupat syntyivät siis 475.000 markalla.
Siltasaarenkadun toimisto (pinta-ala 41 m2) oli liiton muuton vuoksi vuokrattu Kalevi Korpille, joka muutti sinne asumaan 26.8.1996. Rakennus on valmistunut vuonna 1938, ja alunperin
tämäkin huoneisto on rakennettu asuinhuoneistoksi. Toimiston hallintaan oikeuttavat osakkeet nro 297-301 (5 kpl) myytiin 30.6.1997 Esperanto-Asocio de Finnlando, Suomen Esperantoliitto ry:lle (3/5) ja Helsingin Esperantoseura / Esperanto-Klubo de Helsinki r.y:lle (2/5).
Suomen Esperantoliiton puolesta kauppakirjan allekirjoittivat liiton puheenjohtaja Jukka Pietiläinen ja rahastonhoitaja Antti Mikkola ja Helsingin Esperantoseuran puolesta valtakirjalla
Jukka Pietiläinen.
Kaupassa realisoitui 35.884,39 markan (6.035,32 euron) myyntivoitto. Tämä toimisto oli ostettu 27.5.1985 290.000 markalla ja oli liiton ensimmäinen omistustoimisto. Varat ensimmäisen omistustoimiston ostoon liitto sai myymällä 11.6.1985 testamentin nojalla aiemmin saamansa ns. Korson tontin 295.000 markalla. (Ks. tarkemmin täältä). Ennen Siltasaarenkadun
toimiston ostoa liitto toimi pienessä Rakennustyöläisten Liitto ry:n omistamassa vuokratoimistossa, osoitteessa Vaasankatu 21.
Kimmo Sundström
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Juhlavuoden tunnusta muutettiin myöhemmin Vapaa Ajattelija -lehden numerossa 4/2007 (s. 18).
Juhlavuosilause USKONNOTTOMIA - TÄÄLTÄ IKUISUUTEEN riisuttiin pois. Samalla tunnus
painettiin mustavalkoisena ilman aiemmin käytettyjä sinistä ja punaista väriä.

