OPPOSITIO HELSINGIN VAPAA-AJATTELIJOISSA (18.6.2008)
Päivitetty 13.9.2008
Juha Kukkosen johtaman Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) hallitukseen on muodostunut
oppositio. Tällä sivulla on kerrottu Kukkoselle aiemmin uskollisten hallitusjäsenien jättäytymisestä
pois hallituksen toiminnasta (http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti124.html ja
http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti206.pdf), mutta nämä jäsenet eivät olleet muodostaneet oppositiota
hallituksen sisälle.
HVA:n kahdeksanhenkinen nykyhallitus valittiin 16.12.2007. Siihen kuuluvat Toni Heikkinen
(sihteeri), Juha Kukkonen (pj), Tapio Leppänen, Jussi K. Niemelä, Henrik Sawela, Raili Vanninen,
Paula Vasama-Everest-Phillips ja Esa Ylikoski (vpj).
Kukkosvastainen oppositio tuli selvästi näkyviin 20.5.2008 pidetyssä hallituksen kokouksessa.
Kokouksen pääasiana oli yhdistyksen liittokokousedustajien valitseminen. Kukkosen mollattua (ks.
tarkemmin http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti231.pdf) Niemelää vähän ennen tätä kokousta,
oppositio kimpaantui asiasta ja päätti vaatia Kukkosen eroa 20.5.2008 pidettävässä kokouksessa.
Kokouksessa olivat läsnä kaikki hallituksen jäsenet. Kukkonen piti pitkähkön puheen, jonka
tarkoituksena oli vedota kuulijoiden tunteisiin. Sen aiheina olivat liittokokousedustajien valinta ja
hänen liiton johtohenkilöille lähettämänsä mustamaalausviestit.
Opposition tavoitteena oli saada Niemelä liittokokousedustajaksi. Hän oli ehdokkaana liiton
puheenjohtajaksi. Opposition muodostivat Vasama ja Niemelä ja se paljastui kovin kapeaksi.
Liittokokousedustajain vaalissa neljä eniten ääniä saanutta olivat: Sawela 6, Anneli AurejärviKarjalainen 5, Heikkinen 5 ja Leppänen 5. He tulivat valituiksi. Ylikoskella ei ole omankaan
yhdistyksen hallituksessa laajaa kannatusta; hän sai kaksi ääntä. Ylikoski oli liittohallituksessa
varapuheenjohtaja Eino Huotarin varajäsen. Ensimmäiseksi varaedustajaksi Niemelä sentään
valittiin. Toiseksi varaedustajaksi valittiin Arto Tiukkanen.
Kukkonen itse ei ollut lainkaan ehdolla liittokokousedustajaksi. Vasama levitti Kinatorille vaalista
väitettä, ettei Kukkosella olisi ollut riittävästi kannatusta tullakseen valituksi. Ei ole selvää onko
tämä johtopäätös oikea vai väärä. Yhtäältä Kukkonen oli voinut jo tuossa vaiheessa päättää, ettei
lähde lainkaan liittokokoukseen. Toisaalta hän oli Joensuun seudun vapaa-ajattelijat ry:n (JSVA)
varapuheenjohtaja ja oli jo päässyt tai tiesi pääsevänsä tuon yhdistyksen liittokokousedustajaksi.
JSVA ilmoittikin myöhemmin Kukkosen liittokokousedustajakseen. (Kukkonen ei kuitenkaan
tullut hoitamaan edustajantehtäväänsä, vaan JSVA:ta edusti varaedustaja, helsinkiläinen Jyrki
Karjalainen.)
Opposition muodostavat siis Vasama ja Niemelä. Kukkosen uskollisimmat tukijat ovat Sawela,
Vanninen ja Ylikoski. Leppänen ja Heikkinen ovat näiden ja opposition välissä. He empivät ja
kitisevät jonkun verran, mutta viime kädessä kuitenkin tottelevat Kukkosta.
Kukkosen ja Vasaman yhteistyö ei suju. HVA:n hallitus sai 20.5.2008 Vasamalta ilmoituksen, ettei
tämä voi hoitaa laskujen maksamista, koskei Kukkonen ollut suostunut järjestämään Vasamalle
pankkitilin käyttöoikeutta.
Myöskään yhteistyö Kukkosen ja liiton tukityöllistetyn, Erkki Haapaniemen, välillä ei suju.
Haapaniemen oli määrä alkaa hoitaa HVA:n jäsenrekisteriä, ja Kukkosen piti opastaa häntä
rekisterin käytössä. Tällaista opastusta Haapaniemi ei kuitenkaan saanut. Haapaniemi ei ole
HVA:n jäsen, vaan Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n (KAVA) jäsen, mutta tällä ei liene asiassa
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merkitystä. HVA ja KAVA ovat akselivallat, jotka mm. julkaisevat yhdessä Järjen Ääni –nimistä
jäsenlehteä.
Edellä mainittu erovaatimus esitettiin Kukkoselle HVA:n hallituksen kokouksessa 20.5.2008,
muttei Kukkonen siitä piitannut. Monille jäi tosin se käsitys, että Kukkonen oli sitoutunut tuomaan
hallitukselle kahden viikon kuluessa todisteet väitteidensä tueksi eli että kyseessä ei muka olisikaan
ollut Niemelään kohdistunut mollaus.
Kukkonen valittiin ensi kertaa HVA:n hallituksen jäseneksi 6.3.1991 ja ensi kertaa yhdistyksen
puheenjohtajaksi 11.2.1993. Hän on ollut siis jo yli 15 vuotta puheenjohtajana. Hänen sanotaan
menettäneen toimintaintoaan, pelkäävän delegoida tehtäviä muille ja torpedoivan muiden ideoita tai
toimintahankkeita.
Kuinka riitainen tulee olemaan seuraava, yleensä joulukuussa pidetty, HVA:n syyskokous?
Järjestääkö Kukkonen oppositiolle potkut hallituksesta?
Kimmo Sundström
P.S. Raili Vanninen sanoo, että hänen suhtautumisensa muihin hallitusjäseniin on ollut "lähinnä
neutraalia". HVA:n kokoukset ovat olleet usein riitaisia, eikä Vanninen halua enää jatkaa
hallituksen jäsenenä.

