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Viime vuonna ilmestyi ensimmäinen Uskomaton-lehti. Se on Helsingin vapaa-ajat-
telijoiden talkoovoimin tuottama (aina) ajankohtainen muistutus uskonnottomien 
oikeuksista. Ja, hyvää kannattaa kierrättää, sillä se voi jonakin päivänä olla yllättä-
vänkin ajankohtaista.

Näin näyttäisi olevan 2010-luvun Suomessa. Sen sijaan, että valtoimenaan keskus-
teltaisiin pelkästään uskonnottomien oikeuksista, näyttäisi siltä, että moniarvoisen 
yhteiskunnan tarvitsee lujemmin määritellä uskonnon- ja omantunnon vapauden 
kysymykset. Liekö historian ironiaa, että vapaa-ajattelijuus näyttäisi olevan enem-
män kuin tilauksessa.

Suomessa on 2000-luvulla tapahtunut historiallisesti merkittävä väestöllinen muu-
tos: maahamme on saapunut kansalaisia maailman joka kolkasta. Maahanmuuttajat 
ovat tuoneet työpanoksensa lisäksi oman kulttuurinsa ja uskontonsa. Itä-Euroopan 
nurkassa eletään ihan varoittamatta maahanmuuton (kuviteltua) kriisiä.

Vapaa-ajattelijat ovat sillä tavalla realisteja, että he eivät väitä tietävänsä miten 
maailma makaa. Heillä on kenties siitä perusteltuja olettamuksia. He eivät ole tiuk-
kapipoisia ateisteja tai vaikka jotkut heistä olisivatkin, he eivät halua kieltää elä-
mältä sen koko värikirjoa. Se, että kieltäytyy jumal-oletuksista tai ei kykene sel-
laista tuntemaan, ei merkitse ihmisyyden menettämistä. Tästä ei ole pitkä aika kun 
ateismia demonisoitiin oikein urakalla, mutta hyvin todennäköisesti sinä rakas luki-
ja vuonna 2012 täytät uskonnottoman ihmisen kriteerit mennen tullen.

Vaikka vapaa-ajattelijuus on kriittinen uskontoa kohtaan, sen tarkoitus ei ole kiistää 
ihmisiltä oikeutta uskoon. Oikeus uskoa tai olla uskomatta on se asia, mitä vapaa-
ajattelijat vaativat itselleen ja kaikille kansalaisille. Ja täsmälleen sama vaatimus 
pätee monikulttuurisessa yhteiskunnassa - ja se koskee kaikkia.

“Maassa maan tavalla” ajattelu on pesiytynyt Suomen julkiseen valtaan ja - väi-
tän - suomalaiseen kulttuuriin. Valtiokirkon purkaminen on tulevaisuudessa var-
masti edessä, mutta yleinen konservatiivius - joka ei vaadi uskontoa tuekseen - elää 
ja porskuttaa lähes näkymättömissä. Miten me voimme väittää asuvamme milloin 
missäkin pohjolan paratiisissa, jos emme kykene näkemään näitä yksinkertaisia asi-
oita?

On asioita, joista Suomessa vapaa-ajattelijakin on ylpeä. Meillä on riippumattomat 
tuomioistuimet ja edustuksellinen demokratia. Meillä ei ole (enää) merkittäviä risti-
riitoja uskonnottomien ja valtakulttuurin välillä.

Uskonnolla on oma roolinsa ihmisen elämässä ja julkisissa traditioissa. Jokaisel-
la pitäisi olla oikeus päättää mihin itse haluaa osallistua. Monikulttuurisessa vapaa-
ajattelijuudessa on tasan kaksi vaatimusta. Ensinnäkään, mikään “uskonto” ei voi 
säädellä kuin siihen vapaaehtoisesti liittyvien elämää. Toiseksi, mikään “uskonto” 
ei voi yksinään toimia moraalin säätelijänä.

Ilkka Vuorikuru

Eräiden kristittyjen mu-
kaan kristillisen kas-
vatuksen puuttuminen 
päiväkodeista olisi päi-
väkodeissa olevien 'kris-
tittyjen' oikeuksien polke-
mista. Voivatko he todella 
väittää, että kaksi- tai 
kolmivuotiaat päiväkoti-
lapset ovat 'kristittyjä´? 
Voinko minä samalla ta-
valla väittää, että kaksi-
vuotias lapseni on sosia-
listi tai kokoomuslainen, 
koska minä olen?

Kristillisen kasvatuksen jättämi-
nen pois päiväkodeista ei mieles-
täni todellisuudessa loukkaa siel-
lä olevien lapsien oikeuksia, vaan 
uhkaa enemmänkin tuota kristil-
listä ideologiaa ajavien organisaa-
tioiden yhteiskunnassa hankkimaa 
poikkeusasemaa.

Tämän poikkeusaseman 
ansiosta tuon ideologian 
edustajat voivat tarjota ide-
ologiaansa myös pikkulap-
sille, joilla ei ole minkään-
laista mahdollisuutta itse 
arvioida saamansa tiedon 
luotettavuutta ja uskotta-
vuutta.

Näiden organisaatioiden edus-
tajat ja kannattajat ovat toki hy-
västä syystä huolissaan tämän eri-
koisaseman poistamisesta. Juu-
ri tuo erikoisasema kun on paljol-
ti koko heidän organisaatioidensa 
koko nykyisen yhteiskunnallisen 
aseman taustalla.

Tuon aseman ansiosta he voi-
vat juurruttaa ideologiaansa kaik-
kien yhteiskunnan jäsenien mie-
liin iässä, jossa ihminen ei pysty 
kriittisesti arvioimaan mitään saa-
maansa tietoa, vaan todellisuudes-
sa hyväksyy kaiken auktoriteetti-
asemassa olevilta aikuisilta tule-
van tiedon.

Jokaisella kristityllä on to-
ki mahdollisuus järjestää lapsil-
leen juuri haluamansa kristillinen 
kasvatus oman uskontonsa orga-
nisaatioiden avulla. Ei ole mi-
tään todellista syytä miksi kaikki-
en veronmaksajien yhdessä tulisi 

kustantaa tämä ideologinen kas-
vatustyö.

Päiväkotilapsille tulee kuiten-
kin ehdottomasti tarjota eettisiä 
malleja ja tuossa iässä aivan eri-
tyisesti eettisiä ja moraalisia pe-
rusteluita sille miksi perheen, päi-
väkodin ja yhteiskunnan asetta-
mia sääntöjä ja rajoituksia tulee ja 
kannattaa noudattaa.

Olen kuitenkin vahvasti sitä 
mieltä, että kristillisen uskonnon 
tarjoama eettinen malli toimii yhä 
huonommin ja huonommin moni-
arvoistuvassa yhteiskunnassa.

Vaikkapa kristilliset opit jo-
kaista tekoasi seuraavasta taivaal-
lisesta valvojasta ja kuoleman jäl-
keen odottavista rangaistuksista 
vaativat todella toimiakseen pe-
lotteena sen, että nämä väitteet to-
della uskotaan.

Maallistuneessa yhteiskunnas-
samme nuori väistämättä ennem-
min tai myöhemmin törmää tie-
toon siitä, että nämä asiat ovatkin 

vain erään 
ideolo-

gian 

esittämiä väitteitä todellisuudes-
ta, eivätkä todellista tietoa. Silloin 
hän voikin jäädä todelliseen eetti-
sen tyhjiöön, jos hän ei ole saanut 
todellista eettistä kasvatusta, joka 
ei ole riippuvaista yksittäisen ide-
ologian hyväksymisestä.

Päiväkodeissa ja koulussa pi-
tääkin siis mielestäni aivan eh-
dottomasti olla vahva panostus 
eettiseen kasvatukseen. Mieles-
täni tuo kasvatus kuitenkin toi-
mii kristillistä mallia paremmin, 
jos lapsille ja nuorille opetetaan 
vaikkapa kuinka jokaisessa maa-
ilman ihmisyhteisössä on suhteel-
lisen samanlaiset perussäännöt, 
ja miksi ne on rakennettu toisaal-
ta mahdollistamaan yhteiskunnan 
toiminta ja toisaalta takaamaan 
jokaisen yksilön oikeudet yhteis-
kunnassa.

On voitettu paljon, kun lapsi 
todella oppii, että yhteisten peli-

sääntöjen noudattaminen takaa lo-
pulta myös hänen omat oikeuten-
sa ja hänen omat mahdollisuuten-
sa onneen, eikä sääntöjä noudate-
ta vain siksi, että niin on jossakin 
määrätty.

Vasta silloin myös uskon me-
nettäminen johonkin yksittäiseen 
oppirakennelman merkitykseen ei 
enää merkitsekään eettistä tuuli-
ajolle joutumista.

Erityisesti jos lapsi oppii, et-
tä 'tee toisille niin kuin haluat it-
sellesi tehtävän' on koko ihmis-
kunnan yhteinen hyvin univer-
saali perussääntö, eikä suinkaan 
vain erään ideologian oppi, hänel-
lä on mielestäni aivan uudenlaiset 
mahdollisuudet todella ymmärtää 
miksi juuri hänen kannattaa ol-
la kiltti. Kovin paljon monimut-
kaisempia eettisiä oppirakennel-
mia ei päiväkotilapsille uskonnon 
kauttakaan saada todellisuudessa 
tarjottua.

Yhä monikulttuurisemmassa 
maailmassa vain yhden uskonnol-
lisen ideologian pakkotuputtamis-
ta kaikille vain muutaman vuoden 
ikäisille lapsille on yhä vaikeam-

paa todella perustella.
Yhä suurempi osa 

päiväkotilasten vanhem-
mista on todellisuudes-
sa joko jonkin muun 

uskonnollisen ideologi-
an kannattajia tai suhtau-

tuu erittäin passiivisesti tai 
jopa kielteisesti tähän uskonnolli-
seen ideologiaan.

Vanhemmat tosin usein pas-
siivisesti alistuvat päiväkotien 
harjoittamaan yksittäisen uskon-
nollisen ideologian pakkotupu-
tukseen, koska he eivät halua 'olla 
hankalia' ja erityisesti ettei heidän 
lapsiaan erotettaisi ryhmistä.

Vertaisryhmään kuulumisen 
oikeus on todellinen ja tärkeä lap-
sen perusoikeus, jonka menettä-
minen todella voi vahingoittaa 
lasta. On kuitenkin vaikea uskoa, 
että jonkin yksittäisen uskonnolli-
sen ideologian pakollinen opette-
leminen ennen kuin lapsi on op-
pinut edes lukemaan tai kirjoit-
tamaan olisi jonkinlainen 'pe-
rusoikeus', kuten eräät kristityt 
rohkenevat väittää.

Jaakko J. Wallenius
Kuva: Kimmo Laine

VoIko kaksIVuotIas 
oLLa krIstIttY?

LaPsILLE Ja nuorILLE 
ProPaGoImIsEsta
Pertti Jarla

On vähän eri asia käydäänkö jonkin 
porukan olemassaolo läpi liitutaululla, 
vai käydäänkö toistuvasti heidän 
tiloissaan ja seurataan musiikki-
ohjelmanumeroitaan. s.8

”

Jaakko J. Wallenius on toimittaja, tietokirjailija ja ajattelija. 

Hänen tärkeimmät bloginsa ovat:

Ajatuksia olemisesta -blogi osoitteessa http://uskoitseesi.blogs.fi

ja Being Human -blogi osoitteessa http://beinghuman.blogs.fi

tunnustELuJa 
tunnustuksEttomuutEEn
Petri Karisma

Tunnustuksettomassa valtiossa 
lainsäädännön perusta ovat 
sekulaarit arvot ja yleiset ihmis- 
ja perusoikeudet. s.13

”

rEILu PÄIVÄkotI
Markku Pääkkönen ja Kimmo Laine

Reilu päiväkoti tarjoaa ei-luterilaisille 
aidosti mielekästä, valvottua toimintaa. s.4”

ILtaPÄIVÄkErHotoImInnan 
tuLEE oLLa tnnustuksEtonta
Esa Ylikoski

Tämän täytyy koskea kaikkia, ei vain 
niitä lapsia, joiden vanhemmat ottavat 
asian puheeksi. s.7”

32

JuLkInEn VaLta

Kuva: Kari Grels Petäjä



54

sYksY 2012
helsinki.vapaa-ajattelijat.fi/uskomatonlehtiuskomaton

Monet uskonnottomat perheet, 
myös helsinkiläiset, ovat törmän-
neet ongelmiin päiväkotien suh-
tautumisessa uskonnottomuuteen. 
Seurakunnat pyrkivät järjestä-
mään päiväkodeille uskonnollisia 
tilaisuuksia ja kirkkoretkiä jou-
luisin ja pääsiäisen tienoilla. Kir-
kossakäynneistä ei pahimmillaan 
ilmoiteta mitään ennen kuin käyn-
tiä edeltävänä päivänä, vaikka ret-
ki olisi tiedossa jo viikkoja ennen. 
Perheet ovat myös kertoneet, et-
tä heidän vakaumustaan ei oteta 
huomioon ilman tiukkaa keskus-
telua. Pahimmillaan vakaumus on 
leimattu ’mielipiteeksi’ ja kristil-
listä arvokasvatusta kaikille pe-
rusteltu kulttuurihistorialla.

Helsinki on maallistumassa 
nopeaan tahtiin ja kulttuurien kir-
jo kasvaa koko ajan. Nämä ilmi-
öt näkyvät myös päiväkodeissa, 
joissa ollaan aiemmin toteutettu 
uskontokasvatusta vain enemmis-
töuskonnon lähtökohdista. Evan-
kelis-luterilaista uskontoa pyri-
tään levittämään lapsille ja nuoril-
le päiväkodista armeijaan saakka. 
Joissain päiväkodeissa on kui-
tenkin huomattu jo se tosiasia et-
tä ev.lut. on menettämässä valta-
asemaansa. Helsingissä vuonna 
2010 syntyi 6709 lasta joista 3704 
eli 55% kastettiin Helsingin ev.lut 
seurakunnan jäseniksi. Nämä taa-
perot ovat ehkä jo piankin aloit-

telemassa päiväkodeissa ja vii-
meistään parin vuoden päästä hei-
tä marssitetaan lähiseurakuntaan 
tutustumiskäynnille. 45% lapsis-
ta ei kuitenkaan ole kastettu kir-
kon jäseniksi; mitä heidän kanssa 
tehdään? Järjestetäänkö heille si-
jaisohjaaja vierailun ajaksi? Siir-
retäänkö heidät pienempien ryh-
mään? Kerrotaanko vanhemmil-
le ylipäätään, että kirkkokäyntejä 
järjestetään?

Uskonnottomat vanhemmat 
ovat kertoneet, että kaikki päivä-
kodit eivät kohtele reilusti kas-
vavaa ei-luterilaisten vähemmis-
töä. Vanhemmille väitetään, että 
heidän lapsensa ovat päiväkodin 
ainoita uskonnottomia, ja heille 
suositellaan, että lapsen annettai-
siin osallistua kirkon toimintaan. 
Muuten nämä jäävät yksin, kun 
kaverit lähtevät kirkkoon. Monet 
vanhemmat eivät halua tai vaivau-
du peräänkuuluttamaan lapsensa 
perustuslaillista katsomuksen va-
pautta.

Näistä syistä Helsingin Va-
paa-ajattelijat lanseeraavat tule-
van syksyn aikana Reilu Päiväko-
ti -käsitteen Helsinkiin. Reilu päi-
väkoti ottaa huomioon uskonnot-
tomat ja eri uskontoja tunnustavat 
perheet paremmin. Reilu päivä-
koti tarjoaa ei-luterilaisille aidos-
ti mielekästä, valvottua toimintaa 
ja kertoo tästä avoimesti vanhem-

mille. Reilu päiväkoti ei tarjoa 
kirkon tilaisuuksiin osallistumis-
ta ainoana vaihtoehtona. Helsin-
gin Vapaa-ajattelijoiden lähtökoh-
tana ei ole vaatia erityiskohtelua 
uskonnottomille, vaan ainoastaan 
varmistaa lasten perusoikeuksien 
toteutuminen.

Evankelis-luterilaisella kirkol-
la on erityinen suhde Suomen val-
tioon, jonka seurauksena valtio ja 
kunnat asettavat usein uskonnot-
tomat ja toisuskoiset lapsipuolen 
asemaan. Ei-luterilaisen vähem-
mistön määrä on kuitenkin kasva-
nut viime vuosina jo niin merkit-
täväksi, että on aika ryhtyä koh-
telemaan kaikkia reilusti ja tasa-
puolisesti. Eriarvoisuutta ei voida 
enää suvaita marginaali-ilmiönä, 
jos se koskettaa liki puolta ikä-
polvesta.

Syksyn aikana Helsingin Va-
paa-ajattelijat toteuttavat Reilu 
Päiväkoti -valistuskampanjan, jol-
la pyritään jakamaan tietoa lasten 
perusoikeuksista, tarjoamaan eri-
laisia toimintatapoja paitsi päivä-
kodeille, myös vanhemmille joita 
asia koskee. HVA tulee vanhempi-
en avuksi vaatimaan niitä perus-
asioita, joita vanhemmat eivät it-
se ehkä kehtaa tai välttämättä edes 
tiedä vaatia.

Markku Pääkkönen
Kimmo Laine

Kuvat: Satu Siltaloppi

rEILu PÄIVÄkotI
Reilu päiväkoti on Helsingin vapaa-ajattelijoiden hanke kehittää päiväkotien 
suhtautumista uskonnottomiin ja eri uskontoja tunnustaviin perheisiin parempaan 
suuntaan.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies teki viime vuonna päätöksen (AOA Pajuojan päätös 
11.5.2011, dnro 4812/4/10), jonka mukaan koulujen uskonnolliset tilaisuudet ovat vapaaehtoisia 
kaikille. Oikeusasiamiehelle tehdyssä kantelussa arvosteltiin lukion rehtoria, joka pakotti oppi-
laan osallistumaan joulukirkkoon.

AOA totesi, että perustuslain 11 §:ssä säädettyyn uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy 
oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulu-
matta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vas-
taisesti uskonnon harjoittamiseen ja uskonnollisiin tilaisuuksiin. Uskonnonharjoittamiseksi kat-
sottava toiminta on kouluissa vapaaehtoista kaikille riippumatta siitä, kuluuko henkilö kirkkoon 
vai ei.

On myös oikeudellisia perusteita uusia koulun käytäntöjä niin, että uskonnon harjoittamises-
ta luovutaan kokonaan. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kirjoitti käräjäoikeuksia kos-
kevassa päätöksessään (17.01.2012, Dnro OKV/1361/1/2009): ”EIT:n (Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimen) tulkintakäytännössä negatiiviseen uskonnonvapauteen on katsottu kuuluvan myös 
yksilön oikeus olla tuomatta esiin omaa vakaumustaan. EIT on muun muassa todennut, että EIS:n 
9 artiklan vapaus tunnustaa tai olla tunnustamatta uskoa perusti yksilölle oikeuden siihen, et-
tei hänen tarvinnut paljastaa uskoaan tai uskonnollisia vakaumuksiaan eikä käyttäytyä sellaisel-
la tavalla, että siitä voitiin päätellä, oliko hänellä sellaisia vakaumuksia. Siten artikla koski myös 
henkilöä, joka ei ollut uskossa ja tähän vapauteen puututtiin, jos valtio sai aikaan tilanteen, jossa 
henkilö joutui suoraan tai välillisesti paljastamaan sen, että hän ei ollut uskossa (Grzelak-tapaus 
15.6.2010). ”

Valtion tai kunnan ei siis pitäisi aiheuttaa tilannetta, joka rikkoo yksityisyyden suojaa uskon-
non ja omantunnon vapauden osalta.

Esa Ylikoski
Helsingin vapaa-ajattelijain varapj

pääsihteeri, Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen 2012-2015

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies:

uskonnolliset tilaisuudet 
kouluissa vapaaehtoisia kaikille

Espoon sivistystoimi ja Espoon 
seurakunnat ovat tehneet yhteis-
työsopimuksen. Esa Ylikoski teki 
asiasta perustellun kantelun alue-
hallintovirastolle. Kerroimme asi-
asta edellisessä numerossamme. 
Tarina jatkuu...

”Espoon sivistystoimen vasti-
neessa katsotaan kanteluni olevan 
aiheeton... Mitä muuta vähemmis-
töä enää kohdellaan yhtä torjuvas-
ti ”asiakas on aina väärässä” -pe-
riaatteella?”

Ylikoski kiteyttää: ”Velvoi-
te yhdenvertaiseen kohteluun sa-
moin kuin uskonnon ja omantun-
non vapauden periaatteiden nou-
dattamiseen kohdistuu erityisen 
ankarana juuri valtion ja kunti-
en toimintaan, koska ne edusta-
vat julkista valtaa ja julkisia pal-
veluja.”

Vastineessa pyritään vahvem-
massa asemassa olevan enemmis-
tön etuoikeuksien jatkamiseen.

Ylikosken mukaan osa kir-
kon jäsenistäkään ei pidä kirkon 
opetuksia ominaan. Kirkon oman 
kyselytutkimuksen mukaan vain 
27% ihmisistä uskoo jumalaan 
niin kuin kirkko opettaa. Yhteis-
työsopimus aiheuttaa sen, että si-

vistystoimi instituutiona toimii 
painostusluonteisesti evankelislu-
terilaisen uskonnon harjoittami-
seksi koulupäivän aikana.

Tervetuloa ekaluokalle -op-
paassa 2012 ei ole mitään mainin-
taa koulun uskonnollisista tilai-
suuksista. Koteihin jaetaan myö-
hemmin ilmoitus otsikolla ”Osal-
listuminen koulun uskonnollisiin 
tilaisuuksiin”, jossa asiaa kysy-
tään, mutta ei tarjota Opetushalli-
tuksen ohjeissa mainittua muuta 
toimintaa.

Ulkopuolisista päivänavaus-
ten pitäjistä suurin osa on seura-
kuntien edustajia.

”Kaupungilla ei kuitenkaan 
tiettävästi ole ollut eikä ole tois-
taiseksi mitään sopimusta Promet-
heus-leirin tuki ry:n kanssa infoti-
laisuuksista”, toteaa Ylikoski.

Ylikosken mukaan uskonnot-
toman tapakulttuurin, elämänkat-
somuksen ja maailmankuvan pi-
täisi tulla esille koulun toiminnas-
sa, koska kolmasosa espoolaisista 
ei kuulu mihinkään uskontokun-
taan.

Uskonnolliset päivänavaukset 
ovat oppilaita erottelevia. ”(Kun-
ta) koulu ei saa luoda sellaista ti-

lannetta, jossa yksilöt ovat velvoi-
tettuja joko välittömästi tai välil-
lisesti tuomaan esille sen, etteivät 
he ole uskossa” (Apulaisoikeus-
kansleri, tammikuu 2012).

Ylikoski puuttuu myös so-
pimuksen kriisityötä koskevaan 
kohtaan: ” Sopimuksessa tuli-
si tuoda selvästi esille, että kriisi-
työstä vastaavat kunnan ja valtion 
viranomaistahojen kriisityöorga-
nisaatio, ei seurakunnat.”

”Suomalaiseen kulttuuriin 
kuuluvat 2000-luvulla uudistu-
neet perusoikeudet ja sitoutumi-
nen kansainvälisiin ihmisoikeus-
sopimuksiin. Erilaisten vähem-
mistöjen oikeuksilla on tärkeä si-
ja viranomaistoiminnassa. Espoon 
koulutoimen ei ole sopivaa elää 
enää vuonna 2012 vuoden 1992 
suosituksien aikana vallinnees-
sa tilassa.”

Esa Ylikosken vastaus Espoon 
sivistystoimen vastineeseen on 
julkaistu kokonaisuudessaan Hel-
singin vapaa-ajattelijoiden sivuil-
la: www.vapaa-ajattelijat/helsinki 
> tässä ja nyt > uutisia.

Markku Pääkkönen
Kuva: Kimmo Laine

kIrkoLLa koHtuuton 
ErItYIsasEma EsPoon 
kouLuIssa - osa 2

Lue hankkeesta 
lisää osoitteesta:

www.reilupaivakoti.fi

4 5Kuva: Kimmo Laine
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Suurimmassa osassa peruskouluja käydään kirkossa kouluajalla, ainakin 
joulukirkossa ja kevätkirkossa. (Nykyään ei kuitenkaan enää kaikissa.) 
Kaikkien oletetaan lähtevän mukaan, oppilaiden ja opettajien. Ei kerrota, 
että kirkkoon meneminen ei oikeastaan ole kenellekään pakollista, koska 
se on uskonnon harjoittamista, ja uskonnonvapaus sisältää myös oikeu-
den olla harjoittamatta mitään uskontoa, vaikka olisi kirkon jäsen. Mu-
kaan lähtemistä usein jopa suositellaan sellaisillekin oppilaille, jotka eivät 
kuulu kirkkoon. Jos opettaja, eli aikuinen jolla on valtaa, pyytää oppilas-
ta, joka on häneen alisteisessa asemassa, tulemaan mukaan, vaikka kuin-
ka kauniisti, se on painostamista. Tätä ei kuitenkaan pidetä mitenkään ih-
meellisenä.

ET:läisille on järjestetty vaihtoehtoinen ohjelma kirkkokäynnin ajak-
si. Oikeasti se usein ei kuitenkaan ole ohjelma, vaan oppilaat laitetaan 
istumaan johonkin luokkaan piirtelemään tai katsomaan videota. Tämä 
"ohjelma" on kuitenkin ehdottomasti pakollinen niille, jotka eivät lähde 
kirkkoon, vaikka sitä varten pitäisi varta vasten raahautua kouluun kah-
deksaksi aamulla. Ja tällaisella menettelyllä - enemmistö kirkkoon ja ne 
muut johonkin luokkahuoneeseen - erotellaan lapsia, korostetaan vähem-
mistöön kuuluvien lasten poikkeavuutta.

Joka paikassa valitetaan koulujen resurssien niukkuudesta, kuinka ei 
ole tarpeeksi rahaa tarpeeksi moniin oppitunteihin. Kuitenkin kouluilla on 
varaa käytää monia tunteja kirkkokäynteihin. Uskontoa opetetaan kou-
luissa kaikilla luokka-asteilla, ja uskonnontunteja on vähintään viikottain. 
Tämä ei kuitenkaan ole tarpeeksi, kirkossa ei voi käydä uskonnontuntien 
aikana vaan sinne pitää mennä niiden lisäksi.

Kaikkea tätä pidetään itsestään selvänä. Mutta MIKSI IHMEESSÄ? 
En keksi tähän mitään muuta selitystä kuin sen, että näin on vaan aina ol-
lut tapana toimia. Se on perinne, siihen on totuttu, ja tämä perinne muut-
tuu hyvin hitaasti. Mutta jos asiaa yhtään miettii, muistaa että:

Helsinkiläisillä ei ole tapana käydä kirkossa. Valtaosa menee kirk-
koon erittäin harvoin, vain kastajaisiin, häihin ja hautajaisiin, ja häistäkin 
jo useimmat on muualla kuin kirkossa ja suurta osaa lapsista ei kasteta. 
Miksi sitten lasten oletetaan menevän kirkkoon osana koulupäivää?

Helsinkiläisistä enää 60% eli pieni enemmistö kuuluu luterilaiseen 
kirkkoon, joillakin asuinalueilla vähemmistö. Näistäkään enemmistö ei 
usko kirkon opetuksiin eikä oikeasti harjoita uskontoa millään lailla arki-
elämässään. Miksi sitten lähes kaikkien lasten oletetaan harjoittavan us-
kontoa osana koulupäivää?

Kysymyksessä ei enää ole kulttuurinmukaiseen toimintaan ohjaami-
nen. Tavallisten helsinkiläisten kulttuuriin ei enää kuulu kirkko, joten kir-
kossa käyminen kouluaikana ei ole luonnollista. Itse asiassa kirkossa käy-
minen on niin luonnotonta, että se ärsyttää isompia lapsia, joilla jo on 
omia mielipiteitä maailmankatsomuksista. Kirkossa pakkosyötetään us-
kontoa, mikä viimeistään yläasteikäisistä tuntuu epämiellyttävältä painos-
tukselta. Luulisi olevan kirkonkin edun vastaista, että pakollisuus synnyt-
tää vastenmielisyyden tunteita sitä kohtaan.

Helsinkiläisten kulttuurissa sitävastoin ihmisoikeudet ovat tärkeitä. 
Jokaisen yksilön ihmisoikeuksien kunnioittamista pidetään luonnollisena. 
Ihmisoikeuksia ovat muiden muassa perustuslaissa turvatut uskonnon ja 
omantunnon vapaus sekä ihmisten yhdenvertaisuus: "Kukaan ei ole vel-
vollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittami-
seen", ja "Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri ase-
maan ... uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen ... perusteella. Lapsia on 
kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ... ".

Ihmisoikeuksien kunnioitus kuuluu helsinkiläiseen kulttuuriin, kir-
kossa käyminen ei. Kunpa useammissa kouluissa jo ruvettaisiin havahtu-
maan tähän nykytodellisuuteen ja murtamaan aikansa eläneitä tottumuk-
sia! Voisivathan sinne kirkkoon halukkaat mennä koulupäivän jälkeenkin.

Kaisa Robbins
Kuva: Kimmo Laine

HELsInkILÄIsEn 
ÄIdIn mIEttEItÄ

Pienten koululaisten iltapäivähoi-
to on lakisääteistä kuntien vas-
tuulla olevaa toimintaa. Silti siinä 
voi olla uskonnon ja omantunnon 
vapauden ja lasten yhdenvertaisen 
kohtelun ongelmia. Ne ilmene-
vät lähinnä kunnan seurakunnilta 
tai seurakuntayhtymiltä hank-
kimissa iltapäiväkerho-
palveluissa. Kun-
nan vastuutahojen 
lisäksi myös van-
hempien on syy-
tä valvoa lap-
sen ja perheen 
perusoikeuksi-
en toteutumis-
ta ja tarvittaessa 
puuttua havait-
tuihin epäkoh-
tiin.

Eka- ja toka-
luokkalaisten kou-
lupäivä on lyhyempi 
kuin ylemmillä luokil-
la ja lapset ovat sen ver-
ran pieniä, että useimmat tarvit-
sevat hoitoa kun vanhemmat ovat 
töissä. Kolme vuotta sitten tehdyn 
Esa Iivosen selvityksen mukaan 
kunnat tuottavat iltapäiväkerhois-
ta noin puolet. Toinen puoli han-
kitaan ulkopuolisilta toimijoita 
erilaisin sopimusjärjestelyin. Pal-
velu on perheille maksullista.

Noin puolet ulkopuolisisis-
ta toimijoita on erilaisia 3. sekto-
rin järjestöjä, kuten urheiluseuro-
ja ja lapsi- ja nuorisotyötä tekeviä 
järjestöjä. Ovatpa Kokoomuksen 
Minit ja demarien Nuoret Kotkat-
kin paikoin iltapäiväkerhojen pi-
täjinä.Toisen puolen kerhoista eli 
kokonaismäärästä noin neljän-
neksen ovat saaaneet hoitaakseen 
evankelisluterilaiset seurakunnat 
ja seurakuntayhtymät.

Koululaisten aamu- ja ilta-
päivähoito on säädösten mu-
kaan uskonnollisesti tunnus-
tuksetonta ja poliittisesti si-
toutumatonta toimintaa. Näin 
asian tulisi olla myös seura-
kuntien hoitamissa iltapäi-
väkerhoissa. Näin ei kuiten-
kaan aina ole, vaan seura-
kuntien kerhotoimintaan on 
saatettu ympätä uskonnon har-
joittamista, esimerkiksi johdettua 
rukoilua välipalan jakamisen yh-
teydessä tai uskonnollisien laulu-
jen ja virsien opettamista.

Seurakunnilla on pitkät histo-
rialliset perinteet omasta lapsi- ja 
nuorisotyöstä, pyhäkoulusta eri-
laisiin kerhoihin. Jos samat työn-
tekijät pitävät välillä seurakunnan 
omia kerhoja, joissa on uskonnol-
lista kasvatusta, ja välillä kunnan 
tilaamia iltapäiväkerhoja, heillä 
voi olla ilmeisiä roolin vaihtoon 
liittyviä ongelmia, vaikka esimies 

ei heitä suoranaiseen lähetystyö-
hön iltapäiväkerhoissa olisi käs-
kenytkään.

Kunnat ovat jakaneet eri toi-
mioiden iltapäiväkerhoja siten, et-
tä jollakin alueella saattaa toimia 
vain seurakunnan kerho. Vanhem-
malla ei ole tällöin mahdollisuut-

ta valita muuta 
kuin seura-

kunnan 
ker-

ho, 
sil-

lä lap-
si ei voi 

itse kul-
kea koulun 

jälkeen pitkiä matkoja. Kun kyse 
on julkisesta palvelusta, kerhojen 
tulisi olla suhteellisen tasalaatui-
sia ja toimia samojen pelisääntö-
jen mukaan.

Opetushallituksen velvoitta-
vien määräysten mukaan toimin-
ta ”pohjautuu perusopetuksen ar-
voihin, joita ovat ihmisoikeudet, 
tasa-arvo, demokratia, luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäris-
tön elinkelpoisuuden säilyttämi-
nen sekä monikulttuurisuuden hy-

väksy-
minen. 
Toiminnan 
tulee perusope-
tuksen tavoin edistää yhteisölli-
syyttä, vastuullisuutta sekä yksi-
lön oikeuksien ja vapauksien kun-
nioittamista. ( http://www.oph.
fi/download/131412_po_aamu_
ja_iltapaivatoiminnan_perus-
teet_2011.pdf ).

Vapaa-ajattelijain liitto on ot-
tanut kantaa iltapäivätoiminnan 
kehittämiseen vuonna 2009 an-
tamassaan lausunnossa (http://
www.vapaa-ajattelijat.fi/lausun-
not/apip-toiminta). Liiton mie-
lestä kuntien ei tule antaa yleistä 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoi-
mintaa ollenkaan uskonnollisten 
yhteisöjen ja seurakuntien hoidet-
tavaksi, sillä se ei ole luottamusta 
herättävä vaihtoehto. Kuntien on-
kin suositeltavaa tuottaa tätä tär-
keää ja kehittyvää palvelua itse 

tai käyttää vain yleiseen palve-
luun sopivia 3. sektorin jär-

jestöjä.
Mikäli liiton kannan 

vastaisesti kunnat kui-
tenkin antavat aa-

mu- ja iltapäivä-
hoidon tuottamista 

myös uskonnollisten 
seurakuntien ja muiden 

uskonnollisten yhdyskuntien hoi-
dettavaksi, niitä koskevissa avus-
tus- ja palvelusopimuksissa sekä 
niiden valvonnassa tulisi kiinnit-
tää erityinen huomio siihen, että 
toiminta ei saa olla luonteeltaan 
uskonnollista.

Virallinen valvontavelvolli-
suus asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi on kunnalla, jo-
ka on palvelun tilaaja. Toki ylei-
nen valvontavelvollisuus on myös 
lapsen vanhemmilla. Toiminnan 
neutraalisuudesta on syytä ky-
symällä varmistaa, että toimin-
taan ei sisälly uskonnollista oh-
jelmaa eikä johdettua uskonnon 
harjoittamista. Tämän täytyy kos-
kea kaikkia, ei vain niitä lapsia, 

joiden vanhemmat ottavat asian 
puheeksi.

Havaituista epäkohdista 
on syytä paitsi keskustella 
henkilökunnan jäsenten ja 
heidän esimiehensä kans-
sa myös ilmoittaa kunnan 
vastaaville viranomaisille, 
jotka ovat tämän julkisen 

palvelun tilaajia. Ongelman 
jatkuessa suositeltavaa on ot-

taa yhteys ja kertoa tilanteesta 
Helsingin vapaa-ajattelijoihin. 

Mikäli epäkohtia ei korjata, nii-
den korjaamiseksi on mahdollis-
ta toimia viime kädessä myös hal-
linto-oikeudellisin toimin. Joskus 
tämän mahdollisuuden esille tulo 
nopeuttaa korjaavia toimia.

Julkisissa palveluissa tulee 
kunnioittaa kaikkien ihmisten ja 
varsinkin pienten, puolustusky-
vyttömien lasten yhdenvertaista, 
tasapuolista ja syrjimätöntä koh-
telua myös uskontojen ja vakau-
musten suhteen.

Esa Ylikoski
Kuvat: Peppi ja Pinja Pääkkönen

ILtaPÄIVÄkErHo-
toImInnan tuLEE oLLa 
tunnustuksEtonta
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Raising Freethinkers – Vapaa-
ajattelijoita kasvattamassa. Kir-
ja suorastaan hyökkäsi silmille-
ni nettikirjakaupasta kesällä 2011, 
kun oma kriisini oli pahimmillaan 
päällä. Lapset olivat 2.5 ja rei-
lun vuoden, uteliaita ja nälkäisiä 
kaikelle uudelle, ja äiti ihan pu-
lassa, kun päiväkoti halusi tietää, 
miksi vuoden ikäistä ei saa viedä 
kirkkoon muun päiväkotiryhmän 
kanssa ja saako sen kanssa edes 
laulaa Tuiki tuiki tähtöstä, kun se-
kin löytyy virsikirjasta. Tutut äi-
dit, joilla oli samanikäiset lapset, 
olivat vielä kotona lapsinensa tai 
kuuluivat kirkkoon, joten heillä ei 
ollut samanlaisia pohdittavia asi-
oita mielessään. Jostain oli löydet-
tävä vertaistukea ja heti.

Raising Freethinkers on käy-
tännön ohjekirja Dale McGowa-
nin kirjan Parenting Beyond Be-
lief, ja sekin löytyi kirjahyllystä 
aika pian ensimmäisen kirjan ko-
tiutumisen jälkeen. Kirjat ovat hy-
vä pari jokaiseen uskonnottomaan 
kotiin, sen verran paljon vinkke-
jä ja tukea sieltä saa mm. erilaisen 
joulun viettämiseen ja vanhan us-
kovaisen isoäidin kohtaamiseen. 
Kirjoittajat ovat amerikkalaisia, 
ja se näkyy, monesti suosittelevat 
esimerkiksi Unitarian Universa-
lism –”kirkon” tapahtumiin osal-
listumista tavallisen jenkkikirkon 
jäsenyyden sijaan.

Lapsen luontaisen uteliaisuu-
den tukeminen, uskonnoista tie-
täminen, Joulupukki-satuun us-
kominen, kuoleman kohtaami-
nen, etiikka ja eettinen elämä us-
konnottomassa perheessä, elämän 
juhlistaminen ja yhteisön löytämi-
nen ja luominen – siinä osa kirjan 
tärkeästä annista. Todellakin, kir-
ja ohjaa luomaan itselleen uskon-
notonta perheiden yhteisöä, kos-
ka yksin tässä maailmassa on to-

della rankka olla. Lapsillekin on 
hyödyksi nähdä, että on muitakin 
perheitä, joissa kannustetaan va-
paaseen ajatteluun, ylhäältä annet-
tujen uskomusten kriittiseen poh-
dintaan ja joissa silti eletään nor-
maalia arkea ja annetaan vaikka 
jouluisin lahjoja ihan vaan sen ta-
kia, että on ihana viettää aikaa yh-
dessä sukulaisten kanssa ja juh-
listaa vuoden pimeintä aikaa. Tai 
talvipäivänseisausta. Tai vaikka 
miehen ja minun keksimää Len-
tävän poron juhlaa - satuhahmo 
kuin satuhahmo, kunhan on hy-
vät juhlat...

Raising Freethinkers koos-
tuu yhdeksästä kappaleesta, jot-
ka alkavat tekijöiden alkusanoil-
la, viittaavat Parenting Beyond 
Belief –kirjaan tai kertovat muu-
ten aiheesta. Sen jälkeen on kysei-
seen teemaan tulleita kysymyksiä, 
käsittääkseni PBB-kirjan jälkeen 
kirjoittajille tulleita kysymyksiä, 
joihin kirjoittajat ovat kirjoitta-
neet vastauksia. Vastaukset ovat 
parista rivistä useaan sivuun, ovat 
täynnä omia kokemuksia, vinkke-
jä ja apua. Jokainen kappale päät-
tyy linkki- ja vinkkisivustoihin, 
joista löytyy hyviä internetsivu-
ja aiheesta, kirjoja, elokuvia ja yh-
teystietoja eri yhteisöihin. Kaik-
ki Yhdysvaltoihin ja englannik-
si, mutta niiden kautta on löytynyt 
muun muassa ihana kesäleirikes-
kus Kanadan puolelta ja Englan-
nin vapaa-ajattelijoiden kotisivut 
ja joiden kautta on löytynyt pari 
hyvää mamma-blogiakin. Uskon-
nottomien perheiden yhteinen ke-
säleiri onkin haaveissa kirjan lu-
kemisesta lähtien. Ja Camp Quest 
–leirille olisi kiva saada omat lap-
set mukaan.

Kesän 2011 jälkeen pahin ja 
akuutein kriisi on lieventynyt. 
Kirjasta ei ollut juuri suoraa apua 

siihen, mitä vastaan päiväkodille, 
mutta siitä oli apua meidän per-
heemme maailmankuvan sanallis-
tamiseen sellaiseen muotoon, että 
siitä saa päiväkodillekin ammen-
nettua jotain. Jotain kättä pidem-
pää, jotain mihin pohjata, kun on 
itse kasvanut uskonnottomassa 
luterilaisessa tapakirkkoon kuu-
luvassa perheessä, ja josta halu-
si päästä irti. Lapseni saavat tehdä 
palapelejä Nooan arkki –aiheella. 
He voivat olla läsnä, kun kevät-
juhlassa lauletaan Suvivirttä. Mut-
ta palapelissä on vaan joku ukko, 
jolla on iso laiva johon tulee pal-
jon eläimiä – kuvaa ei selitetä vie-
lä yhtään sen enempää ja siitä ei 
tarvitse tuntea paniikkia (ja Noo-
an tarina on yksi niistä tarinois-
ta, jotka lapsen on joka tapaukses-
sa hyvä tietää, kuten myös kuulla 
Kalevalan versio maailman syn-
nystä ja Jesus Christ Superstar –
leffan näkeminen sitten isompa-
na) ja Suvivirren viimeisen sä-
keistön aikana ei tarvitse nous-
ta seisomaan. Eikä tarvitse laulaa 
mukana. Ympäröivän uskonnolli-
sen maailman keskellä pitää pys-
tyä elämään ottamatta uskonnol-
lisiin piirteisiin osaa, toisia ihmi-
siä pitää osata kunnioittaa vaik-
kei heidän maailmankatsomustaan 
pystyisi ollenkaan ymmärtämään 
ja omasta näkemyksestään pitää 
osata kertoa rauhallisesti ja suut-
tumatta, uudestaan ja uudestaan. 
Siihen tästä kirjasta on ollut apua.

Nyt kun sen vielä saisi suo-
meksi, jotta kirja ja sen hyvä anti 
olisivat useamman tavoitettavissa.

Satu Siltaloppi
kohta kolmen uskonnottomasti 

kasvatettavan pikkutenavan äiti

Kuva: Kimmo Laine

Kirja-arvostelu:

raising Freethinkers
a Practical Guide for Parenting Beyond Belief

Dale McGowan, Molleen Matsumura, Amanda Metskas ja Jan Devor

7Kuva: Satu Siltaloppi
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Helsingin Vapaa-ajattelijoiden 
hallituksessa päätettiin tänä vuon-
na ottaa kantaa uskontojen ja us-
konnottomien asemaan päiväko-
deissa ja kouluissa. Itselläni ei ole 
jälkeläisiä, mutta voinhan minä-
kin siitä jotain sanoa koska olen 
lapsuudessa itsekin ollut.

ottaisitko 
Jeesukselta kitaran?

Ilmeisesti jo 1970-80-luvuilla us-
konnonopetuksen kouluissa oli 
tarkoitus olla jotenkin tasapuoli-
sesti yleissivistävää. Päiväkodis-
sa ja ala-asteella käytiin välillä 
kirkossa ja kerrottiin erityises-
ti Jeesuksesta mm. pahvitaulujen 
avulla. Saimme myös kirjan, jon-
ka valkeita sivuja saattoi hinkata 
lyijykynällä saadakseen Raama-
tun tapahtumia esittäviä piiloku-
via näkyviin. Aika pian tajusin, 
että kuvat erottuivat kirkkaassa 
valossa kellertävinä, ei tarvin-
nut hinkata.

Sitten yläasteella kerrottiin 
muista uskonnoista teknis-
luontoisesti, minkä nimi-
siä jumalia on ja kuinka 
paljon. Minkä valtioi-
den ja jokisuis- tojen 
alueilla us-
koo kuin-
ka mon-
ta pro-
sent-
tia 
mitenkin. 
Koska eksootti-
sempien uskontojen edustajia oli 
tuolloin maassamme vähemmän, 
heistä näytettiin lähinnä kuvia.

Aina välillä jonkin paikalli-
sen seurakunnan edustajat kävivät 
"esittäytymässä". Ne olivat suosit-
tuja, musiikkipitoisia tunteja van-
hoihin opettajannaamoihin kylläs-
tyneille. Muistan erityisesti kak-
si hauskaa romanimiestä hellun-
taiseurakunnasta. Tunnin lopuksi 
toinen tarjosi toiselle kitaraansa. 

Toinen ei raaskinut ottaa hienoa 
soittopeliä. Tästä toinen pahastui. 
Meille kerrottiin, että Jeesuksen 
armo on kuin tämä kitara. Jeesus 
on antanut meille arvokkaan lah-
jan, on loukkaavaa olla ottamatta 
sitä vastaan.

Yläasteella meitä kävi toisi-
naan viihdyttämässä gospelmuu-
sikko Christian-Charles de Plic-
que. Hänen olemuksestaan pais-
toi, kuinka Jeesuksen armo on 
iloinen asia. Paikallinen evanke-
lisluterilainen seurakunta painot-
ti rippikouluikäisille, että kirkon 
tiloihin voi tulla ihan vaan juttele-
maan, pelaamaan pelejä ja tapaa-
maan muita nuoria.

Hullua 
hurskaammaksi?

Miten informatiivista tällainen us-
kontokasva-
tus oli? En-
sin, kun olin 
aivan 

pieni, Jeesuksen ih-
meteot opetettiin tapah-
tuneina tosiasioina. Sitten kristilli-
set seurakunnat tulivat kertomaan 
meille, että armolahja tulee ot-
taa vastaan ettei Jeesus pahas-
tu, ja heidän tiloissaan on musaa 
ja pelejä.

Helluntailaiset musikantit ei-
vät lopulta kertoneet meille yh-
tään mitään siitä, millaista hei-
dän seurakunnassaan on. Mikä on 

kiellettyä, ketkä ovat ylimpiä auk-
toriteetteja, kuinka helppoa seu-
rakuntaa on vaihtaa. Luterilaiset 
jeejeepapit eivät kertoneet, mi-
tä mieltä ollaan esimerkiksi ho-
moista. He tulivat koulutunneil-
le pääasiassa kutsumaan meitä ta-
pahtumiinsa. Jos Nastolassa oli-
si vaikuttanut riittävän näkyvästi 
vaikka krishnalaisia, hekin olisi-
vat varmaan käyneet näyttämäs-
sä kuinka laulu raikaa ja tulkaa 
mukaan.

Veikkaisin, että myös ateis-
mista kerrottiin, mutta en muis-
ta sitä käsittelevästä opetukses-
ta yhtään mitään. On vähän eri 
asia käydäänkö jonkin porukan 
olemassaolo läpi liitutaululla, vai 
käydäänkö toistuvasti heidän ti-
loissaan ja seurataan musiikkioh-
jelmanumeroitaan.

Informaatio ja markkinoin-
ti on 

ero-
tettu 
muis-

sa ai-
neissa niin 
selkeästi, et-
tä talous-
tieteen tun-
neilla pan-
kit eivät 

tulleet mark-
kinoimaan 

meille laino-
jaan eikä ko-

titalouden tun-
neilla kerrottu ke-

nen vehnäjauhois-
ta tulee maistuvimmat 

pullat. Uskonnonopetus 
ei enää nykyisin lie-

ne noin räikeää markkinointia, 
mutta ei sen käsittääkseni sil-
loinkaan pitänyt olla.

kehittyvien aivojen 
rauhoittaminen

Minusta on kohtuutonta vaatia, 
että päiväkodissa tai koulussa vie-

raileva seurakunnan edustaja ei 
saisi esittää omaa uskoaan positii-
visessa valossa. On niitä lähe-
tyskäskyjäkin. Vastuu taitaa 
olla pikemminkin vierailu-
jen järjestäjillä. Yläasteella 
jotkut varmaan jo uskalta-
vat suhtautua vierailijoihin 
kriittisemmin, kyselevät 
kiperiä eivätkä vain kuunte-
le ilosanomaa. Sen nuorem-
pia en välttämättä 
altistaisi "esittäy-
tymisten" ja "vie-
railujen" nimellä 
kulkeville markkinointi-
sessioille lainkaan.

Entä pyhien kirjojen tarinat, 
kuten puhuva käärme, Nooan ark-
ki ja Lasarus? Ne ovat jopa moni-
en uskovien raamatuntuntijoiden 
mielestä todennäköisesti silkkaa 
legendaa, on aivan älytöntä toi-
mintaa kertoa niitä pikkulapsille 
totuutena ja vuosia myöhemmin 
purkaa ohjelmointia. Ei Raama-
tun tarinoita voi piilottaakaan - ne 
ovat aika kiinnostavia - sen sijaan 
voinee kertoa niiden epäselvästä 
totuusarvosta: joidenkin mielestä 
tämä on totta, joidenkin mielestä 
satua, ehkä 
siltä vä-
liltä. Sel-

laisesta epävarmuudesta kertomi-
nen voi, hyvänen aika, innostaa 
ajattelemaan asioita itse.

Itse luovuin uskonnosta vähän 
rippikoulun jälkeen, alettuani lu-
kea Raamattua ja oltuani eri miel-
tä monien ehdottomien kieltojen 

ja 
käskyjen 
mielekkyydestä. Kirja 
olikin mielestäni synkkä eikä an-
tanut mitään syytä hilpeyteen. Pi-
din maallisia iltasessioita kaverei-
deni kanssa paljon myönteisem-
pinä. Nuorempana en olisi edes 
voinut päättää, mitä mieltä olen 
kristinuskosta. Eihän ala-astelai-
selle esimerkiksi "älä tee huorin" 
sano mitään, monelle parikymp-
piselle jo sanoo. Suhtautuminen 
uskontoihin ja uskonnottomuu-
teen on äärimmäisen henkilökoh-
tainen juttu. Siihen sekaantumi-
nen pelottelemalla tai manipuloi-
malla on kierouttavaa toimintaa.

Koulujen pitää jakaa 
uskonnoista ja uskon-
nottomuudesta laajaa 
ja puolueetonta infor-
maatiota, kertoa myös 
ongelmallisista puolis-

ta joista niiden oma mark-
kinointi vaikenee. Suositel-

la hyvää luettavaa jostain 
suuntauksesta kiinnos-

tuneelle. Opettajien pitää 
aktiivisesti suojata oppilaiden 

maailmankatsomusten vapaata 
kehittymistä, ei niinkään järkätä 
itselleen vapaatunteja kutsumalla 
propagandajoukkoja maanittele-
maan alaikäisiä.

Teksti ja kuvat: Pertti Jarla

LaPsILLE Ja nuorILLE ProPaGoImIsEsta

Perusopetuslain mukaan “opetuksen tavoitteena on tukea 
oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyi-
seen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä 
tarpeellisia tietoja ja taitoja. ... Opetuksen tulee edistää si-
vistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa”. 

Suomalaisen koulutusjärjestelmän tulisi siis valmen-
taa lapsia maailman monimutkaisia haasteita varten ja an-
taa heille välineitä erilaisissa elämäntilanteissa ja amma-
teissa selviytymiseen. Tehtävä ei ole helppo. Lain mukaan 
opetuksen tulisi edistää tasa-arvoisuutta, mutta nykyisel-
lään tunnustuksellisen opetuksen tarjoaminen enemmis-
tölle on väärin. Uskonnon opetuksen vähentäminen ja sen 
suoranainen korvaaminen historialla, yhteiskuntaopilla se-

kä taito- ja taideaineilla ei myöskään ole suoranaisesti kes-
tävä ratkaisu.

Muutoksen tulisi nousta uskonnon opetuksen muutok-
sesta. Se ei saisi olla tunnustuksellista, vaan yleistä erilai-
siin kulttuureihin tutustuttamista. Maailmaan mahtuu pal-
jon erilaisia uskontoja, joiden ymmärtäminen ja suvaitse-
minen valmentaisi oppilaista sivistyneitä kansalaisia, joilla 
voisi joku päivä olla itsellään mahdollisuus päättää mihin 
uskoa, vai uskoako mihinkään.

Taito- ja taideaineet ovat tärkeitä aineita myös, mutta 
ne eivät peruskoulussa pureudu, eikä voikaan pureutua, nii-
hin seikkoihin, jotka tekevät taiteesta kulttuuria kritisoivaa 
ja rikastavaa toimintaa. Ne ovat enemmänkin ruumiin kult-

tuuria, kuten urheilukin. Tunneilla opetellaan harjoittamaan 
oman kehon hienovireisiä taitoja, kuten erilaisia havain-
noinnin ja toiminnan yhteyksiä.

Vaikuttaa siltä, että uskonnonopetusta vähennetään vain 
sen vuoksi, että sen sisältöä ei tarvitsisi uudelleen kehittää. 
Sehän vaatisi lisää resursseja. Sääli, koska monimuotoistu-
vassa ja monimutkaistuvassa maailmassa olisi tarpeen kou-
luttaa kansalaisia, joilla olisi kyky ja välineet ymmärtää ja 
suvaita.

Mikko Ijäs

uskonnonopetuksen vähentämisestä

Aikaisemmin raha oli keskeinen 
tekijä, joka mahdollisti medioi-
den käytön ja sitä kautta huomion 
asialleen. Internetiin kuka tahan-
sa voi perustaa oman sivuston. Si-
vuston menestys on kiinni omasta 
viitseliäisyydestä ja nokkeluudes-
ta. Isollakaan rahalla ei välttämät-
tä saa aikaan sivustoa, joka oi-
keasti kohtaisi kohderyhmänsä. 

Nykyään lähes kaikki uudet 
ideat ja virtaukset välitetään in-
ternetin kautta. Internet mahdol-
listaa tiedon levittämisen ja kes-
kustelun aiheen ympärillä. Keski-
sintä internetissä on sen suhteelli-
nen edullisuus. Tämä on seurausta 
siitä, että materiaalin ja tekniikan 
tuottaminen internetsivuille pys-
tytään hoitamaan vapaaehtoisvoi-
min. Sivuston näkymiseen netissä 
tarvitaan webhotelli tai palvelin, 
mutta niiden hinta on murto-osa 
vaikkapa lehtien painamiseen tar-
vittavasta painokoneesta. Lehden 

aikaan saamiseksi tarvitaan paljon 
muutakin kuin painokone. Lehti 
täytyy taittaa, painaa paperille ja 
vielä toimittaa suoraan asiakkaalle 
tai lehtiä myyvään kauppaan. Ei 
ole mikään ihme, että painettu sa-
na on vaikeuksissa.

Yhteiskunta on vääjäämät-
tömästi siirtynyt aikaan, jolloin 
kaikki kiinnostuneet voivat saada 
sanansa kuuluviin. Tiedon hake-
minen vaatii tietenkin viitseliäi-
syyttä, mutta mikään ei enää pa-
kota tyytymään vain viralliseen 
totuuteen. On tietenkin valitet-
tavaa, että kaikenlaiset viharyh-
mät, foobikot ja muut epämääräi-
set tahot mellastavat internetissä. 
Internet toimii vain täyden sanan-
vapauden oloissa, joten kellään ei 
tulisi olla oikeutta tukkia kenen-
kään suuta. Voi tulla aika, jolloin 
halutaan viedä ääni esimerkiksi 
sateenkaariväeltä, kuten näyttää 
tapahtuneen Venäjällä. Pitää tode-

ta retorisesti, että ”vaikka en pidä 
mielipiteestäsi, olen valmis lop-
puun asti puolustamaan oikeuttasi 
sanoa typerä mielipiteesi.

Vapaa-ajattelijat 
netissä

Vapaa-ajattelijat ja laajemmin us-
konnottomat ovat olleet yksi laa-
ja ryhmä, joka ei ole saanut ään-
tään kuuluville perinteisen median 
aikana. Huomiotta jäämiseen on 
monia syitä, mutta keskeisinä voi-
daan mainita perinteisen medi-
an kirkko- ja uskontomyönteisyys 
ja vapaa-ajattelijoiden resurssien 
puute. Oman laajalevikkisen me-
dian rakentaminen olisi vaatinut 
sellaiset taloudelliset ponnistuk-
set, että siihen ei olisi mitenkään 
riittänyt voimavaroja.

Internetin aikakaudella vapaa-
ajattelijat ovat pystyneet hyödyn-
tämään uutta mediaa varsin tehok-
kaasti. Tämä johtuu pitkälle sii-
tä, että uskonnottomuus viehättää 
nuoria miehiä, josta merkittävä 
osa on ollut tietotekniikasta kiin-
nostuneita. Koska vapaa-ajattelijat 
ovat itse pystyneet rakentamaan 
omat internet -sivustot, ei talou-
dellisten resurssien puute ole häi-

rinnyt toimintaa.
Vapaa ajattelijain liitto sai en-

simmäisen oman kotisivuston-
vuosituhannen vaihteessa. Eroa-
kirkosta.fi -palvelu perustettiin 
2003 marraskuussa. ET-opetus.fi 
-projekti käynnisti internetsivus-
ton marraskuussa 2008. Nämä esi-
merkit kertovat, että internetistä 
on todellakin ollut hyötyä vapaa-
ajattelijoille. Enää ei ole tarvin-
nut olla riippuvainen perinteisen 
median hyväntahtoisuudesta. On 
kyllä rehellisyyden nimissä todet-
tava, että nykyaikainen radio, te-
levisio tai printtimedia eivät ole 
läheskään samalla tavalla kallel-
laan kirkkoon päin, kuin vielä pa-
ri vuosikymmentä sitten. Nyky-
aikainen toimittaja ainakin pyrkii 
jutuissaan objektiivisuuteen - hy-
vä niin.

Vaikuttaako 
internet-toiminta 
oikeasti?

 
 Voidaan tietenkin kysyä, vaikut-
taako internetaktiivisuus oikeasti. 
Voisihan olla, että internetin on-
nistumiset eivät kuitenkaan nä-
kyisi mitenkään reaalimaailmassa. 

Varmaankin suuri osa internetin 
kirjoituksista ja toiminnasta hä-
viää horisonttiin jälkiä jättämät-
tä. Toisaalta toiminta voi aiheuttaa 
hyvinkin merkittäviä jälkiä yh-
teiskuntaan ja yleiseen ajatteluun. 
Näistä voi aikaa myöden hyvinkin 
kehkeytyä suuriakin yhteiskunnal-
lisia muutoksia ja uudistuksia. 

Omalle kohdalle osunut hy-
vinkin laajalle ulottunut internet-
hanke on eroakirkosta.fi -palve-
lu. Sen kautta on eronnut kirkosta 
noin 9 vuodessa yli 320 000 Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon 
jäsentä. Olen jokseenkin vakuut-
tunut, että näin valtava jäsenka-
to toisesta valtionkirkosta on vie-
nyt Suomea hyvän matkan kohti 
vakaumusten tasa-arvoa. Eroakir-
kosta.fi -palvelun tavoitteena alus-
ta asti on ollut ajatus, että Suomen 
valtion tulisi suhtautua puolueet-
tomasti ja neutraalisti eri uskon-
toihin ja maailmankatsomuksiin. 
Eroakirkosta.fi -palvelun ja laa-
jemmin uskonnottomien työ on 
vielä kesken, koska uskonnotto-
mia kohdellaan vielä monella yh-
teiskunnan saralla toisen luokan 
kansalaisina.

Teksti ja kuva: Petri Karisma

IntErnEt maHdoLLIstaa 
toImIVan kansaLaIsYHtEIskunnan
Internet on merkittävä mielipiteen, maailmankuvien 
ja yhteiskunnan muokkaaja, niin hyvässä, kuin pahas-
sa. Internetin avulla äänensä ovat saaneet kuuluviin 
tahot, joilla ei ollut mitään mahdollisuutta suurem-
paan huomioon radion, television ja printtimedian 
valtakaudella.

9

Vapaa-ajattelijat netissä:
et-opetus.fi

eroakirkosta.fi
vapaa-ajattelijat.fi
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Esa Ylikoski on Vapaa-ajatteli-
jain liiton pääsihteeri ja Helsingin 
vapaa-ajattelijoiden varapuheen-
johtaja. Hän on erityisen aktiivi-
nen uskonnottomien oikeusturvan 
edistäjänä ja tehnyt kanteluita us-
konnon- ja omantunnonvapauden 
puolesta. Kyselimme Esalta kuu-
lumisia:

Miten kesä meni?
Kiitos kysymästä, hyvin: lo-

maa, työtä ja vaparitoimintaa, lu-
kemista ja lenkkeilyä, vierailuja 
ja perhetapahtumia. Uusi ihmis-
oikeusvaltuuskunta kokoontui ke-
säkuussa ja sen kasvatusjaosto 
aloitti työnsä elokuussa.

Toimit lehtorina Humanistisessa 
ammattikorkeakoulussa Nurmi-
järvellä, kerro vähän työstäsi...

Opetan järjestö- ja vapaaeh-
toistyön kehittämiseen suuntautu-
jia sekä viestintää. Ohjaan har-
joitteluja sekä kehittämisprojek-
tien ja opinnäytetöiden tekemistä 
yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Olet aktiivinen vapaa-ajattelija, 
mikä sytytti kipinän?

Olen työskennellyt opetus- ja 
koulutushommissa yli 30 vuot-
ta. Kun aloitin historian ja yhteis-
kuntaopin opettajana ja opetin 
samalla myös elämänkatsomus-
tietoa, huomasin, ettei uskonnon 
ja omantunnon vapauden tilanne 
kouluissa ollut käytännössä hyvä. 
Sen virittämänä liityin vapareihin.

Uskonnottomien oikeusturvan 
puolustajana joudut kahlaa-
maan läpi paljon lainsäädäntöä 
ja asetuksia, kerro vähän mistä 
kaivat tietosi?

Keskeiset ihmisoikeussopi-
mukset ja perustuslain 6 § ja 11 § 
ovat muuten aika lyhyitä ja selkei-
tä, kuka tahansa pääsee helposti 
jyvälle perusasioista. Pitää katsoa 
myös perusteluja ja valiokunti-
en mietintöjä sekä eri tahojen lau-
suntoja. Valtioneuvoston hankere-

kisteri (www.hare.vn.fi) on muuten 
hyvä apuväline. Liitto ja et-ope-
tus.fi -projekti saavat yhteydenot-
toja lasten vanhemmilta, ja sitä 
kautta saamme ”realiteettiterapi-
aa”, joka antaa myös motivaatio-
ta toimia edelleen perusoikeuk-
sien parantamisen puolesta. Ta-
voitteena on, että uskonnottomi-
en edustajat pääsisivät aiempaa 
paremmin mukaan lakien valmis-
teltyöhön; kirkon ja uskontokun-
tien edustajat ovat päässeet mu-
kaan iät ajat.

Mihin perustat näkemyksesi?
Vapaa-ajattelijain yhteiskun-

nalliset tavoitteet perustuvat sel-
keästi kansainvälisiin ihmisoi-
keusäädöksiin, Europan unio-
nin perusoikeusasiakirjaan sekä 
Suomen perustuslain säätämään 
yhdenvertaisuuteen, uskonnon 
ja omantunnon vapauteen. Sikä-
li ihan tukeva kivijalka. Vetoam-
me myös perustuslain 22 §:ään, 
jossa lukee: ”Julkisen vallan on 
turvattava perusoikeuksien ja ih-
misoikeuksien toteutuminen.” Sen 
sijaan kirkkolakipykälä (76 §) pi-
täisi yksinkertaisesti poistaa pe-
rustuslaista. Tämä lopettaisi kir-
kolliskokouksen valtiokirkollisen 
etuoikeusaseman, ei tietenkään it-
se kirkkoa yhteiskunnasta.

Onko uskonnon- ja oman-
tunnonvapaudessa mielestäsi 
edistytty viime vuosina?

Perusoikeusuudistuksen jäl-
keen tehtiin 2000-luvun alussa eri 
alojen lakeihin uudistuskierros, 
joka jäi kuitenkin valitettavasti 
puolitiehen uskonnon ja omantun-
non vapauden sekä uskontojen ja 
vakaumusten yhdenvertaisen koh-
telun osalta.

Hyvää oli, että elämänkatso-
mustieto tuli uskonnollisiin yhdys-
kuntiin kuulumattomien ensisijai-
seksi katsomusaineeksi. Samoin 
se, että kirkkoon kuluvienkaan 
ei ole pakko osallistua uskonnon 
harjoittamiseen. Kouluissa näi-

den uudistusten noudattaminen ja 
saattaminen luontevaksi käytän-
nöksi on yhä yllättävän nihkeää. 
Vast'ikään eräs lukion rehtori sai 
sapiskaa apulaisoikeusasiamie-
heltä yritettyään pakottaa kaik-
ki kirkkoon luuluvat jumalanpal-
velukseen.

Nyt tarvitaan päivityskierros, 
sekä lakeihin, asetuksiin, ohjeisiin 
että käytäntöihin. Tätä osoittaa 
hyvin selvästi myös apulaisoikeus-
kanslerin tammikuussa 2012 teke-
mä päätös, jonka mukaan (Seinä-
joen käräjäoikeuden järjestämis-
tä) käräjäjumalanpalveluksista 
tulisi luopua. Uudelleen ajatte-
lua vaatii erityisesti yksityisyyden 
suoja. Valtion tai kunnan ei pi-
dä järjestää tilanteita, joissa us-
konto tai uskonnottomuus tulevat 
julkisiksi. Kun valtion tai kunnan 
minkään toimialan tehtäviin ei ole 
säädetty uskonnon harjoittamisen 
järjestämistä, miten on mahdollis-
ta, että verovaroilla silti edelleen 
organisoidaan uskonnollisia tilai-
suuksia?

Mitkä ovat väkevimmät 
haasteet vakaumusten 
tasa-arvon tiellä?

Yhtäältä tietämättömyys uu-
sista ihmisoikeusnormeista, toi-
saalta ymmärtämättömyys erilai-
suuden kunnioittamiseen.

Kuinka syksysi etenee?
Syksy on aina kiireinen töis-

sä. Kiirettä on tarjolla myös täs-
sä vapaehtoistyössä eri järjestöis-
sä. Toimin vaparien lisäksi myös 
kansalais- ja yhteisöradiona toi-
mivan Lähiradion ylläpitäjäyh-
teisössä sekä rauhanjärjestöissä. 
Vapareissa teemme ohjelmatyö-
tä sekä juhlimme liiton 75-vuotis-
päivää marraskuun alussa. Pai-
nopisteenä jatkossa ovat lasten 
oikeudet. Heidän on mahdoton-
ta tai vaikeaa puolustaa omia oi-
keuksiaan itse.

Markku Pääkkönen 

HarPuIn, HuILuIn, 
kantELuIn

Evankelisluterilaisen kirkon jä-
senen on pakko opiskella koulus-
sa uskontoa. Kirkon jäsenille elä-
mänkatsomustiedon opiskelu on 
mahdollista vasta lukiossa ylimää-
räisillä kursseilla, mutta uskon-
non oppimäärä on silti pakollinen. 
Kirkkoon kuulumaton oppilas 
kuitenkin saa ja valitettavan usein 
myös joutuu opiskelemaan us-
kontoa elämänkatsomustiedon si-
jaan. Sama kuvio toistuu myös 
asepalveluksessa, jossa uskonnol-
liseen palveluun osallistuminen 

on pakollista kirkkoon kuuluville 
henkilöille. Kirkkoon kuulumat-
tomille se on vapaaehtoista. On 
erikoista, että kirkon jäsenyydes-
tä seuraa pakote osallistua uskon-
non opetukseen ja uskonnon har-
joittamiseen. Lain näkökulmasta 
katsotaan, että kirkon jäsenyys 
on siis valtakirja, jolla jäsen luo-
puu uskonnonvapaudestaan. Kir-
kon jäsenen on pakko osallistua 
kaikkeen uskonnolliseen toimin-
taan, jota kirkon parhaat ystävät 
eli kunta ja valtio keksivät laitok-

sissaan järjestää.
Perustuslain mukaan ketään 

ei pitäisi asettaa eriarvoiseen ase-
maan uskonnollisen vakaumuk-
sen perusteella, ja toisaalta, ke-
nenkään ei pitäisi olla pakotettu 
osallistumaan uskonnon harjoit-
tamiseen vastoin omaatuntoaan. 
Kirkon jäsenyys ei kuitenkaan ole 
itsestään selvä osoitus henkilön 
uskonnollisuudesta. Kirkon tilas-
tollinen vuosikirja 2010 kertoo, 
että pääjumalanpalveluksissa käy-
tiin 3,67 miljoonaa kertaa, ja kir-

kon jäsenmäärä on yli 4 miljoo-
naa, joten osa jäsenistä ei käynyt 
siis vuoden aikana pääjumalan-
palveluksessa kertaakaan. Kirkon 
jäsenyys ei selvästikään merkitse 
automaattisesti sitä, että haluaisi 
osallistua yhteiseen uskonnon har-
joittamiseen. Siksi onkin outoa, 
että kouluissa ja armeijassa on us-
kontopakko.

Uskonnollisiin tilaisuuksiin 
osallistuminen on lähes satapro-
senttista silloin kun se on pakol-
lista, ja täysin olematonta silloin 

kun siitä saa itse päättää. Herää 
epäilys, että pakkouskonnolla ha-
lutaan keinotekoisesti ylläpitää 
kristillistä kulttuuria, tekohengit-
tää ja ylläpitää haihtuvaa “herran-
pelkoa”. Kirkosta valuu ulos vä-
keä jatkuvasti. Se on menettänyt 
jäseniä 2000-luvun taitteesta läh-
tien. Millaiset tulvaportit auke-
aisivatkaan, jos pakkouskonnos-
ta luovuttaisiin koulussa ja armei-
jassa?

Kimmo Laine

Pakkouskonto

Esa Ylikoski toimii uskonnon- ja 
omantunnon vapauden puoles-
ta harpuin, huiluin ja kanteluin. 
(Kuva: Markku Pääkkönen)

Kun ihmisiä kohtaavat erilaiset, 
kammottavat, kärsimystä aiheut-
tavat katastrofit kuten tsunamit, 
joukkoampumiset ja muut, mo-
nia ihmisiä koskevat onnettomuu-
det, pidetään niiden jälkeen sään-
nönmukaisesti jumalanpalvelus. 
Mutta eikö kaikkivaltiasta juma-
laa kohtaan pitäisi järjestää silloin 
mielenosoitus, jos kerran tähän ju-
malan ominaisuuteen uskotaan? 
Miksi jumala näki parhaaksi jär-
jestää niin paljon kärsimystä ih-
misille - vai eikö hän olekaan hy-
vä, vaan osittain paha jumala? On 
syytä olettaa, että jumalanpalve-
lusten järjestäjät ja osanottajat pi-
tävät itseään uskovaisina.

Tätä jumalan kaikkivaltiuden 
ja hyvyyden välistä ristiriitaahan 
on pohdittu satojen, ellei tuhansi-
en vuosien ajan. Kyse on ns. teo-
dikean ongelmasta, johon teolo-
git ja muut vähemmän oppineet 
uskovaiset ovat yrittäneet esittää 
monenlaisia ratkaisuja.

tapauskovaisten 
vastauksia

Mitähän tapauskovaiset tästä on-
gelmasta ajattelevat - siis ne, joi-
den päämotiivit kuulua kirkkoon 
ovat kirkkohäät, kastetoimitus ja 
rippikoulu? Oman kokemukseni 
mukaan eivät yhtään mitään. Ta-
vanomainen vastaus lienee se; "et-
tä tutkimattomat ovat herran tiet". 

Siihenpä sitten keskustelu loppuu-
kin ja voidaan siirtyä käsittele-
mään esimerkiksi viimeisten aika-
ajojen tuloksia.

Voihan olla, että monet usko-
vat kuitenkin salaisesti mielessään 
saatanan olemassaoloon. Silloin 
kyse olisi jumalan ja saatanan vä-
lisestä kamppailusta, jossa jumala 
joskus pärjää, joskus taas ei. Raa-
matun Jobin kirjan mukaan 
taas sekä jumala että saatana 
ovat olemassa, mutta jumala 
on voimakkaampi. Silloin täl-
löin jumala antaa pimeyden 
ruhtinaalle kuitenkin luvan ai-
heuttaa ongelmia valituille ta-
hoille.

Tai sitten ajatellaan, että 
jumalan mielialat vaihtelevat 
niin, että huonolla tuulella ol-
lessaan hän järjestää ikävyyk-
siä haluamilleen kohderyhmil-
le. Jos jumala ei poista pahaa 
maailmasta, hänen persoonassaan 
täytyy olla jokin pimeä puoli. On-
han myös mahdollista, että onnet-
tomuuksia ja katastrofeja pidetään 
seurauksina niiden kohteeksi jou-
tuneiden henkilöiden synneistä tai 
jumaluskon puutteesta ja siten oi-
keudenmukaisina rangaistuksina. 
Näitä olettamuksia tapauskovaiset 
kuitenkaan harvemmin pukevat 
avoimesti sanoiksi.

Osa tapa- ja muistakin usko-
vaisista saattaa uskoa helvetin 
olemassaoloon. Teodikean ongel-
man selityksen kannalta se mer-

kitsisi sitä, että jumalan hyvyys ei 
koskekaan kaikkia ihmisiä - osa 
on sellaisia, joitten kohdalla juma-
lan kärsivällisyys loppuu ja heidät 
määrätään riittämättömän uskon-
sa vuoksi "kadotukseen", joka lie-
nee kaunisteltu ilmaisu helvetil-
le. Tosin eräät kristityt ovat julki-
sesti kiistäneet tämän ja väittäneet 
kaikkien pääsevän taivaaseen, ku-

ten Antti Kylliäinen mainetta saa-
neessa kirjassaan muutama vuo-
si sitten.

oppineiden selityksiä

Teologit kautta aikojen ovat tie-
tysti joutuneet vastailemaan mo-
nisanaisemmin, joskaan ei välttä-
mättä ymmärrettävämmin. Eräs 
ajatusmalli kulkee suunnilleen 
niin, että kaikkivaltias jumala sal-
lii pahan tapahtuvan tietyissä ra-
joissa, jos se palvelee jotain suu-
rempaa suunnitelmaa - langat ovat 

kuitenkin koko ajan hänen käsis-
sään. Me kysymme silloin tietysti: 
mikähän tämä nerokas suunnitel-
ma voisi olla? Tämmöinen ajat-
telu tuntuu aika raa'alta pahaa aa-
vistamattomien uhrien ja heidän 
omaistensa näkökulmasta. Raaka 
on myös syvällisesti sivistyneenä 
pidetyn professori Matti Klingen 
näkemys, jonka mukaan pahaa 

on olemassa maailmassa, jot-
ta hyvyys erottuisi paremmin 
- tämähän katsantokanta jul-
kaistiin aikoinaan Helsingin 
Sanomien NYT-liitteessä.

Jonkun lajin uskovaiset 
ajattelevat, että paha johtuu 
siitä, että jumala loi ihmisel-
le vapaan tahdon. Jos ihminen 
valitsee pahan hyvän asemas-
ta, ei jumala pysty sitä enää 
estämään. Tällainen katsan-
tokanta vallinnee ainakin kal-
vinistisessa teologiassa. Sil-

loinhan jumala ei kuitenkaan ole 
kaikkivaltias, koska hän on luo-
vuttanut osan vallastaan ihmiselle. 
Tämäkään "kalvinistinen" selitys 
ei tietysti auta luonnonkatastrofi-
en kuten tsunamien, maanjäristys-
ten ja vastaavien ymmärtämises-
sä, koska niihin ei ihmisellä ole 
osaa eikä arpaa.

Kristinuskoon kuulunee myös 
käsitys viimeisestä tuomiosta, 
vaikka saarnastuolista siihen kai 
harvemmin viitataan. Silloinhan 
kaikki maanpäälliset epäoikeu-
denmukaisuudet korvautuvat tai-

vaan ihanuuksilla ja muuta perus-
tetta edeltävän ajan kärsimyksil-
le ei tarvita. Vaikka kaikkivaltiaan 
jumalan järjestämä koettelemus 
vaikuttaa kohtuuttomalta, saadaan 
kompensaatio kärsimyksistä vii-
meisin tuomion jälkeen. Tämän 
selitysmallin sisäistäminen vaatii 
kyllä todella vahvaa uskoa koette-
lemuksen kohteelta.

Muitakin teologisia selitysyri-
tyksiä lienee olemassa teodikean 
ongelman ratkaisemiseksi, mut-
ta jo niissä esiintyvien käsitteiden 
ymmärtäminen ja konkretisoimi-
nen (armo, perisynti, sovitus, ka-
dotus yms.) ymmärtäminen us-
konnottomalle (ja varmaan usko-
vaisellekin) on ylivoimaista.

Näin ollen ei auta muu kuin 
yhtyä vapaa-ajattelijoiden taan-
noisen puheenjohtajan, professo-
ri V.T. Aaltosen muotoiluun; "Jos 
jumala on tahtonut, että paha tu-
li maailmaan, ei hän voi olla hy-
vä. Jos taas paha tapahtuu vastoin 
hänen tahtoaan, hän ei ole kaikki-
voipa". Jos joku kuitenkin haluaa 
uskoa jumalan hyvyyteen, tulisi 
hänen johdonmukaisuuden vuok-
si muistuttaa päätoimijaa asias-
ta vaikkapa kunnon mielenosoi-
tuksella.

Artikkeli on luettavissa säh-
köisenä osoitteessa: www.vapaa-
ajattelijat.fi/helsinki/wiki/index.
php?title=Teodikea.

Lauri Honka
Kuvat: Kimmo Laine

kaIkkIVaLtIas Ja HYVÄ JumaLa
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uskomaton

Nämä valtion ja kunnan ylläpi-
tämät laitokset tarjoavat, suoras-
taan tyrkyttävät evankelis-lute-
rilaisen uskonnon harjoittamista 
sisältäviä uskonnollisia tilaisuuk-
sia myös muille kuin kyseisen kir-
kon jäsenille, ja uskonnollisista 
tilaisuuksista pois jäämisen mah-
dollisuuden yhteydessä viitataan 
”omantunnon syihin”.

Kysessä on kuitenkin epärei-
lu, perustuslain väärään tulkin-
taan nojaava psykologinen, retori-
nen temppu, jonka avulla pyritään 
samaan uskonnollisiin tilasuuk-
siin osallistuvien määrä mahdol-
lisimman suureksi. Perustusla-
ki ei tarkoita, että jäädäkseen pois 
uskonnon harjoittamisesta pitäi-
si olla jotain erityisiä ”omantun-
non syitä” tai ylipäätään mitään 
"syitä". Pikemminkin asia voi-
si olla ”syiden” suhteen 
päin vastoin: jos 
ei ole mitään 
”omantun-
non syitä” 
osallistua 
uskonnon 
harjoitta-
miseen, 
sellaises-
ta voi hy-
vin olla 
pois.

Pe-
rustusla-
ki ei kui-
tenkaan 
edellytä mitään ”syi-
tä” puoleen tai toiseen. Omatun-
to viittaa omaan tuntoon, omaan 
ajatteluun ja omiin tuntemuksiin. 

Jos uskonnon harjoittaminen ei 
tunnu tarpeelliselta, sellaiseen ei 
tarvitse ryhtyä.

armeijassa 
sotilaspappien 
retorinen temppu

Varusmiespalveluksen aikaisten 
katsomuksellisten vaihtoehtojen 
esittely alokkaille tapahtuu kai-
kille pakollisella infotunnilla, jo-
ka on nimetty ensimmäiseksi "kir-
kollisen työn" oppitunniksi ja sen 
pitäjäksi on määrätty sotilaspap-
pi. Käytännössä tällaisen mark-
kinointijärjestelyn tarkoituksena 
on saada mahdollisimman moni 
kirkkoon kuulumatonkin osallis-
tumaan papin pitämille kirkolli-
sen työn oppitunneille, uskonnol-

lisen sotilasvalan antamiseen 
neutraalin sotilasva-

kuutuksen sijaan 
sekä erilaisiin 
jumalanpalve-
luksiin ja harta-
ustilaisuuksiin 
kasarmilla ja 
kentällä.

Arme-
jan käyttämien 
opetusmateri-

aalien perustel-
la asia esitetään 

alokkaiden joukol-
le niin kuin uskonnot-

tomaan vaihtoehtoon, 
elämänkatsomustietoon haluavil-
la olisi tunnollaan jonkinlaisia eri-
tyisiä "omantunnon syihin" liit-
tyviä ongelmia poiketa normaa-

lina esitetystä normikäyttäytymi-
sestä. Ihmisoikeudellinen käsite 
omatunto muunnetaan tällöin syr-
jivän painostuksen retoriseksi vä-
lineeksi puhumalla omantunnon 
"syistä".

Jumalanpalveluksesta pois 
jäämiseen ei kuitenkaan tarvita 
mitään erityisiä "syitä", ei armei-
jassa eikä siviilissäkään. Alok-
kaan ja muut varusmiehet voisi-
vat olla pois uskonnollisista tilai-
suuksista armeijan palvelusaika-
na aivan yhtä hyvin kuin he ovat 
pois uskonnollisista tilaisuuksista 
viikonloppuvapaan aikana tai si-
viilissä.

Yleisen palveluohjesäännön 
mukaan uskonnollisista tilaisuuk-
sista ja "kirkollisesta työstä" pois 
jäännin mahdollisuus "omantun-
non syistä" koskisi vain kirkkoon 
kuulumattomia; kirkkoon kuulu-
villa osallistuminen olisi "palve-
lusvelvollisuus", mikä on myös 
aivan väärä tulkinta alussa maini-
tusta perustuslain kohdasta.

koulu ja opetus-
hallituksen ohjeet

Opetushallituksen muistion (”Pe-
rusopetuslain muutoksen vaiku-
tukset uskonnon ja elämänkat-
somustiedon opetukseen sekä 
koulun toimintaan” lukuun 5) il-
maisut ”vapauttamisesta” ja 
”omantunnon syistä” sekä ”mah-
dollisuudesta kieltäytyä” ovat pe-
rusoikeuksiin kuuluvan uskon-
non, omantunnon ja vakaumuksen 
vapauden hengen kannalta hyvin 
ongelmallisia. Muistiossahan oh-
jeistetaan seuraavasti: ”Huoltajan 
ilmoituksesta oppilas vapautetaan 
omantunnon syistä uskonnon har-
joittamisesta.” ja ”Koska oppilaal-
la on huoltajan ilmoituksesta ... 
mahdollisuus kieltäytyä uskonnon 
harjoittamisesta...”

Ilmaisut luovat ohjailevan ja 

painostavan kuvan siitä, että kou-
lun toimintaan liitettyihin juma-
lanpalveluksiin ja uskonnolli-
siin päivänavauksiin osallis-
tuminen olisi lähtökohtainen 
ja toivottava peruskäyttäyty-
mismalli, vaikka niihin ei ketään 
voidakaan suoranaisesti velvoit-
taa. Tästä perusnormista olisi sit-
ten kuitenkin on mahdollisuus 
saada ”vapautus” erityisen ilmoi-
tetun ”kieltäytymismenettelyn” 
kautta, mutta kieltäytymiselle pi-
tää olla jotkin erityiset ”omantun-
non syyt”.

Uskonnollisista tilaisuuksista 
pois jääntiin kouluissa ei kuiten-
kaan tarvita mitään erityisiä, jo-
tenkin poikkeavia ”omantunnon 
syitä”, niin kuin asia joskus esite-
tään, vaan aivan samoin kuin op-
pilaan vanhemmat ovat pois seu-
rakuntien jumalanpalveluksista 
sunnuntaina voivat perheen lap-
set olla pois arkena koulussa tar-
jotusta uskonnon harjoittamisesta. 
Omantunnon syitä ei tarvitse mil-
lään lailla edes ilmaista eikä pe-
rustella. Voi toimia vapaasti oman 
tunnon mukaan, oman ajattelun ja 
tuntemusten mukaisesti.

Vapaus on tietekin rajallis-
ta, jos julkisen vallan koululaitos 
näyttää suosivan yhtä uskontoa ja 
sen uskonnollisia tilaisuuksia. Oi-
keudenmukaista ja selkeintä tie-
tenkin olisi, että koulut eivät enää 
ylipäätään järjestäisi koulupäivän 
aikana uskonnon harjoittamista 
sisältäviä uskonnollisia tilaisuuk-
sia. Se ei estäisi seurakuntia tar-
joamasta koulujumalanpalveluk-
sia ja hartaustilaisuuksia omissa 
tiloissaan esimerkiksi välittömästi 
koulupäivän jälkeen. Päivänava-
uksiinkaan ei tule sisältyä uskon-
non harjoittamista, mutta se ei es-
täisi koulun ulkopuolelta tulevien 
vieraiden monipuolista käyttämis-
tä päivänavauksissa.

Tämän kannan tukena ovat 
myös euroopan ihmisoikeustuo-

mioistuimen viimeaikaiset ratkai-
sut. Apulaisoikeuskansleri Mik-
ko Puumalainen kirjoitti pää-
töksessään (17.01.2012, Dnro 
OKV/1361/1/2009): ”EIT:n tul-
kintakäytännössä negatiiviseen 
uskonnonvapauteen on katsottu 
kuuluvan myös yksilön oikeus ol-
la tuomatta esiin omaa vakaumus-
taan. EIT on muun muassa toden-
nut, että EIS:n 9 artiklan vapaus 
tunnustaa tai olla tunnustamat-
ta uskoa perusti yksilölle oikeu-
den siihen, ettei hänen tarvinnut 
paljastaa uskoaan tai uskonnolli-
sia vakaumuksiaan eikä käyttäy-
tyä sellaisella tavalla, että siitä 
voitiin päätellä, oliko hänellä sel-
laisia vakaumuksia. Siten artikla 
koski myös henkilöä, joka ei ollut 
uskossa ja tähän vapauteen puu-
tuttiin, jos valtio sai aikaan tilan-
teen, jossa henkilö joutui suoraan 
tai välillisesti paljastamaan sen, 
että hän ei ollut uskossa (Grzelak-
tapaus 15.6.2010). ”

Valtion tai kunnan ei siis pi-
täisi aiheuttaa tällaista tilannet-
ta, joka rikkoo yksityisyyden suo-
jaa uskonnon ja omantunnon va-
pauden osalta. Tämä näkökanta 
on nostettu esiin oikein hyvin itse 
asiassa jo vuonna 1903 esitetyssä 
Forssan ohjelmassa: ”Uskonto on 
julistettava yksityisasiaksi. Kirk-
ko on erotettava valtiosta ja kir-
kolliset sekä uskonnolliset yhdys-
kunnat katsottava yksityisiksi yh-
distyksiksi, jotka itse järjestävät 
sisälliset asiansa. Uskonnonope-
tus on poistettava kouluista.”

Teksti: Esa Ylikoski
Kuvat: Kimmo Laine

”omantunnon sYYt” 
PErusoIkEudEn VÄÄrÄnÄ tuLkIntana

Voi minun 
Päiviäni

Vuoden 2011 eduskuntavaalien persu-jytkyllä oli varsin dra-
maattinen vaikutus Suomen hallitukseen. Pesuilla itsellään 
ei ollut tämän kanssa niinkään tekemistä. Heidän poliitti-
set aikaansaannokset ovat olleet tähän asti lähinnä vittuilua 
ja satiirin viljelyä, ei mitään varsinaisesti hyödyllistä. Per-
hosvaikutuksena kuitenkin jytkyily johti siihen että Kristillis-
demokraatit pääsivät hallitukseen, ja millä hinnalla! Sen sijaan 
että kiidettäisiin eteenpäin edistyksen tiellä, hallitus on nyt ju-
missa kädet sidottuna. Ei saa edistää homojen asiaa. Ei saa pa-
rantaa transsukupuolisten asemaa. Ei saa leikata uskonnonope-
tusta. Ei eutanasiaa. Ei sitä eikä tätä eikä ainakaan tuota!

Kaiken takana on nainen, Päivi Räsänen. On jotenkin kä-
sittämätöntä että yksi ihminen pystyy toimimaan kaiken ke-
hityksen jarruna, ja kapulana hallituskoneiston rattaissa. Kun 
keskustelua eutanasiasta yritettiin keväällä herätellä henkiin, 
Räsänen iski pöytään natsikortin. Kun hallitusohjelmaa aikoi-
naan sorvattiin kasaan, Sisäministeriksi nostettu Räsänen vaa-
ti silloin että tasa-arvoista avioliittolakia ei oteta hallitusohjel-
maan. Siksi se on pitänyt salakuljettaa eduskuntaan kansan-
edustajilta tulleena lakialoitteena joka nyt lepää jonkun vir-
kamiehen työpöydän laatikossa odottamassa päivää jolloin 
aurinko nousee lännestä.

Räsäsen luotsaamat kridet ovat vastuussa myös siitä et-
tei transsukupuolisten sterilisaatiota vaativaa lakia olla vielä 
muuttamassa, kuten tällä hetkellä on Ruotsissa tapahtumassa. 
Kaikki mikä poikkeaa heteroperheestä pitäisi ilmeisesti Raa-
matun mukaan polttaa roviolla tai kivittää mutta sterilointi nyt 
on vähintä mitä niille luonnonoikuille voi tehdä. Ettei tule li-
sää semmoisia. Logiikka tässä on kaiketi se että transsukupuo-
liset synnyttäisivät lisää transsukupuolisia... Tai jotain? Kyllä 
Päivi lääkärinä tietää miten biologia toimii.

Opetusministeri Gustafsson sai edeltäjältään Henna Virk-
kuselta tehtäväkseen opetussuunnitelmauudistuksen. Hui kau-
histus, uskonnonopetus oli uhattuna! Siitä meinattiin leikata 
jopa kolme tuntia pois! Mutta mikäs tuolta saapuukaan? Onko 
se luuta? Onko se vessaharja? Ei, se on Teräs-Päivi, joka viit-
ta hulmuten ryntäsi katalan opetusministerin tontille vastusta-
maan uskonnonopetuksen leikkauksia. Huh, vain yksi ussan-
tunti menetettiin, mutta jäljelle sentään jäi kymmenen hyvää 
tuntia joiden aikana tulevat sukupolvet ohjelmoidaan kilteiksi 
ev.lut-veron maksajiksi.

Tätä kirjoittaessani mieleeni muistui vitsi jossa kehon eri 
elimet väittelivät siitä kuka on kehon johtaja. Aivot ottivat joh-
tajuuden taakan, koska nehän kaikki käskyt antavat. Sydän 
vaati johtajuutta koska pumppaa kaiken veren joka pitää muut 
elimet liikkeessä, ja niin edelleen... Väittelyä jatkui eri elin-
ten kesken kunnes pyllyreikä meni lakkoon jonka seurauksena 
kaikilla alkoivat kurjat ajat. Muut elimet luovuttivat. Pyllyrei-
kä sai tahtonsa läpi ja se julistettiin kehon johtajaksi. En minä 
tällä yritä sitä sanoa että Päivi Räsänen olisi hallituksen suurin 
persreikä, mutta tuli nyt vaan mieleen.

Kimmo Laine

Maailmassa on valtiota, joissa us-
konto on keskeinen yhteiskun-
taa ohjaava tekijä. Toisaalta on 
olemassa valtioita, joissa on py-
ritty välttämään uskonnon vai-
kutusta valtion asioihin. Esimerk-
kinä valtiosta, jossa uskonto on 
aivan keskinen vallankäytön vä-
line, on Iran. Vaikka Iranissa va-
litaan parlamentti ja president-
ti kerran neljässä vuodessa, niin 
kuitenkin korkeinta valtaa käyt-
tää maan hengellinen johtaja, eli 
lain valvoja. Hengellinen johta-
ja mm. vahvistaa parlamentin lait, 
valvoo maan tiedotusvälineitä ja 
on armeijan ylipäällikkö. Iranis-
sa on voimassa Saria eli Islamilai-
nen laki.

  Esimerkkinä valtiosta, jos-
sa julkinen valta 
ja uskonto on ero-
tettu voimakkaim-
min, on Ranska. 
Ranskaan säädet-
tiin vuonna 1905 
laki, joka kertoo, 
että Ranskan val-
tio ei tunnusta tai 
tue mitään uskon-
tokuntaa. Ranska-
laiset kutsuvat tätä 
periaatetta nimel-
lä Laicite. Tämän 
voi suomentaa 
tunnustuksettomuudeksi. Tunnus-
tuksettomuusperiaatteen mukaan 
Ranskan valtio kohtelee puolueet-
tomasti ja yhdenvertaisesti kaik-
kia uskontoja ja uskonnottomia 
maailmankatsomuksia.

  Iranin tyylisessä teokratias-
sa kaikkien lakien pitää olla sopu-
soinnussa Islamin kanssa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että muutkin, kuin 
muslimit joutuvat alistumaan Sa-
rian lakiin, vaikka se olisi heidän 
omien arvojensa vastaista.

  Tunnustuksettomassa val-
tiossa lainsäädännön perusta ovat 
sekulaarit arvot ja yleiset ihmis- 
ja perusoikeudet. Tunnustuksetto-
man valtion lainsäädäntöä leimaa 
suhteellisen suuri liberaalisuus. 
Jos joku kokee lain liian liberaa-
liksi, niin hän voi olla soveltamat-

ta lakia itseensä.
  Tästä on hyvänä esimerk-

kinä aborttilainsäädäntö. Jos jo-
ku kokee, että nykyinen aborttila-
ki on liian liberaali, niin hän voi 
vallan hyvin olla soveltamatta si-
tä itseensä. Vaatimus lain kiristä-
miseen ilman päteviä lääketieteel-
lisiä perusteita on omien arvojen 
tuputtamista muille.

 Kun tunnustuksettomassa 
valtiossa säädetään lakeja, niin 
olisi suotavaa,että argumentit sää-
dettävän lain puolesta tai vastaan 
nousisivat rationaalisista peruste-
luista. Uskonnoilla on paljon us-
konnon sisäisiä arvoja jotka eivät 
ole yleisiä arvoja, joten tällaisiin 
arvoihin vetoamista tulisi vält-
tää. Nämä uskonnon sisäiset arvot 

voivat koskea esimerkiksi suku-
puolien roolia, lasten asemaa tai 
vapaapäiviä. Lainsäädännön tulee 
perustua kaikkien hyväksymiin 
arvoihin, joten yhden uskonnon 
sisäiset arvot eivät voi olla perusta 
kaikkia maan kansalaisia velvoit-
tavaan lainsäädäntöön.

 Esimerkkinä suomalaises-
ta laista, jonka säätämisen vas-
tustamisessa yritettiin käyttää ar-
gumenttina uskonnon sisäisiä ar-
voja, on liikeaikalaki. Uusin lii-
keaikalaki, joka astui voimaan 
1.12.2009, sallii kauppojen ympä-
rivuotisen sunnuntaiaukiolon.

 Liikeaikalakia säädettäessä 
nousi voimakkaasti keskusteluun 
pyhäpäivien kunnioittaminen. Sa-
notaanhan raamatussa, että seit-
semäntenä päivänä ei saisi teh-

dä työtä. Näin raamattu todellakin 
sanoo, mutta miten ihmeessä tämä 
liittyy esimerkiksi uskonnottomiin 
ihmisiin, joille raamattu ei ole mi-
kään elämän ohjenuora, vaan kirja 
muiden kirjojen joukossa. Ei ole 
hyvien tapojen ja tunnustuksetto-
muuden mukaan oikein, että kaik-
kien tulisi alistua kristinuskon si-
säisiin arvoihin. Kyllä minulla us-
konnottomana pitää olla oikeus 
käydä kaupassa, ellei kauppojen 
sunnuntaina kiinnipitämiseen löy-
dy mitään rationaalisia perusteita.

 Lain säädännän yhteydessä 
tuotiin esille erittäin pätevä ja sa-
malla rationaalinen perustelu sille, 
että kauppojen ei tulisi olla auki 
sunnuntaina. Perustelut kauppo-
jen kiinnipitämiseen sunnuntaisin 

lähtivät ajatukses-
ta, että julkinen 
liikenne ei toi-
mi kunnolla sun-
nuntaisin ja toi-
sena perusteluna 
oli lastenhoito-on-
gelmat sunnuntai-
na. Tiedetään, et-
tä kaupoissa on 
töissä paljon nuo-
ria naisia. Heil-
lä ei ole käytettä-
vissään henkilö-
autoa samalla ta-

valla, kuin väestöllä keskimäärin. 
He ovat näin riippuvaisia julki-
sesta liikenteestä. Nuorilla naisilla 
on myös lapsia, joten huoli lasten 
hoidosta on aiheellinen. Niin kuin 
huomataan, asioita voidaan perus-
tella myös rationaalisesti. Aina ei 
tarvitse paukuttaa vastustajaa py-
hällä kirjalla päähän.

  Suomen suunta on ilman 
muuta tunnustuksettomuus. Se 
tarjoaa tasa-arvoisimman kohte-
lun kaikille kansalaisille. Moniar-
voistuvassa Suomessa tunnustuk-
settomuus tarjoaa hyvät rakennus-
puut parempaan Suomeen, koska 
tunnustukseton valtio kuuluu ko-
ko kansalle eikä vain jollekin vä-
estönosalle. 

Kuva ja teksti: Petri Karisma

tunnustELuJa 
tunnustuksEttomuutEEn

sYksY 2012
helsinki.vapaa-ajattelijat.fi/uskomatonlehti

Tamperelainen Petri Karisma on 
toiminut Vapaa-ajattelijain liiton 
puheenjohtajana vuodesta 2011 
lähtien. (Kuva: Ilkka Vuorikuru)

Perustuslain (11 §) mukaan ”kukaan ei ole velvolli-
nen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskon-
non harjoittamiseen”. Tämän perusoikeuden toteu-
tumista koulussa ja armeijassa Suomessa pyritään 
haittaamaan otsikossa mainitulla käsitteellä ”oman-
tunnon syyt”.
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uskomaton

Olin viime vuodenvaihteessa Län-
si-Intiassa osallisena erään köy-
hän hindun kamppailussa, koska 
hänen pappinsa oli tulkinnut hä-
nen vatsavaivojen ja suolisto-on-
gelmien johtuvan, ei stressi pe-
räisestä ärtyneestä paksusuolesta, 
vaan ärtyneestä jumalasta. Siis 
jostain niistä monesta miljoonas-
ta. Hän oli uhrannut koko pienen 
omaisuutensa tuolle jumalalle, 
mutta tämä pappi vaati edelleen 
lisäuhrauksia, koska edelliset ei-
vät olleet toimineet. Tällä kertaa 
hän vaati uhrikseen kokonaisen 
sian. Ensin oli riittänyt siankar-
vat, mutta ennemmin tai myö-
hemmin hänen olisi tuotava ko-
konainen sika. Kokonainen sika 
maksaa suunnilleen kolmen kuu-
kauden palkan verran. Pappi vaati 
siis kolmen kuukauden palkan ar-
voista sikaa, jonka hän sitten itse 
voisi pistää lihoiksi ja syödä sen 
perheensä kesken. Edelleenkään 
ystävämme ei suostunut mene-
mään lääkäriin.

Tämä tapahtui Intiassa, mis-
sä valtaosa väestöstä uskoo yli-
luonnollisiin jumaliin ja heidän 
suoranaisiin vaikuttamiskykyi-
hin yksittäisten ihmisten arkisis-

sa ongelmissa. Mutta vastaavia ta-
pauksia löytyy myös Suomesta. 
Odotin hammaslääkärin vastaan-
otolla Äänekoskella pari vuotta 
sitten vaimoani ja kuuntelin vie-
restä, kuin erän mies halusi pe-
ruuttaa kuukautta aikaisemmin 
varaamansa aikansa. Hän kertoi 
vastaanottajalle rukoilleen kipe-
ytyneen hampaan paranemista, ja 
niin hammassärky oli hellittänyt. 
Vastaanottovirkailijan inttämisestä 
huolimatta miehen aika peruttiin. 
Surullista.

Jokaisella ihmisellä tulee olla 
oikeus päättää omasta näkemyk-
sestään maailmasta ja koko maa-
ilmankaikkeudesta. Kaikkia meitä 
kiehtoo kysymykset: mistä olem-
me tulleet, minne olemme menos-
sa ja miksi olemme täällä. Useim-
mat uskonnot antavat näihin kysy-
myksiin edes jonkinlaisia vastauk-
sia. Useimmat niistä on kuitenkin 
todistettu vääriksi. Suomen luteri-
lainen kirkko periaatteessa myön-
tää evoluutioteorian paikkansapi-
tävyyden, mutta kuitenkin toteaa, 
että se ei ole ristiriidassa heidän 
oman luomisoppinsa kanssa. Juu-
ri tämä epämääräinen suhtautu-
minen ja suvaitseva asenne kuvaa 

sen petollisuutta. Suomalaisessa 
kansakirkossa kyse on enemmän-
kin siitä kaiken taustalla olevasta 
hienovaraisesta pohjavireestä, jo-
ka lopulta ihmisen muokkaa. Poh-
dinnat hyvästä ja pahasta ja yli-
luonnollisen läsnäolosta. Onko 
ihmisen rooli maailmassa joten-
kin ainutlaatuinen? Pitääkö mennä 
rippikouluun päästäkseen kirkossa 
naimisiin? Ne ovat erittäin tärkei-
tä asioita lapselle. Nämä ovat psy-
kologisesti erittäin vakavia asioi-
ta, jotka vaikuttavat kehittyvän ih-
miseen psyykeen usein vahingoit-
tavalla tavalla.

Uskonto on niin syvälle juur-
tunut Suomalaiseen kulttuuriin, 
että sen vahingollista vaikutus-
ta on vaikea havaita. Lapsen kirk-
koon liittämiseen tarvittavat pape-
rit tulevat maistraatin kautta pos-
titse ihan automaattisesti. Harva 
tapakristitty pysähtyy miettimään, 
että onko siinä mitään väärää. 
Kuitenkin juuri nuo hienovaraiset 
psykologiset tekijät ovat erittäin 
suuressa roolissa lapsen kasvaessa 
aikuisuuteen.

Kunnioitan kaikkia ihmi-
siä, jotka itse tietoisesti tekevät 
omat valintansa. Kunnioitan vie-

lä enemmän ihmisiä, jotka perus-
tavat valintansa oikean ja väärän 
pohdinnalle sekä totuuden hyväk-
symiseen. Totuus on pitkälti ky-
seenalainen käsite, mutta tie-
teellisessä mielessä kyse on 
teorian pitävyydestä. Teo-
ria on tosi, jos sitä ei ny-
kytiedon valossa voida 
kumota. Mutta kuka 
tahansa järkevä ihmi-
nen muuttaa mielensä 
heti, kun teorian kumoa-
vaa todistusaineistoa on 
riittävästi!

Kunnioitan myös 
uskovaisia, jos se on 
tietoinen valinta. Joilla-
kin se on ja he näkevät paljon vai-
vaa myös kirkon toimintaperiaat-
teiden muuttamiseksi. Se on erit-
täin kunnioitettava teko.

Toivon kuitenkin, että kirk-
koon kuuluvat jättäisivät omille 
lapsilleen oikeuden päättää omis-
ta asioistaan, kun ne ovat siihen 
kykeneväisiä. Tietoisella valin-
nalla tarkoitan sitä pohdintaa, jon-
ka jokainen ihminen joutuu teke-
mään ollakseen sinut oman mo-
raalisen kudoksen ja oman kuole-
vaisuutensa kanssa.

Ateis-
mi voi-

daan kokea 
aatteena, jonka 

puolesta voidaan 
huutaa, mutta to-

dellisuuden hyväk-
syminen ei voi sinäl-

lään olla mikään aa-
te. Todellisuuden 

hyväksymisessä 
kyse on aat-
teesta luopu-
minen. Tähän 

on omat histori-
alliset syynsä, koska lähtöasetel-
ma on ollut uskonnosta uskonnot-
tomuuteen siirtyminen.

Nykymaailmassa lähtöasetel-
man tulisi olla jo vihdoin toisin-
päin. Lähtökohtaisesti tulisi aja-
tella, että meillä on ihmisapina, 
jolle tarjotaan selitys todellisuu-
desta sellaisena kuin se on. Mut-
ta jos apina alkaa uskomaan hen-
kiolentoihin, niin silloin se siirtyy 
jonkun aatteen taakse.

Mikko Ijäs
visual artist, researcher

Kuva: Kimmo Laine
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