LIITTOVALTUUSTO KOKOONTUU HELSINGISSÄ 24.11.2007 (22.11.2007)
Vapaa-ajattelijain liiton liittovaltuuston (LV) pätkäkokous järjestetään Magalhaes seminaaritilassa, Tammasaarenkatu 3, Helsingissä lauantaina 24.11.2007. Liittohallitus on leikannut kokousajan kahteen tuntiin (kello 13-15). Samassa paikassa alkaa liiton järjestämä seminaari
kello 15. En muista koskaan aiemmin pidetyn LV:n varsinaista kokousta, josta olisi selvitty
näin lyhyessä ajassa. Ellei kokousta saada päätökseen kello 15 mennessä, LV voi päättää jatkaa kokousta myöhemmin.
Hallitus esittää esityslistaehdotuksessaan, että kokous päättäisi esityslistan lisäksi työjärjestyksestä. Työjärjestysesitystä hallitus ei ole lähettänyt liittovaltuutetuille.
Päätettävänä ovat sääntöjen mainitsemat asiat: toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2006, tilintarkastajien lausunto tilinpäätöksestä, vastuuvapaus vuodelta 2006, vuoden
2008 liittomaksun suuruus ja tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2008. Perinteinen, säännöissä mainittu, kohta liiton lehden tarkkailusta ja ohjauksesta on jätetty pois
esityslistaehdotuksesta.
Vuoden 2006 toimintakertomusta, tuloslaskelmaa ja tasetta käsiteltiin jo 17.4.2007 päivätyssä
uutisessa (http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti140.html). Mainittakoon, että hallitus on laiminlyönyt korjata esitystään niillä seikoilla, jotka ovat täsmentyneet keväällä lähetetyn version
jälkeen. Valtuutetuille nyt lähetetty versio ei myöskään ole täsmälleen sama kuin liiton kotisivulla jo julkaistu versio vuoden 2006 toimintakertomuksesta.
Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2008
Liiton toiminnan supistuttua toimintasuunnitelmakin on lyhentynyt vähän yli sivun mittaiseksi.
Liittokokous pidetään Turussa 14.–15.6.2008. Kesäpäiviä ei järjestetä.
Liiton toimiston aukioloajan olisi tähän mennessä pitänyt olla maanantaista perjantaihin kello
11–17, mutta toimisto on usein tänäkin aikana ollut suljettuna. Vielä kolmisen vuotta sen jälkeen, kun tämän kirjoittaja oli 23.11.2003 lopettanut työt liiton toimistonhoitajana, sain puhelinsoittoja asiakkailta aiheena toimiston kiinniolo sen aukioloaikana.

Kesälomien jälkeen toimisto palveli näin: suljettu ma-ti 13.8.–14.8., suljettu ma 3.9. ja suljettu ma-ke 24.9.–26.9.

Nyt hallitus esittää toimiston aukioloajaksi ”pääsääntöisesti” vain neljää tuntia, kello 1115. Kun Paula Vasama työskenteli kokopäivätoimisesti edellisen kerran liiton toimiston- ja
taloudenhoitajana 1.9.1984-31.12.1987, toimistopalveluaika oli kello 14-17. Silloinkin
toimisto oli usein suljettuna myös toimistopalveluaikoina. Aivan samat huomautukset
kuultiin silloinkin asiakkailta.
Liiton kotisivun hallitus lupaa jälleen kerran uudistaa. Kotisivu on aika ajoin ollut lähes koomassa sen lisäksi, että sivuilla on paljon sotkua ja väärää tietoa, jota ei ole haluttu korjata.
Erityisen pahoin sivupäivitykset tökkivät vuonna 2006. Tietoja siitä mitä päivityksiä kotisivulle on tehty, liitto kutsuu ”uutisiksi”. Ensimmäinen vuoden 2006 Vapaa Ajattelija
-lehti oli luettavissa kotisivulla vasta 15.8.2006. Aiemmin kotisivua päivitti liittohallituksen
varajäsen Marko Koivuniemi. Häneltä loppui halu ottaa korjauksia vastaan. Vuonna 2006
kotisivulle päivitettiin neljä kertaa uutta tietoa, siinä kaikki. Jo 1.9.2006 Koivuniemi kertoi,
että sivustolle ”ollaan jo suunnittelemassa” uutta ulkoasua. Tästä on kulunut noin 15 kuukautta, eikä tuloksia vielä ole julkaistu. Onneksi uusi vastuuhenkilö on nimitetty.
Liiton ja jäsenyhdistysten välinen tiedonkulku kangertelee. Liittohallitus haluaa antaa uusia
määräyksiä asiassa. Jäsenyhdistysten tulisi ilmoittaa hallituksensa jäsenten nimet ja asemat
kahden viikon kuluessa valintojen tekemisestä. Täsmällisyys ei kuulu vapaa-ajattelijain toimintatapoihin. Liitto lupaa tiedottaa toiminnastaan vähintään kolmella jäsenkirjeellä, kun tähän mennessä jäsenkirjeitä on saatu vuosineljänneksittäin. On perusteltua vähentää tiedotusta, jos tiedotettavaa ei ole.
Vapaa Ajattelija -lehti on ilmestynyt viime aikoina taas ajallaan. Hyvä niin. Hallitus lupaa
edelleen kuusi lehden numeroa vuonna 2008. Toiminnan hiivuttua lehden voisi muuttaa ilmestymään neljästi vuodessa.
Lehden ilmestymiskertoja vähennettiin 1992 kahdeksasta numerosta (8x24 sivua = 192 sivua/vuosi) kuuteen numeroon (6x32 sivua = 192 sivua/vuosi). Vuosittain julkaistu sivumäärä
pysyi samana. Ehdotuksia supistaa numeroiden määrä neljään on tehty aiemminkin, mutta
ehdotuksen tekijät ovat olleet hallituksen mielestä vääriä. Nyt sähköinen tiedonvälitys on parantunut niin paljon, että aika on kypsä paperilehden ilmestymiskertojen supistamiseen. Tässä
ei ehdoteta kuitenkaan säästötoimia lehden osalta. Nykyvarat ja mielellään lisääkin voidaan
suunnata lehden kuluihin. Se on yksi harvoista toiminnoista, jotka vielä vaikuttavat vapaaajattelun puolesta. Ehkä lisäraha vielä parantaisi lehden laatua.
Talous ja hallinto
Hallitus kirjoittaa, että liiton talous ”perustuu jäsenmaksuihin ja valtionapuun sekä tukeutuu
lisäksi saataviin vuokratuottoihin”. Tästä saa sen kuvan, että vuokratuotot olisivat vain jokin
lisätulo rahan päälähteiden ohella. Näin ei ole. Vuonna 2006 varsinainen valtionapu oli
25.000,00 euroa, kulttuurilehtituki 6.500,00 euroa (valtionavut yhteensä 31.500,00 euroa), liittomaksutulo 16.816,00 euroa ja nettovuokratuotot 37.499,71 euroa. (Sijoitustuottona saatiin
lisäksi joukkovelkakirjalainojen korkoja 766,93 euroa eli sijoitustuotot yhteensä 38.266,64
euroa.) Sijoitustuotot tai vaikkapa vain pelkät vuokratuotot olivat siis liiton suurin tulolähde.
Uusi askel toiminnan alasajossa on hallituksen esitys kirjanpidon ulkoistamisesta tilitoimistolle. Mitä kokopäivätoiminen toimiston- ja taloudenhoitaja yleensä tekee liitossa? Paula Vasama on myös toiminnanjohtaja, mutta järjestöohjauskin puuttuu liitosta lähes kokonaan.
Toimihenkilöt voivat kyllä käydä pitämässä jonkin juhlapuheen, mutta se on eri asia kuin
toiminnan kasvattaminen. Juhlapuheiden pitäjiltäkin on viime aikoina menneet juhlapuheet ja
omat vaalipuheet hieman sekaisin.
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Hallituksen esityksen mukaan toiminnanjohtajalle ”siirretään enemmän vastuuta kokousten valmistelun organisoimisesta”. Hallitus keskittää voimavaroja omaan toimintaansa, ei
ulospäin suuntautuvaan toimintaan.
Jäsenhankinnassa on kaikenlaisia laiminlyöntejä ja viivettä. Tämän kirjoittajan hoitaessa jäsenasioita, jäsenhakijalle lähetettiin vastaus kuuden tunnin kuluessa tai viimeistään seuraavana työpäivänä hakemuksen saapumisesta. Nyt on tapauksia, jossa vastaus jäsenhakemukseen
on kestänyt parikin kuukautta tai sitä ei ole tullut ollenkaan. Ei ihme, että jäsenmäärä vähenee. Jos uusia jäseniä ei haluta, on kohteliasta ilmoittaa heille siitäkin ja viipymättä.
Yhteistyötä liitto haluaa tehdä joidenkin vapaa-ajattelijoita lähellä olevien järjestöjen kanssa.
Suomen Humanistiliitto ry:hyn ja Skepsis ry:hyn suhtaudutaan myönteisesti. Suhteesta ateistijärjestöihin ei puhuta mitään. Onneksi ei ehdoteta ateistien toiminnan vastustamisen jatkamista.
Liiton kansainvälinen toiminta on romahtanut lähelle nollaa. Hallituksen suunnitelma sen
osalta mahtuu vajaaseen kahteen riviin. Vuosi 2008 on hallituksen esityksen mukaan taas
juhlavuosi, jolloin liitto kutsuu Suomeen kansainvälisiä vieraita. Ei kerrota mitä ensi vuonna
juhlitaan.
Talousarvio 2008
Opintotoimintaan hallitus esittää 1.900,00 euroa. Vuonna 2006 opintotoimintaa ei ollut. Onko sitä ensi vuonna?
Vapaa Ajattelijan painatuskulujen hallitus arvioi nousevan 5.000,00 euroon täksi vuodeksi arvioidusta 4.000,00 eurosta. Mahdollisesti tämän vuoden arvio ei toteudu, vaan kulut ovat
kasvaneet korkeammiksi. Toimitussihteerin työkorvausta (7.500,00 euroa) ei aiota korottaa.
Kokonaisuutena hallitus arvioi tiedotustoiminnan kulujen laskevan tämänvuotisesta.
Palvelutoiminnan osalta talousarvioasiakirjassa on sotkua. ”Muita avustuksia ja apurahoja”
myönnettiin vuonna 2006 tilinpäätöksen mukaan 707,00 euroa, talousarvion mukaan 3.620,00
euroa. ”Muita palvelutoiminnan kuluja” ei tilinpäätöksen mukaan ollut, mutta talousarvion
mukaan oli, 707,00 euroa. Vuonna 2006 tuottojakin saatiin hieman ja koko palvelutoiminnan
tulos oli –4.468,30 euroa. Vuodelle 2008 hallitus ei arvioi tuloja ollenkaan ja koko luokan tulokseksi arvioidaan –500,00 euroa. Aloitteellisuus puuttuu.
Toimiston osalta alihintaisen toimistopalvelun tarjoamista Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:lle
jatketaan eikä vuokraa koroteta 120,00 eurosta/kk. Toimiston vastikemenot olivat 2006
1.989,00 euroa ja ensi vuodelle hallitus budjetoi vain 1.100,00 euroa. Miksi? Monistus ja
kopiointi maksoivat vuonna 2006 75,00 euroa, mutta ensi vuodeksi on budjetoitu 500,00 euroa. Miksi näin suuri kasvu? Toimistotarvikkeet maksoivat 2006 535,40 euroa, ensi vuodeksi
on budjetoitu 1.000,00 euroa. Jälleen kysytään miksi näin paljon? Kunnossapito maksoi
vuonna 2006 118,85 euroa. Ensi vuonna sen arvioidaan kustantavan 300,00 euroa. Hallitus
ei perustele mihin arviot perustuvat.
Hallintoluokassa samalla rivillä ovat KELA:n liitolle maksamat korvaukset ja EUelintarvikejakelun hallinnointikulukorvaus. Ne ovat eri asioita. No, liiton lopetettua EUelintarviketukitoiminnan hallinnoinnin, tulopuolelta poistuu siitä saatava korvaus: kirjanpito
selkiintyy.
Toimiston palkkakuluja aiotaan kasvattaa radikaalisti, viime vuoden 25.090,79 eurosta
33.600,00 euroon. Kun toimintaa on koko ajan ajettu alas, työvoimasta on saneerattu kolmannes pois, toimiston aukioloaikaa on supistettu jne., palkkakulut kuitenkin kasvavat voi3

makkaasti. Olisiko selitys se, että kulut sisältävät liiton uuden toimistosihteeri Erkki Haapaniemen palkkakulut? Tästä olisi tullut mainita toimintasuunnitelmassa, jos näin on.
Liittokokousta varten liitto tekee tänä vuonna 4.000,00 euron varauksen. Ensi vuodelle näihin
kuluihin on vielä budjetoitu 8.000,00 lisäeuroa. Ei liittokokous saa maksaa 12.000,00 euroa!
Jokin tolkku tässäkin pitäisi olla.
Ulkoistettuun kirjanpitoon on budjetoitu 3.000,00 euroa. Hallinto luokan alijäämä oli vuonna
2006 -37.105,24 euroa. Ensi vuonna sen arvioidaan olevan jo -58.580,00 euroa eli alijäämä
kasvaisi 57,9 prosenttia kahdessa vuodessa!
Varainhankinta koostuu muutaman kymmenen euron lahjoituksia lukuun ottamatta
jäsenyhdistysten liitolle maksamista liittomaksuista. Tulo on laskenut huippuvuodesta 1998
(26.708,67 euroa) radikaalisti 16.816,00 euroon (2006; summat vuoden 2006 rahassa) eli 37,0
prosenttia. (Taulukko liittomaksutulosta 1996-2006 on julkaistu aiemmin
http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti139.html.)
Hallitus budjetoi saatavan liittomaksuja vuonna 2008 17.000,00 euroa ja lahjoituksia 50,00
euroa. Molempien vaatimaton taso johtuu liiton menetetystä maineesta. Pääsihteeri Jori
Mäntysalo suhtautui taantumiseen näin: ”Jäsenmäärä kasvoi: 1650, nyt 1400.” Onko tämä joku vitsi? Kirkkoa se voi tietysti naurattaakin. Samalla budjetoidut tulot kertovat, että hallitus
viimeinkin tunnustaa kyvyttömyytensä kasvattaa järjestön jäsenyhdistysten jäsenmääriä.
Sijoitustoiminnan osalta huomataan, että hallitus myi ja silitti liiton aiemmin omistamien
joukkovelkakirjalainojen pääoman. Pääoma oli 13.455,03 euroa ja vuosituotto 5,70 prosenttia. Hyviä korkotuottoja voidaan ensi vuonna vain muistella.
Asunto-osakkeista saatavan vuokratulon hallitus arvioi 63.000,00 euroksi ja vastikemenot
18.000 euroksi. Muihin asunto-osakekuluihin hallitus ehdottaa varattavaksi vain 500,00 euroa. Mitä hallitus ajattelee korjattavan tällä summalla? Esim. vuonna 2006 muut asuntoosakkeista koituneet menot olivat 4.079,34 euroa.
Valtionavustuksen suhteen hallitus on optimisti. Vaikka toiminta on surkastunut, se arvioi
valtion kasvattavan avustustaan liitolle 1.000,00 eurolla 26.000,00 euroon.
Kimmo Sundström
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