RAISION VAPAAAJATTELIJAT 25 VUOTTA (4.10.2007)
Vapaaajattelijain liiton aktiivisimpiin jäsenyhdistyksiin aina kuulunut Raision vapaa
ajattelijat ry täyttää 25 vuotta. Juhlat pidetään Raision kaupungintalolla lauantaina 6.10.2007
alkaen kello 13.
Luvassa on musiikkia, lauluesityksiä, juhlaarpajaiset ja kakkukahvit. Juhlapuheen pitää
liittovaltuuston puheenjohtaja Olavi Korhonen.
Raision yhdistys kuuluu liiton laillisuus ja itsenäisyyssiipeen. Olavi Korhonen on
liittovaltuuston puheenjohtaja eikä äänestänyt valtuuston ylimääräisessä kokouksessa 9.2.2007
liiton hajottamisen puolesta. Hän kuuluu Lappeenrannan ja –ympäristön vapaaajattelijat
ry:hyn.
Raision vapaaajattelijain (138853) perustaminen osui nousun aikaan liiton toiminnassa.
Yhdistyksen perustava kokous pidettiin sunnuntaina 5.9.1982 Osuusliike Tarmolan
liikekeskuksen nuorisotilassa (VAJ 1982:6, 144145), mutta sopimuskirja on päivätty vasta
12.9.1982. Sopimuskirjassa perustajina ovat Olavi Ääri, Armi Prykäri, Eero Joensuu, Kaino
Suomi ja Leila Närhinen. Mainitussa kokouksessa oli läsnä 12 henkeä sekä hankkeen
vauhdittajat Alli Lehtisalo Turun Vapaaajattelijoista, Vapaaajattelijain liiton pääsihteeri
Erkki Hartikainen sekä valokuvaaja Ari Valta Björkbodasta.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Olavi Ääri ja sihteerinä yhdistyksen perustamishanketta
vetänyt Leila Närhinen. Heistä yhdistys saikin toimeliaat vetäjät pitkäksi aikaa. Vapaa
Ajattelijan numerossa 6/1982 (s. 144) on julkaistu kaksikin valokuvaa iloisesta
perustamistapahtumasta. Perustajien rivissä viimeisenä vasemmalla seisoo Leila Närhinen.
Olavi Ääristä on ihan oma kuvansa. Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Eero Joensuu
(taloudenhoitaja), Armi Prykäri (jäsenasiainhoitaja) ja Kaino Antero Suomi (vpj) sekä
varajäseniksi Eila Sanelma Ahonen, Eino Johannes Koivikko ja Paula Helena Lahtonen.
Aika 25 vuotta sitten oli mielenkiintoista ja vilkasta vapaaajattelijatoiminnassa. Mm. Raision
yhdistyksen perustamiskokousta seuraavana päivänä perustettiin Pietarsaaressa Jakobstads
fritänkare – Pietarsaaren vapaaajattelijat ry (137510), jonka puheenjohtajaksi valittiin
raittiussihteeri Lars Sandvik. Liiton järjestämien kesäkurssien pitopaikkoina olivat Tampere
(25.4.1982), Turku (15.5.16.5.1982), Kotka (19.6.1982), Lahti (15.8.1982) ja Helsinki
(29.8.1982). Joillakin kursseilla oli enemmän osanottajia kuin nykyisin liittokokouksissa.
Organisaattorina toimi liiton kurssisihteeri Ilmari Huuskonen. Intialainen ateisti Lavanam
vaimoineen ja sisarineen kiersi Suomea, ja liiton pääsihteeri Erkki Hartikainen Pohjois
Amerikkaa. Tuo aika ei koskaan enää palaa hajotettuun Vapaaajattelijain liittoon.
Liittohallitus esittää nyt päinvastoin äänioikeudenkin pysyvää riistämistä kaikilta alle
kymmenen maksavan jäsenen yhdistyksiltä, joita on noin kolmasosa liiton jäsenyhdistyksistä.
Tämän kirjoittajalla oli ilo olla mukana toiminnassa jo 1980luvulla ja mm. Vapaa Ajattelija
–lehden vastaavana toimittajana Raision yhdistyksen perustamisvuonna 1982. Onnittelut 25
vuotiaalle!
Kimmo Sundström
P.S. Raision vapaaajattelijat ry on julkaissut hiljan Vapaa ajatus. Uskonnoton vaihtoehto
–nimisen lehtensä uuden numeron. Siinä kerrotaan yhdistyksen toiminnasta vuosina 1982
2007. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii nykyisin Kari Hanka ja sihteerinä Pentti Levonen.
Lehden toimittivat Niko Saarinen ja Pentti Levonen.

