KESKI-SUOMEN VAPAA-AJATTELIJAT ETSII UUTTA PUHEENJOHTAJAA
(23.3.2008)
”Uusi puheenjohtaja tai yhdistyksen lakkauttaminen”, kirjoittaa nykyinen puheenjohtaja Marko
Koivuniemi yhdistyksen kotisivulla (http://ks.vapaa-ajattelijat.fi/kevatkokous2008.html). Koivuniemi muutti
joulukuussa takaisin Etelä-Pohjanmaalle, mistä on kotoisin. Hän jättää puheenjohtajan tehtävät
Keski-Suomen Vapaa-ajattelijoissa (88168, perustettu 14.2.1964). ”Ellei yhdistys löydä
puheenjohtajaa on esityslistalla yhdistyksen lakkauttaminen.”
Suomessa yhdistyksiä lakkauttaa tuomioistuin. Ehkei Koivuniemi sentään kuvittele olevansa
tuomioistuin. Hän tarkoittanee yhdistyksen purkamista.
Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry, entiseltä nimeltään Jyväskylän Vapaa-ajattelijat ry, oli aiemmin
vireämpi yhdistys. Sen puheenjohtajina ovat toimineet Olavi Korhonen (nykyinen Vapaaajattelijain liiton liittovaltuuston puheenjohtaja) vuodesta 1977, monitoimimies Onni Pappinen
vuodesta 1981, Kari Saari (edesmennyt liiton entinen puheenjohtaja) vuodesta 1992 ja Saaren
jälkeen toimelias Paula Kauppila. Nimenmuutoksesta päätettiin 12.10.1990 ja sen jälkeen
yhdistyksen jäsenistöön liittyi Äänekosken-Suolahden Vapaa-ajattelijat ry:n (136821, perustettu
7.6.1981) jäseniä. Kari Saari asui Äänekoskella ja oli ollut sikäläisen yhdistyksen jäsen.
Koivuniemi myöntääkin, ettei pystynyt sytyttämään toivonkipinää toiminnan noususta.
Koivuniemi kuului liiton liittohallituksessa laillisuus- ja itsenäisyyssiiven ateisteja vastustaneisiin
seremonialaisiin ollen kukkosviisikon jäsen ja vaikuttaen liiton hajoamiseen.
Jyväskylässä hän osallistui yhdistyksen pienen, uskonnottoman hautausmaan aikaansaamiseen ja
osallistui myös hautausmaan perustamistalkoisiin. Nykyisin osa yhdistyksen aktiiveista on kuollut
pois (ainakin Kuusisto, Pappinen ja Saari), osa eronnut tympääntyneenä eritoten Vapaa-ajattelijain
liitossa toimineiden Juha Kukkosen ja Eino Huotarin toimintaan (Raimo Toivonen) tai muusta
syystä.
Vapaa-ajattelijat käyttivät väärin nukahtaneita yhdistyksiä
Koivuniemen esille ottama ajatus yhdistyksen purkamisesta on aiheellinen.
Toimimattomia yhdistyksiä on käytetty väärin tuomalla liittokokoukseen niiden nimissä
allekirjoitettuja, mitättömiä, edustajanvaltakirjoja. Vuonna 2002 liiton silloinen oppositio, esitti
liittokokoukselle kaksikin valtakirjaa, jotka liittokokous mitättöminä hylkäsi. Espoon Vapaaajattelijat ry:n (144508) nimissä oli kirjoitettu edustajanvaltakirja (silloin) vantaalaiselle Jyrki
Karjalaiselle. Pohjois-Karjalan Vapaa-ajattelijat ry:n (virallinen nimi Joensuun seudun Vapaaajattelijat ry (143759)) nimissä oli kirjoitettu edustajanvaltakirja helsinkiläiselle Arto Tiukkaselle.
Silloisen opposition menettelytavoista kirjoitettiin Vapaa Ajattelija –lehden numerossa 4/2002, s.
22-23: http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lehti/2002_04/va2-04.pdf. Arto Tiukkanen esiintyy sivun 21
valokuvassa edessä, ensimmäisenä oikealta.
Kun toimintainto myöhemmin hiipui Salon seudulla, neuvoin yhdistyksen johtohenkilöitä
varmuuden vuoksi purkamaan yhdistyksensä (Salon seudun Vapaa-ajattelijat ry (163978)), jottei
sillä pystyttäisi tekemään samanlaista vilppiä kuin yllä mainituilla kahdella yhdistyksellä. Yhdistys
purettiin 2.2.2003, purkautuminen rekisteröitiin 30.7.2003, eikä väärinkäytöksiä esiintynyt.
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Marko Koivuniemi juhlapuhujana
Marko Koivuniemi on toiminut myös Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro-Seremoniat Oy)
juhlapuhujana Jyväskylän seudulla. Hän jatkaa tätä toimintaansa Etelä-Pohjanmaalla kuuluen
edelleen Prometheus-seremoniain henkilökuntaan (http://www.pro-seremoniat.fi/palvelut/henkilokunta.phtml).
Yhtiö on yksityinen osakeyhtiö ja tärkeä juonne tapahtumasarjassa, joka johti Vapaa-ajattelijain
liiton hajoamiseen ja nykytilaan.
Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry:n pitkäaikaisen aktiivijäsenen Ossi Juhani Kuusiston
(7.5.1943-18.7.2002) hautajaiset pidettiin 3.8.2002. Prometheus-seremoniat Oy tarjosi palvelujaan,
ja Marko Koivuniemen oli määrä pitää hautauspuhe vainajan muistoksi. Koivuniemi saapuikin
paikalle, joskin hautajaisia seuraavana päivänä. Hautajaisväki ei kuitenkaan jaksanut odottaa häntä
saapuvaksi. Jouduttiin toteamaan, että hautauspuhuja jäi saapumatta ja laskettiin kukkalaitteet.
Hautajaisvieraita oli noin 20.
Hautajaisia seuranneessa muistotilaisuudessa vainajan kotona arkkiateisti Mikko Vasara lausui
Lauri Pohjanpään kirjoittaman Ihmisen runon. Tämän kirjoittajan mielestä arkkiateisti on hyvä
lausuja. Mikko Vasara kertoi myös vainajan toiminnasta TUL:n urheilijana ja ateistiaktiivina.
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