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Vapaa-ajattelijain liiton lähettämä lasku 26.1.2004 ja maksukehotus 9.3.2005 
 
LASKUTUSPETOKSEN MAHDOLLINEN YRITYS 
 

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n toimiston- ja taloudenhoitaja Paula Vasama on lähettänyt 
liiton jäsenyhdistykselle, Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry:lle (nykyisin 
Pääkaupunkiseudun ateistit ry) liitteenä olevan laskun ja maksukehotuksen.  Olen 
viimeksi mainitun yhdistyksen luottamushenkilö.  Lasku on päivätty 26.1.2004.  
Maksukehotus on päivätty virheellisesti 9.3.2004.  Maksukehotus saapui 10.3.2005.   
 
Maksukehotuksessa uhataan yhdistystämme lisäkustannuksilla.  Käsitykseni mukaan 
kyseessä on laskutuspetos tai sellaisen yritys.  Yhdistyksellämme ei ole mitään 
tekemistä laskun kanssa. 
 
Pääkaupunkiseudun ateistit ry ei ole millään tavalla osallinen siihen, ettei Vapaa-
ajattelijain liitto ry:n hallitus ollut valinnut edustajaansa puheena olevaan 
oikeudenkäyntiin.  Oikeudenkäynnissä kuultiin Vapaa-ajattelijain liiton puolelta liiton 
silloista puheenjohtajaa, Erkki Hartikaista.  Hänellä oli liiton nimenkirjoittajien 
asianmukaisesti allekirjoittama valtakirja hoitaa edustajan tehtävää, mutta 
käräjätuomari Hannele Lindholm ei jostakin syystä valtakirjaa hyväksynyt. 
 
Laskussa mainitut viisi liittohallituksen jäsentä (pääsihteeri Juha Kukkonen, Eino 
Huotari, Marko Koivuniemi, Tauno Lehtonen ja Jorma Snellman) osti 
Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy:ltä oikeusapua omavaltaisesti, ilman Vapaa-
ajattelijain liitto ry:n päätöstä tai lupaa.  Viisikon olisi tullut itse vastata 
oikeudenkäyntikuluistaan.   
 
Viisikko, siis huomattavan suuren (1.274,90 euroa) laskun aiheuttaja, oli jälkeenpäin, 
20.12.2003, itse päättämässä liittohallituksessa siitä, että Vapaa-ajattelijain liitto 
pannaankin maksamaan lasku.  He olivat jäävejä päättämään asiasta.  Epäilen, että 
kyseessä on luottamusaseman väärinkäyttö, joka on rikoslain 36. luvun 5 §:n mukaan 
rangaistava teko.   
 
Liitolla ei ollut velvollisuutta maksaa laskua eikä sen olisi pitänyt sitä maksaa.  
Menettely oli taitamatonta, eikä se luo mitään oikeutta laskuttaa menettelystä 
aiheutuneita kuluja joltakin kolmannelta. 
 
Viisikon jäsenistä pääsihteeri Juha Kukkonen piti Vapaa-ajattelijain liiton 
liittohallituksessa esillä laskun perimistä Pääkaupunkiseudun ateistit ry:ltä väittäen 
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perättömästi, että yhdistyksemme olisi pistänyt liiton laskun maksumieheksi.  
Tosiasiassa Kukkonen tukijoineen pani liiton heidän laskunsa maksumieheksi.  
Edelleen Kukkonen moitti yhdistystämme viime kesäkuussa pidetyssä 
liittokokouksessa väittäen perättömästi, että yhdistyksemme olisi jotakin velkaa 
Vapaa-ajattelijain liitolle.  Kukkonen tunnetaan lainvastaisista menettelytavoistaan.  
Hänen toimensa on aiemmin toisessa yhteydessä tuomittu tuomioistuimessakin 
(www.ateistit.fi/uutiset/uuti11.html).  
 
Ainakin kaikille liittokokousedustajille toimitetussa liittokokousaineistossa XXIII 
sääntömääräisen liittokokouksen liittokokousaineisto on Vapaa-ajattelijain liiton tase-
erittelyssä 31.12.2004 maininta ”PKV:n maksamaton oikeudenkäyntilasku 1 274,90”.   
(PKV on lyhenne yhdistyksemme aiemmasta nimestä Pääkaupunkiseudun vapaa-
ajattelijat ry.)  Tämä maininta on perätön ja valheellinen.   
 
Vapaa-ajattelijain liitto ei ole vuoden 2003 jälkeen saanut mitään isompia lahjoituksia 
tai testamentteja.  Se on nähtävästi menettänyt lahjoittajien luottamuksen.  Liitolla on 
jatkuvia talousvaikeuksia, jäsenyhdistyksille lähetetyissä kirjeissä on puhuttu jopa 
rahoituskriisistä.  Liitolla olisi tarve saada lisää rahaa, mutta se ei saa tapahtua 
aiheuttamalla vahinkoa yhdistyksellemme.  Lasku, jota yhdistykseltämme koetetaan 
periä, on suuri yhdistyksemme tuloihin nähden.  Sen maksamisesta aiheutuisi tuntuvaa 
vahinkoa.   
 
Pyydän, että poliisi tutkii onko Vapaa-ajattelijain liitto ry:n yhdistykseltämme 
toistuvasti karhuama lasku pätevä vai onko kyse laskutuspetoksen yrityksestä ja 
hyödyn tavoittelemisesta liitolle yhdistyksemme kustannuksella ja samalla vahingon 
aiheuttamisesta yhdistyksellemme.   
 

Kunnioittavasti 
 

Kimmo Sundström  
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