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Tiedoksi yhdistysrekisteriviranomaiselle
Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n 11.–12.6.2005 pidetyn liittokokouksen päätökset ovat kantamme mukaan yhdistyslain 33 § nojalla mitättömiä, koska kaikki päätökset loukkaavat jäsenten yhdenvertaisuutta päätöksentekotavaltaan.
Liittokokouksen aluksi, valtakirjantarkastuksessa, sallittiin kokouksessa äänivalta sellaisille,
joiden valtuutukset eivät olleet ollenkaan kunnossa, ja joista joku ei edes ole liiton jäsen. Joensuun Seudun Vapaa-ajattelijat ry:tä ei ikinä ole hyväksytty liiton jäseneksi, joten se ei voi
olla äänivaltaisena liittokokouksissa. Lisäksi sen valtakirja oli epäpätevä, sillä se allekirjoittajat eivät ole kyseisen yhdistyksen toimihenkilöitä. Porvoon seudun Vapaa-ajattelijat ry:n nimissä kirjoitettu valtakirja oli annettu sanotun yhdistyksen mitättömän kokouspäätöksen nojalla ja avulla. Lahden Vapaa-ajattelijat ry:n nimiin kirjoitettu valtakirja ei ollut pätevä.
Toisaalta ainakin Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:ltä riistettiin oikeudenvastaisesti yksi edustajapaikka, johon siihen sillä oli oikeus jäsenmääränsä ja ajoissa tilittämänsä jäsenmaksusuorituksen nojalla.
Kaiken kaikkiaan, liittokokous ryhtyi valtakirjaratkaisuista alkaen toimimaan jäsenten oikeuksia loukaten, jolloin liittokokouspäätökset ovat laittomia ja lain mukaan mitättömiä. Ohessa
jäljennös liittokokouksessa esitetystä, liittokokouksen pöytäkirjaan liitetystä eriävästä mielipiteestä, jossa ainakin neljän jäsenyhdistyksen edustajat katsovat liittokokouksen laittomaksi,
näistä samoista syistä johtuen.
Liittokokouksen päätöksiä ei siten, mitättöminä ja laittomina, laillisesti voida merkitä yhdistysrekisteriin. Tällainen päätös on esimerkiksi uusien sääntöjen hyväksyminen, joka siis oli
tehty loukaten jäsenten yhdenvertaisuutta päätöksentekotavan kautta. Lisäksi sääntömuutospäätöksiä tehtiin liittokokouksessa sallimatta jäsenten edustajille puheenvuoroja niitä asiakysymyksiä käsiteltäessä, joka sekin loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta päätöksentekotavan
kautta. Sääntömuutokselta tulee siis evätä rekisteröinti.
Tällainen päätös on myös liiton uuden puheenjohtajan ja uuden pääsihteerin vaali, jotka nekin
sanotusti oli tehty loukaten jäsenten yhdenvertaisuutta päätöksentekotavan kautta.
Lisäksi Eino Huotarin valinta nimenkirjoittajaksi on joka tapauksessa tapahtunut sellaisessa
liittohallituksen kokouksessa, joka ei ollut sääntöjen mukaan päätösvaltainen, sillä paikalla ei
ollut sen enempää puheenjohtaja kuin varapuheenjohtajakaan. Siten, päätösvallan puututtua ja
valinnan siis ollessa nulliteetti, Huotaria ei voida laillisesti merkitä yhdistysrekisteriin liiton
nimenkirjoittajaksi.
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[Tämä eriävä mielipide on alun perin kirjoitettu käsin ja kopioitu tähän.]
Eriävä mielipide
asialistan kohta 2.
Vastustamme valtakirjojen hyväksymisien ja hylkäämisten tuloksia ja katsomme että laillisuus (sekä päätösvaltaisuus) puuttuu. Tämä on samalla eriävä mielipide kaikkiin liittokokouksen päätöksiin jotka syntyvät asialistan kohdan 2 jälkeen.
Kim Sjöström, Lohjan Seudun Vapaa-ajattelijat ry
Hannu Raitanen Turun Vapaa-aj.
Esa Honkanen Kotkan V.A (Esa Honkanen)
Jouni Luukkainen Pääkaupunkiseudun ateistit ry
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry yhdistyksenä (P. Hömppi ym.)
ERIÄVÄ MIELIPIDE
MIELESTÄNI YLLÄ MAINITTU KIISTA OLISI PITÄNYT KÄSITELLÄ TARKEMMIN
KOKOUKSEN AVAUKSEN YHTEYDESSÄ, JOTTA YLLÄ MAINITULLE ERIÄVÄLLE
MIELIPITEELLE EI OLISI OLLUT AIHETTA.
KOKOUKSEN AVAAJA OLI
KÄSITTÄÄKSENI VASTUUSSA KIISTAN SELVITTÄMISESTÄ.
Janne Vainio JANNE VAINIO, H:GIN YLIOPISTON VA-YHD. PROMETHEUS RY.

Tiedoksi Vapaa-ajattelijain liitto ry:n XXIII liittokokoukselle:
Joensuun seudun Vapaa-ajattelijat ry:n viimeisenä laillisesti valittuna puheenjohtajana ilmoitan, etten ole saanut tietää mitään Joensuun seudun Vapaa-ajattelijat ry:n mahdollisista kokouksista enkä muusta toiminnasta viime vuosina tämän yhdistyksen nimissä.
Minä olen edelleen Joensuun seudun Vapaa-ajattelijat ry:n jäsen.
En ole milloinkaan esittänyt eroilmoitusta Joensuun Seudun Vapaa-ajattelijat ry:n jäsenyydestä enkä liioin yhdistyksen puheenjohtajuudesta. En ole milloinkaan liioin saanut mitään tietoa
sellaisesta Joensuun Seudun Vapaa-ajattelijat ry:n yhdistyksen kokouksesta, jossa minut olisi
ollut mahdollista laillisesti erottaa tai jossa yhdistyksen johtokunta olisi ollut mahdollista
vaihtaa. Sen vuoksi minun olisi pitänyt saada tietää, mikäli yhdistyksen nimissä olisi pidetty
joitakin kokouksia.
Viimeinen kokous, josta olen saanut mitään tietoja, pidettiin 5.6.2002 ja tämä kokous oli laiton, koska siitä ilmoitettiin ainoastaan valikoiduille jäsenille, mutta ei esimerkiksi minulle, joka tuolloin olin yhdistyksen puheenjohtaja. Kyseisessä salassa pidetyssä kokouksessa Ari Sulopuisto ja Topi Suuronen (jotka eivät ole Joensuun Seudun Vapaa-ajattelijat ry:n jäseniä)
yrittivät tuolloin valtuuttaa Arto Tiukkasen yhdistyksemme liittokokousedustajaksi Vapaaajattelijain liiton XXII liittokokoukseen. Liittokokous menetteli silloin asianmukaisesti hylätessään laittoman valtakirjan.
Minun johtamani Joensuun Seudun Vapaa-ajattelijat ry:n johtokunta ei ole valinnut ketään
yhdistyksen edustajaksi Vapaa-ajattelijain liiton XXIII liittokokoukseen. Joensuun seudun
Vapaa-ajattelijat ry:n jäsenenä en ole saanut mitään kutsua enkä tietoa sellaiseen kokoukseen,
jossa yhdistykselle olisi valittu uusi johtokunta, joten sellaiset valinnat ovat mitättömiä.
Joensuun Seudun Vapaa-ajattelijat ry:n puheenjohtajana pidän mitättöminä kaikenlaisia valtakirjoja ja pöytäkirjoja, joilla yritettäisiin valtuuttaa liittokokousedustaja Vapaa-ajattelijain liiton XXIII liittokokoukseen.
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