
JUSSI K. NIEMELÄ VIERAILI PROMETHEUKSEN KESKUSTELUILLASSA (22.4.2008)

Helsinkiläinen Jussi K. Niemelä vieraili Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry:n 
(145882; per. 16.1.1986) keskusteluillassa 21.4.2008.  Isäntänä toimi Prometheuksen puheenjohtaja 
Kim Sjöström. 

Niemelä on ehdolla Vapaa-ajattelijain liiton seuraavaksi puheenjohtajaksi.  Toista tähän mennessä 
julkisuuteen tuotua ehdokasta, Erja Sallista, Niemelä ei sanonut tuntevansa.  Niemelä kertoi olevansa 
Humanisti-lehden päätoimittaja.  Hän katsoi edukseen mm. sen, ettei ole ryvettynyt liitossa.

Vaikka hän on ollut mukana Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA; 45349; per. 2.3.1936) toiminnassa 
ja sen hallituksen jäsenenä vasta 16.12.2007 lukien, hän sanoi muuten tuntevansa yhdistyskiemuroita.

Ensimmäiseksi hänen ehdokkuutensa toi julkisuuteen Turun Vapaa-ajattelijat ry (116750; per. 
16.11.1936) 26.3.2008.  Ajatus ehdokkuudesta ei kuitenkaan syntynyt Turussa.  Niemelä oli saanut jo 
aiemmin useammalta taholta pyyntöjä ryhtyä puheenjohtajaehdokkaaksi.  

 

Prometheuksen puheenjohtaja Kim 
Sjöström on ehdolla liittohallituksen 

jäseneksi.

Jussi K. Niemelä.



HVA:n puheenjohtaja Juha Kukkosen ehdokas hän ei kuitenkaan kertonut olevansa.  Päinvastoin hänen 
ehdokkuutensa julkitulo oli ollut yllätys Kukkoselle.  

HVA on nykyisin jäsenmäärältään liiton suurin jäsenyhdistys.  Sillä on oikeus lähettää neljä 
liittokokousedustajaa kesäkuussa Piikkiössä pidettävään liittokokoukseen.  Niemelä kertoi, ettei HVA:n 
sitä hallituksen kokousta ole vielä pidetty, jossa edustajat valitaan.  Hän ei siis tiennyt onko hän itse 
edustajana liittokokouksessa.  Hän ei myöskään osannut sanoa äänestäisikö Kukkonen häntä vai Erja 
Sallista liiton puheenjohtajaksi, jos muita ehdokkaita ei ilmaannu.  Pääseekö Kukkonen äänivaltaiseksi 
liittokokousedustajaksi riippuu sekin HVA:n hallituksesta.        

Ehdokasrintamalla on ollut tamperelaisten, helsinkiläisten ja joidenkin harvojen muiden 
puheenvuorojen jälkeen parin viikon ajan hyvin hiljaista.  Erikoisen suurta tai laajapohjaista pyrkyä 
liiton luottamustehtäviin ei näyttäisi olevan.  Tämä antaa tilaa ainakin liittohallituksen paikkoja 
koskevalle paikkojen kahmimiselle ja keskittämiselle suurimmille yhdistyksille.  

Ehdokkaiden julkitulo näin aikaisessa vaiheessa on uusi piirre liiton toiminnassa.  Ennen vuotta 2005 
kukkosmieliset tahot pyrkivät salaamaan pääehdokkaansa ja käyttämään yllätystä hyväkseen julkistaen 
ehdokkaan vasta kokouspaikalla.  Eino Huotarin puheenjohtajaehdokkuus vuoden 2002 
liittokokouksessa on hyvä esimerkki tästä.  Hän ei tullut valituksi.   

Toistaiseksi ehdokkaiksi ei ole ilmoittautunut eikä ole kannatettu myöskään parantumattomia, 
sairaalahoidossa olevia henkilöitä.  

Kimmo Sundström


