
TAPIO TUKIAINEN (20.10.1943 Borg̊a — 10.8.2016 Helsingfors)

Goda anhöriga och släktingar av Tapio, goda vänner av Tapio!

Vi är här för att ta v̊ara sista avsked av Tapio.
Han dog 72 år gammal. Han föddes i Borg̊a, där ocks̊a hans b̊ada döttrar, Anne

och Nina, föddes och där hans föräldrar var födda. Han levde över halva sitt liv i Borg̊a.
Det kan vara en överraskning för n̊agra av er att hans förnamn var ursprungligen

Erkki Tapio i sin helhet. Men det kan ocks̊a vara en överraskning för n̊agra av er att
slutligen hans förnamn var just Tapio. Nämligen han bytte sina förnamn år 2010.

Jag skulle tro att Tapio kallades Tapio ända fr̊an början för att göra skillnad mellan
honom och hans fader som hette Erkki (n̊aja, Erkki Armas i sin helhet).

Förra v̊aren tog jag del i en supé, där en professor emeritus i farmakologi, som
inte var s̊a gammal, i en konversation om hans specialitet, läkemedel, och om deras
eventuella effektlöshet konstaterade att personligen han vore färdig att dö, emedan han
kan inte mer vänta n̊agonting nytt i livet — dvs. han hade redan levat ett fullt liv.

I början av juli i Haartmanska sjukhuset berättade jag om denna professor för Tapio
och fr̊agade efter hans opinion. D̊a sade han att likadeles han behöver ingen förlängning
av livet och att därför han önskar inte heller onyttiga åtgärder. Efter det var det för mig
lätt att avhandla hans begravning med honom och — ursäkta — till och med skämta
om hans död.

Men hurudant var hans liv, som fick s̊a avslutas efter hans opinion?
I sin blogsida har han under sitt namn motivet ”Ateismen är sann”. Den sista

skrivningen, i maj, diskuterade fr̊agan, vad Marx och Engels verkligen tänkte. Sidan
s̊aledes beskriver tv̊a linjer av Tapios intellektuella aktivitet.

Den ena linjen är att i Borg̊a Tapio hade många förtruendesysslor i kommunistiska
partiet eller i staden, särskilt i ekonomiska fr̊agor. Men kommunist var han inte vidare.

Ja, han hade examen i handelsinstitutet och som dess fortsättning ocks̊a student-
examen. Inte en vanlig väg. Änd̊a ville han varken ha en studentmössä eller delta i
evenemang. Men inte heller ägnar jag en studentmössä, jag uppl̊anade en.

Den andra linjen är att i Borg̊a Tapio utträdde ur kyrkan år 1972, när han var 28
år gammal, och blev senare ordförande i Borg̊anejdens fritänkarna. Han blev medlem
av v̊ar förening, ”Huvudstadsregionens ateister r.f.”, år 2003. Han var anstäld nästän
nio år i föreningens styrelse som sekreterare eller suppleant.

Tre år sedan, framför en skola, hade vi en demonstration, som var viktig men med
endast tre deltagare: Tapio, den närvarande Kimmo och jag. Helsingin Sanomat, den
ledande tidningen i Finland, hade i sina nätsidor en nyhet om v̊ara demonstration med
en fotografi, en närbild om ett litet plakat i en mans hand. Mannen var klädd i min
Fjällräven jacka. Men jag hade utl̊anat min jacka åt Tapio till följd av regnet. S̊a, var
mannen Tapio eller jag? Men jag tycker att handen var för gammal för att vara min
hand. Allts̊a, handen var Tapios!

Tapio sade i sjukhuset att han hade utbytt sitt modersmål fr̊an finska till svenska,
men sade inte och jag vet inte, när. I själva verket studerade han nordiska spr̊ak vid
universitetet för n̊agra år sedan. Jag hade sett honom läsande en intressant bok använd
av universitetet för att plocka nya studenter.

Till sist önskar jag yttra n̊agra siffror fr̊an mina anteckningar i det första sjukhuset.
Om jag inte förstod fel, Tapio sade att sexton, lika med tv̊a plus sju plus sju, är talet
av hans ättlingar. Han yttrade det här med glädje och stolthet.

Jouni Luukkainen


