
TURUN VAPAAAJATTELIJOISSA VAIN 32 MAKSAVAA JÄSENTÄ VUONNA 2006? 
(11.10.2007)

Turun Vapaaajattelijat ry tilitti ja selvitti vielä vuodelta 2001 jäsenmaksunsa yli sadalta jäseneltään.
Tällöin yhdistys kuului liiton laillisuus ja itsenäisyyssiipeen, josta erkaantui myöhemmin.

Sen jälkeen yhdistyksellä on mennyt heikommin.  Vuonna 2005 maksaneita Ajäseniä (täysi 
jäsenmaksu 22,00 euroa) oli 31 ja Bjäseniä (jäsenmaksu 10,00 euroa; ei Vapaa Ajattelija –lehteä) 
hieman alle 10 eli maksavien jäsenten määrä oli yhteensä noin 40.

Yhdistys hylkäsi laillisuus ja itsenäisyyssiiven, korotti jäsenmaksujaan ja menetti lisää jäseniä sekä 
aktiiveja.  Yhdistyksen säännöissä ei mainita mitään eri jäsenluokista.  Käytännön kerätä 
alhaisempaa Bjäsenmaksua niiltä jäseniltä, jotka eivät halua Vapaa Ajattelija –lehteä, toi 
yhdistykseen kauan sitten Tauno Lehtonen.  Vuodelle 2007 Ajäsenmaksua korotettiin Lehtosen 
ehdotuksesta 13,6 prosenttia ja Bjäsenmaksu 40 prosenttia.  Hänen mukaansa tarkoituksena oli, että 
myös Bjäsenten osalta tilitetään liitolle 12,00 euron suuruinen liittomaksu nyt kun liitto on luopunut 
noteeraamasta erikseen A ja Bjäseniä.    

Näin ei  sitten meneteltykään ainakaan vuodelta 2006.  Liiton keväällä 2007 julkaiseman tilaston 
mukaan Turun yhdistys tilitti liittomaksuja vuodelta 2006 vain 32 jäseneltä.  Jäsenmaksun 
maksaneita Ajäseniä (jäsenmaksu 22,00 euroa) on 33 (joten vain yksi tällainen maksu on tilittämättä 
liitolle) ja Bjäseniä (jäsenmaksu 10,00 euroa) 6 eli maksavia jäseniä oli yhteensä 39.  Saaduista B
jäsenten jäsenmaksuista ei tilitetty mitään liitolle.  Samanlaista jäsenkäytäntöä on joillakin muillakin 
yhdistyksillä.  Jos kovin monet jäsenet eivät halua Vapaa Ajattelija –lehteä, yhdistyksen on 
käytännössä perustettava jäsenluokka, jonka jäsenoikeuksiin ei kuulu keskusjärjestön lehden 
saaminen jäsenmaksun vastikkeena ja jonka jäsenmaksu tästä syystä on alempi kuin lehden saavan 
jäsenen jäsenmaksu.  

Jako tällaisiin jäsenluokkiin on luonnollinen.  Liiton vuoden 2005 liittokokouksessa hyväksytyissä 
susisäännöissä tällaisia jäsenluokkia ei ole.  Samalla liitto luopui vuosikymmeniä jatkuneesta 
järjestökäytännöstä, jossa tällaisia jäsenluokkia oli sovellettu.

Kimmo Sundström

P.S.  Pääkaupungin ateistit ry on aiemmin saanut jäseniä ainakin Helsingin, Karkkilan ja Pohjois
Savon Vapaaajattelijoista eronneista henkilöistä.  Hiljan on saatu jäsenhakemus myös Turusta. 
Jäsenhakemuksia voi lähettää hakijan asuinpaikasta riippumatta.
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