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Minä vain kysyn: kun uskonnotto-
muus maassamme lisääntyy vuosi 
vuodelta, eivätkö vapaa-ajattelijat 
voisi alkaa havitella itselleen evan-
kelisluterilaisten nykyistä asemaa 
virallisena valtionkirkkona? Hah-
mottelen seuraavassa tulevan Ju-
malattoman Suomen kansalaisen 
matkaa kehdosta hautaan.

Ihminenhän ei ole saari, ja ilman ateistista yhteisöä uskonnoton on kuin 
puustaan irronnut näivettyvä lehti. Itsestäänselvästi tällainen yhteisö on 
Vapaa-ajattelijain liiton paikallisyhdistys. Samalla tavoin kuin vanhem-
mat opettavat lapsilleen yhteisen kielen, on luonnollista että vastasynty-
nyt liitetään ”vapareiden” jäseneksi. Luonteva tilaisuus tähän on nimiäis-
ten yhteydessä. Vapaa-ajattelijoiden päiväkodissa lapset oppivat kotinsa 
maailmankatsomuksen alkeet, missä muuallakaan? Prosessi jatkuu kou-
lussa. Tarvitaan aivan erityinen oppiaine, jossa opitaan ateismin merkitys 
omassa elämässä ja perehdytään sen keskeisiin kertomuksiin. Opetusta ei 
jätetä vain koulun harteille, vaan ”koko kylä kasvattaa”: vapaa-ajatteli-
jat järjestävät koululaistilaisuuksia, vapareiden ”koulukummi” pitää päi- 
vänavauksia ja laulattaa. Uskovaisvähemmistön lasten ei ole tietenkään 
pakko tulla näihin tilaisuuksiin. Mitään ei tuputeta. 

Aikuistumisen kynnyksellä on hyvä oppia oman maailmankatsomuksen 
alkeet yhteisellä vapaa-ajattelijain kesäleirillä. En tarkoita uskonnollises-
ti sitoutumatonta Prometheus-tyyppistä leiriä, vaan paikkaa jossa nuori 

saisi kuulla väkevää ateistista julistusta ja opetella sitä 
ulkoa. 14-vuotiashan ei oikeasti tiedä, miten ajattelisi 
asioista. Itsekin näin tuolloin maailman niin kovin 
mustavalkoisena ja harkitsin kovasti kirkkoon 
liittymistä. Jälkikäteen voin vain kiittää ateis-
tivanhempiani, jotka estivät minua. Heidän 
poteronsa pitivät. Poteroista puheenollen: 
varusmiehen henkisenä tukena toimii 
parhaiten joukko-osaston oma sotilasva-
paa-ajattelija. 

Seuraavaksi aikuistuva suomalainen tar-
vitseekin sosiaalipalveluita.  Mitä enem-
män kaupunki järjestää vapaa-ajatteli-
joille tiloja, sitä helpompi sosiaalitoimen on 
tavoittaa avuntarvitsijat niistä käsin. Vapareiden 
tiloihin ovat uskovatkin tervetulleita! Ateistit 
hoitavat mielellään myös kaikkien kansalais-
ten hautaustoiminnan valtion tuella. Joku voi nyt 
pelätä, että uskovaiset tulevat valittamaan näistä 
järjestelyistä kansainvälisiä ihmisoikeus- ym. so-
pimuksia heilutellen. On kuitenkin muistettava, että 
näitä sopimuksia tulee tulkita osapuolten jäsenmäärän 
perusteella. Äänekkään, mutta onnettomaksi nysäksi 
kuihtuneen porukan on kohtuutonta tulla muilta mitään 
vaatimaan. 

Pertti Jarla

Pääkirjoitus

USkonnotonta SUomea 
hahmottelemaSSa
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SiSällyS

Kiinnostuitko lehdestä? Haluaisitko 
tulla mukaan edistämään yhdenvertai-
suutta ja uskonnonvapautta Suomessa? 

Liity Helsingin Vapaa-ajattelijoihin. 
Jäsenmaksu on 20 € vuodessa, ja 

sillä saat tämä upean lehden lisäksi 
myös neljä kertaa vuodessa ilmesty-
vän Vapaa Ajattelija -lehden. Ja mikä 

parasta, voit vihdoin kehua naapurillesi 
kuuluvasi Vapaa-ajattelijoihin!

Lähetä jäsenhakemus, jossa on nimesi, 
osoitteesi,  puhelinnumerosi ja sähkö-

postiosoitteesi osoitteeseen 
helsinki.jasenasiat@vapaa-ajattelijat.fi 

tai täytä hakemus osoitteessa 
vapaa-ajattelijat.fi/jasenhakemus

“Kun kerran saatiin yhden itsensä oikein nimeltä mainitseman vaparin kanssa 
keskustelu perverssiyksistä, hän livahti karkuun. Muutkaan vaparit eivät suostu 
tunnustamaan omia tempauksiaan. Sitten on kohta taas joku kampanja, 
seuraavaksi varmaan tissikampanja.” -- Nimim. On yritetty, Suomi24
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Pitkin poikin lehteä esitellään ”alan 
termistöä” selkokielellä. Mikä on 
lentävä spagettihirviö, promet-
heus-leiri ja miten orvokki liittyy 
uskonnottomuuteen?

Mitä mieltä Vasemmistoliiton kansanedustaja 
Silvia Modig on uskontoon liittyvistä kysy-
myksistä? Saako uskontoa ja politiikkaa sotkea 
keskenään?

s. 4-5

Millainen on reilu päiväkoti? Lue Uskomat-
toman Reilu Päiväkoti extrasta, mitä hanke 
tarkoittaa esimerkiksi uskonnottomille, ve-
gaanista ruokavaliota noudattaville ja sateen-
kaariperheille. s. 8-11

Rippileiri ei ole pakollinen, eikä ainoa  
vaihtoehto aikuistuvalle nuorelle. Lue  
millaisia kokemuksia Senia on saanut  
Prometheus-leiriltä. s. 13
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Islannissa oli vielä vuoteen 2009 
asti käytössä uskontokuntiin 
kuulumattomille määrätty vero, 
joka meni valtiolle ja käytettiin 
yliopiston rahoitukseen. Suomes-
sa ei ole tällä hetkellä verotusta 
kirkkoon kuulumattomille, eikä 
toivottavasti tulekaan, mutta ai-
nahan voi vapaaehtoisesti tukea 
hyväksi katsomiaan järjestöjä. 
Miten paljon helsinkiläinen kes-
kivertopalkansaaja tukisi sitoutu-
mattomia hyväntekeväisyyskoh-
teita kirkollisveron määrällä?

Helsingin Tilastollisen Vuo-
sikirjan mukaan 25-34 -vuotiaat 
helsinkiläiset tienasivat vuonna 
2010 keskimäärin 27 827 € vuo-
dessa. Eroakirkosta.fi -palvelun 
verolaskurin mukaan kirkollisve-
ro näillä tuloilla on 230,06 € kir-
kollisveron ollessa 1,0 %. Kuinka 
paljon hyväntekeväisyyttä saa 
230 eurolla vuodessa?

Vertailuryhmäksi valikoitui 
kahdeksan tunnettua hyvänteke-
väisyysjärjestöä, jotka ovat poliit-
tisesti ja uskonnollisesti sitoutu-
mattomia, periaatteella “jokaiselle 
jotakin”. Vertailujärjestöt olivat 
Amnesty International, Animalia, 
Greenpeace, Maailman luonnon 
säätiö WWF, Plan Suomi, Suo-
men Punainen Risti, Suomen UN 
Women ja Suomen Unicef-yhdis-
tys. Yhdistyksille lähetettiin tie-
dustelut siitä missä suhteessa ne 
käyttävät varojaan varsinaiseen 
humanitääriseen työhön, ja kuinka 
suuri osuus varoista kuluu kiintei-
siin hallinnollisiin kuluihin. Kes-
kimäärin 80 % näille järjestöille 
annetusta rahasta menee suoraan 
hyvän tekemiseen. Jäljelle jäävä 
viidennes varoista käytetään toi-
minnan pyörittämiseen.

Kirkko käyttää keräämäänsä 
kirkollisveroa sekä kristillisen sa-
noman levittämiseen että hyvän-
tekeväisyyteen. Tässä vertailussa 
kirkon hyväntekeväisyydeksi 
lasketaan diakonia, yhteiskunnal-
linen työ ja kansainvälinen toi-
minta. Kaikki muu kirkon kir-
janpidossa näyttäisi olevan joko 

kiinteistökuluja ja henkilöstö- ja 
hallintokuluja tai kuluja aatteelli-
sesta toiminnasta kuten rippikou-
luista ja jumalanpalveluksista, eli 
työstä joka palvelee ensisijaisesti 
kirkon omaa asiaa.  

Kirkko julkaisee taloutensa 
tunnusluvut vuosittain. Tässä 
vertailussa käytetään vuoden 
2012 tehtäväalueiden työalakat-
teiden jakautumaa, jossa palve-
lujen osuudeksi mainitaan 13 
%. Keskimääräisestä 230 euron 
kirkollisverosta tämä on noin 
30 euroa. Kirkollisverosta loput 
200 euroa menevät hautajaisiin, 
häihin, rippileireihin ja henkilös-
tömenoihin, eli kirkon toiminnan 
pyörittämiseen.

Jos kirkkoon kuulumaton kes-
kivertotienaaja lahjoittaa kuukau-
dessa vaikkapa 5 euroa jollekin 
hyväntekeväisyysjärjestölle, ra-
haa menee hyvään tarkoitukseen 
huomattavasti enemmän kuin 
menisi pelkästään kirkkoon kuu-
lumalla. Tarkoitus ei toki ole yl-
lyttää ketään eroamaan kirkosta. 
Totuus kuitenkin on, että puheis-
sa kirkon hyväntekeväisyydestä 
on paljon porua ja vähän villoja. 
Jos hyväntekeväisyyttä voisi kil-
pailuttaa kuin sähkösopimusta, 
valinta olisi selvä.

Kimmo Laine

kymmenykSet
Millainen olisi uskonnollisesti sitoutumaton “hyväntekeväisyysvero” verrattuna kirkon jäsenyyteen? Kirkollisverosta 
on keskusteltu kuluneen vuoden aikana julkisuudessa jonkin verran. Arkkipiispa Kari Mäkinen on ehdottanut vero-
tusoikeuden laajentamista kaikille uskontokunnille, jottei tämä yksinoikeus olisi vain evankelis-luterilaisella kirkolla. 
Kirjailija ja pappi Heikki Palmu puolestaan näkee vapaa-ajattelijat ja uskonnottomat yhteiskunnan pummeina, jotka 
törkeästi elävät kirkon siivellä. Vähän samaan tapaan kuin pyöräilijä on joukkoliikenteelle pummi.

Keskimäärin 80 prosenttia hyväntekeväisyysjärjestöille annetuista 
varoista käytetään suoraan hyvän tekemiseen. Kirkko teki vuonna 
2012 hyvää 13 prosentilla.

80 %

13 %

agnostisismi
Agnostikon mielestä juma-
lien olemassaolosta tai ole-
mattomuudesta ei voi sanoa 
perustellusti juuta eikä jaata. 
Hän voi uskoa tai olla usko-
matta tunteenomaisin perus-
tein, tai olla muodostamatta 
kantaa. Kreikan sana “gno-
sis” tarkoittaa tietoa.

ateismi
Varhaisimmat tunnetut sel-
keästi ateistiset ajattelijat ovat 
antiikin Kreikasta, Diagoras 
(400-luku eaa.) ja Theodoros 
Kyreneläinen (n.335–260 
eaa). Myöhempiä tunnettu-
ja ateisteja ovat olleet mm. 
Percy Bysshe Shelley, Frie-
drich Nietzsche, Simone de 
Beauvoir ja Bertrand Rus-
sell.

Ateisteja yhdistää jumal- 
uskon puute. Ateisti voi pi-
tää jumalien olemassaole-
mattomuutta faktana (posi-
tiivinen ateismi), tai ajatella 
että häneltä yksinkertaisesti 
puuttuu tunne jumalan ole-
massaolosta (negatiivinen 
ateismi). Henkilön ateismis-
ta ei automaattisesti seuraa 
minkäänlaista suhtautumis-
ta moraaliin tai uskontoihin. 
Pyrkimyksiä organisoida 
ateisteja yhteiskunnallisesti 
vaikuttavaksi voimaksi on 
verrattu kissojen paimen-
tamiseen. Ks. Uusateismi, 
Vapaa-ajattelu.

Bright
Mm. Richard Dawkinsin 
ja Daniel Dennettin lansee-
raama uudiskäsite: 'Bright' 
on henkilö, jolla on natura-
listinen todellisuuskäsitys 
ilman yliluonnollisia tai 
mystisiä piirteitä. Bright:n 
etiikka ja toiminta perustuu 
naturalistiselle maailman-
kuvalle. Suomennokseksi 
on esitetty mm. “Välkky”. 
Brightit järjestävät tapaami-
sia ja pitävät yhteyttä inter-
netissä, mutta heillä ei ole 
virallista organisaatiota.

Buddhalaisuus
Siddhartha Gautaman ope-
tuksiin perustuva oppi ja us-
konto. Buddhalainen uskoo 
yksilön jälleensyntymiseen 
ja kehittymiseen tekojen ja 
niiden seurauksien, karman, 
kautta. Buddhalaisuuteen ei 
liity jumalolentoja, ja Sidd-
hartha itse opetti olevansa 
tavallinen ihminen.

“Kun uskonto ja politiikka menevät sekaisin, niin vastuu 
on ulkoistettu taivaaseen.”  -- Sakari Timonen
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SilVia moDiG
1. maailmankatsomuksen 
synty, veriletut.

Aloitetaan kronologisesti. Miten 
kotikasvatus ja koulu, maail-
mankatsomushistoria?

Minähän olen uskovaisen kodin 
kasvatti, äiti on helluntailainen. Se 
on vaikuttanut hirveästi, sen takia 
mä olen vasemmistolainen, koska 
olen saanut uskonnollisen kasva-
tuksen...tarinat ja sanomat on aika 
samoja molemmissa. Kun kerroin 
sukujuhlissa - paikalla sekä äidin 
kristillisdemokraattinen että isän 
RKP:läinen suku - että lähden 
kunnallisvaaleihin ehdolle, alkoi 
iloinen puheensorina, että minkä 
puolueen ehdokkaana? Vastasin 
että Vasemmistoliiton, ja sitten oli 
ihan hiljaista..miten voikin olla 
hiljaista kahdella kielellä.

En nähnyt vasemmistolaisuu-
dessa ja uskonnossa ristiriitaa, 
mieti nyt Raamatun sanomaa: 
Pidä lähimmäisistä huolta, maksa 
kymmenykset. Se on sama kuin 
että reilulla progressiivisella ve-
rotuksella pidetään toisistamme 

huolta. Helluntailaiset on hirveän 
jyrkkiä ajatuksissansa, siitä tuli 
selvä käsitys oikeasta ja väärästä, 
harmaan sävyjä ei ollut kauheasti. 

Onko nyt sitten niin, että oma 
uskonnollisuus ei ole täysin häi-
pynyt, et ole mikään ateisti?

Mulla on hirveän vähän tar-
vetta määritellä itseäni. En usko 
mihinkään, mutta tavallaan us-
kon kaikkeen. Mistä mä voin 
tietää? En koe itseäni kristityksi. 
Jos pitäisi valita, ehkä ennemmin 
määrittelisin itseni ateistiksi. Sun 
pitää olla aika varma asiastasi, jos 
sanot että olet ateisti, eikö niin?

Saiko maailmankatsomuksesi 
kehittyä kouluaikana rauhassa, 
vai tuntuiko, että jotain tupu-
tettiin?

Eiköhän jokainen ole hellun-
taiseurakunnassa jonkinlaista 
tuputtamista kokenut! Mutta 
sitten olen käynyt suomenruot-
salaiset peruskoulut, sehän on 
mitä hienoin laitos. Siellä opete-
taan - mun kokemuksen mukaan 

enemmän kuin suomenkielisellä 
puolella - ajattelemaan ja puhu-
maan, käyttämään retoriikkaa. 
Siellä sai hyvät ainekset ajatella 
joka suuntaan näitä asioita.

Uskonnonopetus, sehän oli ihan 
päätöntä, mun piti hakea kotoa 
lappu, että pääsin opiskelemaan 
elämänkatsomustietoa. Minusta 
ET oli uskontoa hyödyllisempi 
ja mielenkiintoisempi, kyllähän 
minä jo pyhäkoulun perusteella 
osasin tämän yhden tarinan. Piti 
erikseen pyytää lappu, se vähän 
riippuu mestasta, mutta onhan se 
päätöntä. ET:hen pääsemisen pi-
täisi olla täysin neutraalia.

ET oli ihan hiton hyvä. Siellä 
käytiin läpi kaikki eri uskonnot, 
pohdittiin moraalikäsityksiä eri 
näkökulmista. Uskonnottomuutta 
ei tyrkytetty ainakaan meillä. Pro-
metheus- tai rippileiriä en käynyt 
kun olen helluntailainen.

Mun ensimmäinen kokemus 
siitä, että äitini on helluntailainen 
oli se, että verilettupäivänä kou-
lussa mä sain pinaattilettuja. Kun 
kysyttiin, vastasin että ”mun äi-

din uskonnon takia”. Ajattelin jo 
silloin pienenä, että todella outo 
vastaus. Ei kotona selitetty miksi, 
se oli vaan niin.

Kun apulaisoikeusasiamies lin-
jasi, että yhden virren laulami-
nen koulujuhlassa ei ole uskon-
nonharjoittamista, missä se raja 
sitten oikein menee?

Riippuu siitä miten sen itse ku-
kin kokee. Mä ahdistun ihan eri 
kohdassa kuin joku muu, mulle-
han on joskus tuputettu sitä hel-
luntailaisuutta. Jossain kohtaa 
tulee se raja vastaan, että nyt tulet 
sille alueelle, jossa ei mun ajatuk-
siani määräillä.

Mä en tajua miksi asioista teh-
dään niin helvetin vaikeita ny-
kyisin. Miksei niiden pentujen 
kanssa voi puhua, miksei niiltä 
voi kysyä: mitä te haluatte ja mitä 
mieltä olette? 

Koulunhan pitäisi olla täy-
sin neutraali. Uskonnot ja muut, 
niiden pitäisi olla koulun ja työ-
ajan ulkopuolella. Ajattele, että 
tämänkin Pikkuparlamentin on 

joku pappi käynyt siunaamassa. 
Vihreiden Irina Krohn oli yksi-
nään vastustanut sitä, sanonut: 
”Mitä sä tulet mun työhuonetta 
siunaamaan, kun et mun ystäviä 
siunaa avioliittoon”? Eikö oo 
aika makee mimmi?

Ala-asteen uskonnonkirjathan 
eivät edes yritä olla tunnus-
tuksettomia, neuvotaan että 
rukoilemalla saa yhteyden tai-
vaaseen ja muuta...

Mun sukulainen on ala-asteella 
luokanopettajana, vahvasti usko-
vainen ihminen. Hän kysyi, että 
mistä ihmiset on saaneet tällaisen 
edes päähänsä, että uskonnonope-
tus nyt yhtäkkiä olisi tunnustuk-
setonta? Opetus on historiaa niin 
kauan kuin puhutaan jostain Jee-
sus-nimisestä kaverista Nasaretis-
sa. Mutta sitten kun sanotaan että 
Jeesus on Jumalan poika, siinä se 
muuttuu tunnustukselliseksi.

Hän sanoi minusta hyvin, että 
miksi nyt oltaisiin tunnustuksetto-
mia, kun muutkin uskonnot opete-
taan tunnustuksellisuuden kautta?

Silvia Modig on Vasemmistoliiton kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Helsingissä, tuttu suurelle yleisölle televisio- ja radiojuontajana. Modi-
gilla on vuosien kokemus myös kansalaisjärjestötoiminnasta, tällä hetkellä hän on Oranssi Asunnot Oy:n hallituksen jäsen. Haastattelen häntä 
työhuoneellaan Eduskunnan Pikkuparlamentissa, etukäteen tietämättä hänen tarkkaa kantaansa uskontokysymyksiin.

"Päivi Räsänen ja Irja Askola ovat hyvä taistelupari. Päivi karkottaa kirkosta ne, jotka 
eivät usko, ja Irja karkottaa ne, jotka uskovat." -- Heikki Orsila, eroakirkosta.fi

“Jossain kohtaa tulee se 
raja vastaan, että nyt tulet 
sille alueelle jossa ei mun 
ajatuksiani määräillä.”
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Pitäisikö opetus järjestää jo-
tenkin niin, että se olisi käytän-
nössä tunnustuksetonta?

Koulun pitäisi olla katsomuk-
sellisesti neutraali. Mitä jos olisi 
yksi yhteinen aine, jossa tutustut-
taisiin eri uskontojen tarinoihin, ja 
mistä ne tulevat? Niillähän on val-
tavia kulttuurillisia ja historiallisia 
vaikutuksia. Tähdättäisiin siihen, 
että jokainen pohtisi itse. 

Suomessa on kuitenkin hitosti 
uskonnonopettajia, pitäisikö 
heidän sitten jäädä työttömiksi 
tai kouluttautua uudelleen...?

Kouluttautua uudelleen.

2. Uskonto istuu tiukassa. 
Pakanakyltti mielessä.

Katsotaanko vasemmistolaista 
uskovaa jotenkin kieroon?

Ei mun mielestä. Ne meistä, 
jotka ovat kirkossa aktiivisia, tu-
lee kyllä jotenkin varovasti asian 
kanssa esiin. Esimerkiksi Eila 
Tiainen Jyväskylästä lähti poli-
tiikkaan, kun hermostui tyystin 
Päivi Räsäsen homopuheisiin. 
Hän marssi paikalliseen Vasem-
mistoliittoon ja sanoi, että haluaa 
asettua seurakuntavaaleihin eh-
dolle. Heillä ei ollut ikinä tainnut 
olla ketään seurakuntavaalien lis-
toilla ja Eila pääsi läpi hirveällä 
äänimäärällä. 

Jos seurakuntalainen hermos-
tuu jonkun Päivi Räsäsen pu-
heista, pitäisikö heti erota kir-
kosta vai...?

Ei mun mielestä. Vaikka en 
itse kirkkoon kuulu, se on tärkeä 
instituutio tässä yhteiskunnassa ja 
tekee myös paljon hyvää. Esimer-
kiksi Herttoniemen kirkkoherra 
kerran vuodessa pesee omin käsin 
ne Hertsikan metsien miehet ja 
vaihtaa niille puhtaat vaatteet.

Silloin kun oli nämä Päivi Rä-
säsen homopuheet, monet tuli 
esiin puolustaakseen minua ho-
mona ja vastalauseena erosi kir-
kosta. Mä olin vähän silleen, että 
älkää erotko sieltä vaan menkää 
äänestämään seurakuntavaaleissa. 

Mitä mieltä olet tästä kirkon 
lapsikastesysteemistä? Jotkut 
ajattelevat, että toisaalta pään 
kasteleminen ei tee pahaa.

No ei se tee pahaa, mutta toi-
saalta meillä on nettisivuja kuten 
Eroakirkosta.fi, eli kyllä se melko 
pitkän sitoumuksen aiheuttaa. Mi-
ten voi panna ihmisen liittymään 

mihinkään, ennenkuin se voi itse 
sanoa mitä se haluaa? Tässä koh-
taa helluntailaiset, usko tai älä, on 
fiksumpia: ihminen menee kas-
teelle vasta sitten, kun itse päättää. 
Yleensä teini-iässä. Silloin käyt 
läpi sen pohdinnan, haluanko olla 
mukana tässä. Silloin mä olin ym-
märtänyt lähteä pois sieltä. Mutta 
on se minusta paljon järkevämpää.

Ei helluntailaisuudesta erkaan-
tuminen ole niin vaikeaa kuin 
vaikka lestadiolaisuudesta. Mutta 
sitä tietää ottavansa riskin: kun 
on pienestä asti hoettu, että joudut 
helvettiin jos teet syntiä. Se istuu 
niin tiukassa, että kun koulussa 
opettaja puhuu evoluutiosta, alkaa 
mielessä välkkymään kyltti: ”pa-
kana, pakana”... Kesti tosi pitkään 
päästä eroon sellaisesta.

Jos pienestä pitäen on toitotettu 
uskontoa, se istuu tosi tiukassa, ja 
on tosi vaikea enää sanoa, onko  
taustalla mitään synnynnäistä 
taipumusta uskonnollisuuteen.

Se on just näin. Mun var-
haisimpia muistoja on se, kun 
asutaan Kulosaaressa ja olen 
käymässä nukkumaan. Mietin 
kauheasti, kun pyhäkoulussa oli 
sanottu, että on perisynti sanoa 
Jumalan nimeä turhaan. Mietin, 
että ihan oikeastiko, ja päätin ot-
taa riskin. Sanoin äkkiä: ”Juma-
lajumalajumala!”, odotin iskeekö 
joku jostain...ja eihän se tullut. 
Muistan kun mietin siellä, että ei-
hän tässä ole mitään järkeä.

Nythän oli tämä metatutkimus, 
jonka mukaan erityisen älyk-
käät ihmiset ovat taipuvaisem-
pia uskonnottomuuteen.

Olen hirveän varovainen sano-
maan kuka on älykäs. Uskon kyl-
lä että ihminen, joka paljon pohtii 
ja kyseenalaistaa, päätyy helpom-
min kyseenalaistamaan annetut 
totuudet, ja sitten ehkä löytää 
itsensä uskonnottomana. Kun ei-
hän tuolle uskonnolle mitään to-
disteita ole, kuten tiedämme.

Mutta onhan näitä joiden mie-
lestä Raamattu on ihan histo-
riallista faktaa.

Tiedän. Mulla on kaveri, joka ei 
usko dinosauruksiin, koska se ei 
mene ajallisesti yhteen Raamatun 
tarinoiden kanssa. Kysyin, että 
oletko käynyt tuossa Luonnontie-
teellisessä museossa, että miten 
sen selität sitten. Ei sellainen ole 
rationaalista, siinä paetaan asioi-
ta. Tiedätkö, jos olet ollut vaikka 

todella rappioheroinisti, niin tar-
vitset jotain muuta täyttämään sen 
paikan. Se kertoo parhaiten siitä 
miten uskonto toimii, ja hyvä niin, 
parempi että kuuntelet saarnaa 
kuin että vedät herskaa. 

3. yhteiskunnassa vaikut-
taminen. 

Miten kansalaisjärjestöt, voiko 
niiden kautta oikeasti vaikuttaa?

Voi, voi voi voi voi. Oon itse ol-
lut monessa kansalaisjärjestössä, 
koen että oon päässyt aika merkit-
tävästikin vaikuttamaan. Orans-
silla otettiin ihan purkukuntoinen 
talo itsellemme ja kunnostettiin 
se, nyt se on aivan upee mesta. 
Kun meen siitä ohi metrolla, ajat-
telen että menen siitä varmaan 
vielä vanhana naisenakin ohi ja 
voin sanoa että me ollaan tehty toi.

Onko veteraanilla antaa vink-
kejä, miten kansalaisaktiivin 
kannattaa toimia kun vaikkapa 
kaupungin kanssa asioidaan?

Virkamiehet suhtautuu yleen-
sä työhönsä yhtä intohimoisesti 
kuin se kansalaisjärjestön tyyppi, 
joka ottaa heihin yhteyttä. Paras-
ta on saada aikaan pitkäaikaisia, 
luottamuksellisia yhteistyökump-
panuuksia. Jos käytte samojen 
tyyppien kanssa vuosien ajan 
neuvotteluja, ne oppivat tunte-
maan teidät. Ennen Oranssi joutui 
valtaamaan taloja, nyt 20 vuotta 
myöhemmin Helsingin kaupunki 
tarjoaa meille kiinteistöjä.

Kompromisseja pitää tehdä. Jos 
mä yksin seison tuolla tuulikaapis-
sa ja huudan mun totuutta, mä en 
saa mitään tehtyä. Mutta jos jostain 
löydän sen ihmisen, joka on mie-
luiten mun kanssa aivan eri mieltä, 
ja löydetään jotain yhteistä...politii-
kassa pitää keskittyä niihin asioi-
hin, joista voi olla samaa mieltä. 
Silloin saa asioita eteenpäin.

Saako uskontoa sotkea politiik-
kaan?

Ei saisi. Jos teet politiikkaa, et 
voi katsoa asioita pelkästään oman 
vakaumuksesi kautta, kun ei kai-
killa muilla ole sama vakaumus.

4. Vapaa-ajattelijat ja 
muut pahanilman linnut.

Jos joku uskonnoton valittaa 
virren veisuusta koulussa, onko 
se turhaa loukkaantumista?

Ei, ei. Ihan miten kukin tär-
keäksi kokee. 

Ihmettelen, kuinka te Va-
paa-ajattelijat ette ole nostaneet 
isompaa meteliä Yleisradion ju-
malanpalveluslähetyksistä: se on 
käsittääkseni ainoa tuotanto, jos-
sa YLE laittaa vain kameran pääl-
le, kirkko tuottaa koko homman. 
Kaikissa muissa yhteistuotan-
noissa on joku Yleisradion tuot-
taja talon puolesta mukana, koska 
se on yhteisillä rahoilla kustan-
nettua julkista palvelua. Kun 
yhteisellä rahalla tehdään, silloin 
toiminnan pitäisi olla katsomuk-
sellisesti neutraalia.

Esimerkiksi toi Kampin kap-
peli: helvetin vaikea juttu. Kau-
punginvaltuustossa meitä oli 
muistaakseni vain kahdeksan val-
tuutettua, joiden mielestä kaava-
merkintää olisi pitänyt muuttaa: 
sen ei olisi pitänyt olla luterilai-
sen kirkon tontti vaan yleinen 
tila. Me ei voida merkitä paraa-
tipaikalta tonttia ainoastaan lute-
rilaiselle kirkolle, mieluummin 
vaikka kaikille uskontokunnille 
yhteinen. 

Sanoin silloin, että mulla ei ole 
mitään rauhoittumiskappelia vas-
taan, se on ajatuksena tosi kaunis, 
mutta niin ei voida tehdä kaupun-
kilaisten yhteisillä rahoilla. Kos-
ka kaikki kaupunkilaiset ei kuulu 
kirkkoon, eikä halua edes mennä 
kirkkoon. Kaupungin rahoilla pi-
tää tehdä jotain, mikä on kaikille 
kaupunkilaisille. 

Silloin tuumattiin että kirkko 
hoitaa kaiken, että sinne ei mene 
penniäkään kaupungin omaa ra-
haa. No, tällä hetkellä siellä on 
kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi 
sosiaaliohjaajaa. Nuoriso-ohjaa-
jaa ei olla saatu Kampin kauppa-
keskukseen vaikka ollaan vuosia 
yritetty, mutta tuolla on neljä so-
siaalityöntekijää. Vuokra on ihan 
muodollinen.

Kaupunki vielä maksaa tilojen 
käytöstä. Vapaa-ajattelijat va-
litteli juuri sitä, että tuo vaikut-
taa ihan tulonsiirrolta kaupun-
kilaisilta seurakunnalle.

No, sitä se on. Nyt pitäisi va-
kinaistaa yksi niistä sosiaali-
työntekijän viroista, sitä on tosi 
hankalaa pohtia. Toisaalta on 
väärin, että yhteisillä varoilla yl-
läpidetään kirkon toimintaa, mut-
ta toisaalta...sehän toimii. Sinne 
tulee ihmisiä, joihin ne sosiaali-
työntekijät on saaneet kontaktia. 
Tarkoitus olisi kuitenkin antaa 
kaupunkilaisille mahdollisimman 
hyvää palvelua. Nyt äänestämällä 

sen mukaan, mitä sydän sanoo, 
huonontaisin kaupunkilaisille tu-
levia palveluja. 

Mitä mieltä olet ollut Va-
paa-ajattelijoiden toiminnasta 
ylipäätään?

On hyvä että on olemassa 
taho, joka muistuttaa meitä siitä, 
että tietyt asiat pitäisi erottaa toi-
sistaan. Mutta siitä tulee vähän 
negatiivinen, sellainen pessi-
mistinen fiilis. Eroa kirkosta, ei 
saa olla sitä, ei saa olla tätä. Kun 
teidän ajatus on kuitenkin päin-
vastainen, halutaan että ihmiset 
ois vapaita tekemään niinkuin 
he itse kokee oikeaksi. Mutta se 
viesti tuntuu tulevan aina nega-
tiivisen kautta. Kauheaa kun mä 
nyt suututan kaikki teidän poru-
kat.

Nyt tänä vuonna tehtiin vähän 
positiivisempi bussikampan-
ja...

Mä kiinnitin siihen huomiota. 
Vasemmistoliitollahan on sama 
ongelma: tullaan aina huonojen 
uutisten kanssa. Vanhustenhuol-
to ja päiväkodit on hirveässä 
jamassa, me ollaan sellaisia pa-
hanilmanlintuja. Kokoomus pu-
huu fantastisesta tulevaisuudes-
ta, niillä on yhtä huonoja uutisia 
kuin meillä, mutta ne tekee sen 
eri tavalla.

 
Tommi Uschanovhan on kir-
joittanut siitä, kuinka vasem-
misto saattaa antaa sellaisen 
kuvan, että keskivertoäänestä-
jä yksityisautoineen kaikkineen 
ei kelpaa heille.

Että kaikki jotka on onnistu-
neet ja joilla menee hyvin elä-
mässä, on vähän paskoja. Mähän 
olen ajatellut politiikan jälkeen 
palata takaisin yrittäjäksi, mul-
la on niin monta ideaa - miksei 
vassari saisi olla yrittäjä? Jos 
mun mielestä mummolla pitää 
olla kuivat vaipat, niin eihän se 
tarkoita sitä, etten tykkäisi teh-
dä bisnestä duunikseni. Helvetin 
huonohan mä olen siinä.

---

Näin Silvia Modig eteni tulevai-
suuteensa asti. Hän saattaa minut 
ulos Pikkuparlamentista ja menee 
ostamaan tupakkia. En ole varma, 
muistinko kiittää haastattelusta, 
teen sen tässä.

Pertti Jarla

“Valtion tehtävänä ei ole tukea mitään tiettyjä aatteita tai vakaumuksia. Siksi #kirkko 
pitää erottaa valtiosta ja puoluetuet lakkauttaa.” - Jiri Keronen @keronen, Twitter
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Kuinka nimenantojuhlat järjesty-
vät Suomessa? Haastattelimme 
Pro-Seremonioiden juhlapuhujaa 
Susanna Leinoa. Pro-Seremo-
niat on uskonnottomia juhlapal-
veluja tuottava yhdistys. 

Tilastotietojen mukaan kir-
kollisten kasteiden määrä on 
koko ajan laskussa, samalla 
nimiäiset lisääntyvät. Mistä 
luulet tämän johtuvan?
Enemmän ja enemmän ihmiset 
nykyään joutuvat ja heidän olete-
taan ottavan selkeästi kantaa myös 
elämänkatsomuksellisissa asiois-
sa - kirkkoon kuuluminen ei ole 
itsestäänselvyys, se on yhä enem-
män tietoinen, perusteltu valinta. 
Tapaluterilaisuus on melko ahtaal-
la. Pääkaupunkiseudulla yli 60% 
avioliitoista solmitaan siviilisti, 
joten luonnostaankin myös kastei-
den määrä vähenee. Enenevässä 
määrin tiedetään, että kastejuhla 
ei ole ainoa mahdollisuus, ja ni-
miäisjuhlat ovat alkaneet vakiin-
nuttaa hiljalleen niin asemaansa 
kuin muotoaansakin. Kukapa van-
hempi ei haluaisi lastaan suvun ja 
läheisten kanssa juhlistaa, eli ole-
massa oleva vaihtoehto kastejuh-
lalle on todella tärkeä.

Onko tämä nyt vain kristinus-
kon matkimista? Kastehan on 
kristillinen juhla.
Ensiksi tekee mieli mainita, että 

kasteessahan ei anneta nimeä, 
vaikka se usein sen yhteydessä 
ensimmäistä kertaa julkistetaan, 
nimenanto hoituu paperityönä 
joka tapauksessa. Kasteessa 
lapsi otetaan seurakunnan yh-
teyteen, jäseneksi. Mutta siis, 
viittaan edelliseen vastauksee-
ni: jokainen lapsi on ansainnut 
juhlat. On melko karua ajatella, 
että vain uskonnollinen kehys 
tarjoaisi tarpeeksi suuren syyn 
järjestää juhlat. Nimiäiset ovat 
aina hieman erilaiset, lapsen 
vanhempien ja suvun näköiset. 
Niissä ei ole pakollisia kaavo-
ja, ja siksikin on kummallista 
ajatella, että tässä matkittaisiin 
kristinuskoa. Nimiäiset voivat 
hoitua hyvinkin yksinkertaises-
ti ilman mitään kummempaa 
ohjelmaa kahvittelun ja ruoan 
merkeissä, tai juhlapuhuja voi 
tuoda juhlavuutta ja arvokkuut-
ta, yleisö voi olla osallisena 
erilaisissa leikeissä ja yhteis-
lauluissa, mukana on musiikkia, 
lapselle voidaan istuttaa puu... 
Juhlissa juhlaväki osoittaa tu-
kensa perheelle ja on mukana 
onnea ja iloa jakamassa. Lapsi 
otetaan osaksi sukuaan ja yhtei-
söä, ja se on hurjan arvokasta.

Ketkä järjestävät nimiäisiä?
Ymmärrykseni mukaan useim-
mat vanhemmat haluavat joten-
kin juhlistaa lasta läheistensä 

kanssa, nimiäiset voivat olla tosi 
pienetkin.

Miten lapsen nimen  
rekisteröinti tapahtuu?
Suomessa syntyneen lapsen 
vanhemmat saavat postin kautta 
paperit, jotka täytetään määrä-
aikaan mennessä ja toimitetaan 
maistraattiin.

Nimiäisiin voi tilata juhlapu-
hujan, mutta voiko puheen 
pitää esimerkiksi joku lähi-
omainen?
Ilman muuta, eivätkä nämä kaksi 
asiaa millään lailla sulje toisiaan 
pois.

Mikä on Pro-Seremoniat?
Lainaan suoraan sivuiltamme: 
Pro-Seremoniat on suomalaisten 
siviilijärjestöjen yhteisesti pe-
rustama, voittoa tavoittelematon 
palvelukeskus, joka tarjoaa tietoa 
ja palvelua uskontokuntiin sitou-
tumattomien perheitten juhliin.

Jatkan: Pro-Seremonioilta voi 
tilata nimiäisiin, häihin ja hauta-
jaisiin juhlapuhujan, jonka kanssa 
suunnitellaan tilaisuuden kulku ja 
puheen sisältö, joka asiakkaalla 
on oikeus tarkistaa hyvissä ajoin 
etukäteen. Hyvin suosittu palvelu 
on tilata meiltä esimerkiksi pel-
kät kummitodistukset tai isovan-
hempien todistukset, jotka ovat 
pikantti lisä ja ihana muisto. 

Entä jos joku haluaakin  
nimiäis-ristiäiset?
En osaa oikein kuvitella tällaista 
tilannetta, tarvetta ei ainakaan 
minun tietääkseni vielä ole il-
maantunut. Teoriassa mielen-
kiintoinen ajatus, jos esimerkik-
si ristiäiset ovat kotona, miksei 
juhliin toisaalta saisi yhdistettyä 
myös nimiäispuhetta, joka on 
sitten uskonnolliseen sisältöön 
nähden laadittu kuitenkin eri nä-
kökulmasta ja jossa korostuvat 
jokseenkin eri asiat. Käytännössä 
henkilökohtaisesti en näe tällaista 
erityisen toimivana. Häihinhän 
meiltä saatetaan pyytää puhuja 
vaikkapa käräjätuomarin lisäksi, 
koska meillä valitettavasti ei vie-
lä ole vihkioikeutta. 

Kuuluvatko nimiäisiin kum-
mit? Kummilusikat?
Suurin osa haluaa lapselleen kah-
desta neljään kummivanhempaa. 
Nämä voivat antaa nimiäisissä 
kummilupauksen, ja saada kum-
mitodistuksen. Lisäksi he voivat 
seremonian yhteydessä esimer-
kiksi sytyttää kynttilän, lausua 
runon, asettaa lapsen pään päälle 
kukkaseppeleen ja niin edelleen. 
Kummit antavat nykyään mo-

nenlaisia erilaisia kummilahjoja, 
mutta kummilusikka pitää pin-
tansa. Oman käsitykseni mukaan 
kummilusikassa ei ole mitään 
erityisen kristillistä, vaan se on 
kaunis muisto.

Kuinka vieraat suhtautuvat 
vanhempien päätökseen viet-
tää nimiäisiä?
On tilanteita, että vanhemmat 
saattavat jännittää etukäteen su-
kulaisten suhtautumista jättää 
lapsi kastamatta, ja on ymmär-
rettävää, että tärkeiden ihmis-
ten mielipide tottakai on tärkeä. 
Jokainen perhe elää kuitenkin 
omien vakaumustensa mukaises-
ti, ja yleensä tällaiset asiat saa 
keskustelemalla sovittua. Van-
hemmat kertovat yleensä, että ha-
luavat antaa lapsen itse rauhassa 
kasvaa ja päättää omasta katso-
muksestaan. Nimiäisseremonia 
yleensä on niin koskettava, läm-
minhenkinen ja kaunis, etteivät 
vieraat jää pahemmin kaipaa-
maan pappia. 

Mistä saa tietoa nimiäisistä?
Pro-Seremonioiden nettisivuilta 
ja toimistosta.

Kimmo Laine

PUtte PoSSUn nimiäiSet
Mitä tehdään, kun lapsen nimeksi pitäisi tulla Laura Jenna Ellinoora Alexandra Ca-
milla Jurvanen tai Pikku-Myy, mutta vanhemmat eivät kuulu kirkkoon eivätkä halua 
kastaa lastaan kirkon jäseneksi? Yhä useammat vanhemmat  valitsevat ristiäisten si-
jaan nimiäiset. Uskonnon ei tarvitse liittyä lapsen nimenantojuhlaan millään tapaa. 
Meillä kaikilla on nimi, kulttuuriin katsomatta, ja näin on ollut jo ties kuinka kauan. 

elämänkatsomustieto eli et
Uskonnolle vaihtoinen oppiaine peruskoulussa ja lu-
kiossa, suunnattu tällä hetkellä uskonnollisiin yhdys-
kuntiin kuulumattomille oppilaille. ET-opetus alkoi 
Suomen kouluissa vuonna 1985. Tämä oli seurausta 
kantelusta, jonka Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri 
Erkki Hartikainen teki vuonna 1978 YK:n ihmisoike-
uskomitealle koskien peruskoulun opetussuunnitelmaa.

ET:n teemoina ovat mm. maailmankatsomukset, 
etiikka, ihmisoikeudet, yksilön suhde yhteisöön. Ope-
tus on järjestettävä, jos siihen oikeutettuja oppilaita on 
vähintään kolme. Vapaa-ajattelijat ovat mukana aja-
massa elämänkatsomustiedon valinnaisuutta kaikille 
oppilaille, uskonnollisesta taustasta riippumatta.

eduskunnan oikeusasiamies
Oikeuskanslerin ohella ylin laillisuusvalvoja Suomes-
sa. Valvoo että viranomaiset ja virkamiehet hoitavat 
velvollisuutensa ja noudattavat lakia, ei kuitenkaan 
voi puuttua hallituksen ja lakimiesten toimintaan.

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo laillisuutta 
oma-aloitteisesti ja hänelle tulleiden kanteluiden pe-
rusteella. Hän seuraa erityisesti perus- ja ihmisoikeuk-
sien toteutumista. Ks. Ihmisoikeudet, Oikeuskansleri, 
Perusoikeudet.

epikurolaisuus
Kreikkalaisen filosofi Epikuroksen (341–270 eaa.) 
mukaan nimetty oppi. Epikuros uskoi että jumalat ovat 
olemassa, mutta eivät vaikuta maailmaamme millään 
tavalla. Hänen maailmankuvansa oli tältä pohjalta 
materialistinen ja taikauskon vastainen. Epikurolainen 
“hyvä elämä” on yksinkertaista pienistä iloista nautti-
mista. Moraalilla ei ole mitään yliluonnollista perustaa. 
Jaakko Wallenius: “Epikuros sanoo, että kuoleman-
pelko on tarpeetonta, sillä kuolemassa ihminen vain 
palaa siihen tilaan, jossa hän oli jo ennen syntymäänsä, 
ja myös kipu loppuu kuolemaan. Todellinen vihollinen 
on kuolemanpelko, ei itse kuolema, joka kuitenkin on 
yhtä luonnollinen osa elämää kuin syntymä.”

etiikka
Moraalin ja siihen liittyvien kysymysten tutkimusta, 
moraalifilosofiaa. Käsittelee eettisen toiminnan peri-
aatteita, oikeaa ja väärää, hyvää elämää, sekä arvojen 
ja eettisten väittämien luonnetta. Viittaa myös ajatte-
lutapaan, jonka pohjalta ihminen suhtautuu moraali-
siin kysymyksiin. Ks. Moraali.

euroopan ihmisoikeussopimus
Suomen ja useimpien muiden Euroopan maiden 
allekirjoittama kansainvälinen ihmisoikeussopi-
mus. 

Toteaa uskonnonvapaudesta: 1. Jokaisella on 
oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonva-
pauteen. Tämä oikeus sisältää vapauden vaihtaa 
uskontoa tai uskoa ja vapauden tunnustaa uskon-
toaan tai uskoaan joko yksin tai yhdessä muiden 
kanssa julkisesti tai yksityisesti jumalanpalveluk-
sissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja us-
konnollisin menoin.

euroopan ihmisoikeustuomioistuin
EIT on ylikansallinen tuomioistuin, joka Strasbour-
gista käsin valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sen noudattamista. 
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PUhU laPSelle ihmiSoikeUDet!

Helsingissä on vähän uskovaisia, 
varmastikin alle 20 prosenttia 
asukkaista. Opettajissa heitä on 
todennäköisesti enemmän, mutta 
silti pieni vähemmistö. Kuiten-
kin pidetään luonnollisena, että 
päiväkodeissa ja kouluissa har-
joitetaan kristinuskoa - niin vain 
on tapana. On helppo jatkaa pe-
rinteitä, niin pääsee vähimmällä 
vaivalla, ja olo on turvallinen. 
Vanhemmat laittavat lapsensa 
mukaan, vaikkeivät itse ole us-
kovaisia. He ajattelevat ehkä että 
on hyvä, mikäli lapsi oppii perin-
teistä kulttuuria ja ymmärtää kris-
tinuskoa. Ehkä he eivät kehtaa 
sanoa opettajalle asiasta, tai eivät 
edes ajattele koko asiaa. Niin 
pääsee vähimmällä vaivalla. Tu-
lee huono omatunto jos on hanka-
la, ei halua herättää huomiota. Ei 
haluta, että lapsi erottuu joukosta, 
pelätään että lasta kiusataan. 

Kun kaikki ajattelevat näin, 
kaikki lapset osallistuvat us-
konnon harjoittamiseen, vaikka 
kaikki vanhemmat haluavat niin 
vain siksi että kaikki muutkin te-
kevät niin. Missäköhän menee se 
raja, että kun sitä useampi haluaa 
lapsensa pois, niin sitten kaikki 
muutkin haluavat? Mutta oikeas-
ti: uskonnon harjoittaminen ei 
kuulu julkiseen päiväkotiin tai 
kouluun. Opetusvirastonkin mu-
kaan lasten uskonnollinen kasva-
tus on kotien tehtävä.

Uskonnottomia koskevat 
samat ihmisoikeudet kuin 
muitakin

Asiasta kannattaa puhua johtajan, 
rehtorin tai opettajan kanssa. Hän 
todennäköisesti ei ole uskovainen 
ja ymmärtää. Hän saattaa havah-
tua, että on aika muuttaa käytän-
töjä. Jos keskustelun kuluessa 
ilmenee, että kyseessä onkin us-
kovainen henkilö, saattaa olla tur-
ha jatkaa, mutta ainakin voi tuoda 
esiin, että erilaisia vakaumuksia 
on olemassa. Itselläni on hyviä 
kokemuksia keskusteluista, ne 
ovat aina olleet hedelmällisiä, us-
koakseni molemmin puolin. Ehkä 
rehtori ei  ole aiemmin vain  tullut 
ajatelleeksi asiaa. Uskonnonva-
pauteen liittyviä säännöksiäkin 
tunnetaan yllättävän huonosti.

Tuntuu ettei päiväkodeissa ja 
kouluissa ole oikein sisäistetty, 
että uskonnottomia koskevat sa-
mat ihmisoikeudet kuin muitakin. 
Lapsia ei saisi syrjiä sillä perus-
teella, että heidän vanhempansa 

ovat vakaumuksellisia uskonnot-
tomia. Ohjelma ei saisi olla sel-
laista, että uskonnollinen toimin-
ta on pääsääntö, johon kaikkia 
ohjataan ja painostetaan - ja pois 
jääviä painostetaan jäämään siksi 
ajaksi johonkin luokkaan tappa-
maan aikaa tai odottamaan käy-
tävään. ”Hankalaa” vanhempaa 
ei saa painostaa jäämään puoleksi 
päivää kotiin päiväkotilapsen 
kanssa. Lapsia ei saisi erottaa 
muista silmätikuiksi uskonnotto-
muuden vuoksi. Kysymys on ih-
misoikeuksista. Ne ovat nykyai-
kaa, ei uskonnonharjoitus kunnan 
järjestämänä.

Helsinkiläisistä enää 59 pro-
senttia kuuluu kirkkoon, ja alle 
puolet vauvoista kastetaan. Silti 
toiminta päiväkodeissa ja kou-
luissa on vielä samantapais-
ta kuin kansankirkon aikoina. 
Opettajissa on uskovaisia, mutta 
silti on vaikea ymmärtää, miksi 
lapsia edelleenkin viedään kirk-
koon osana päiväkodin tai koulun 
toimintaa. Kouluissa on vieläkin 
seurakunnan pitämiä aamunava-
uksia; joissain jopa keskusradion 
kautta kaikkiin luokkiin kuuluvi-
na. Päiväkoteihin päästetään esit-
tämään uskonnollista nukketeat-
teria ilman että vanhemmille edes 
kerrotaan sisällöstä etukäteen. 
Kirkon annetaan houkutella päi-
väkotilapsia jumalanpalveluksiin 
jakamalla niissä karkkia.

Kirkko on luonnollisesti huo-
lissaan nopeasta jäsenkadosta ja 
rahoituspohjansa murenemisesta, 
joten kirkkohallitus on ohjeistanut 
kaikki seurakunnat toimimaan ak-
tiivisesti jotta ne pääsisivät tiivii-
seen yhteistyöhön päiväkotien ja 
koulujen kanssa. Helsingin seura-
kuntayhtymäkin määrää jokaisen 
seurakunnan työntekijöitä hank-
kimaan yhdyshenkilön jokaiseen 
päiväkotiin ja kouluun, ja tämän 
yhdyshenkilön avulla mennään 
järjestämään erilaisia uskonnol-
lisia tilaisuuksia. Seurakunnan 
nuorisotyöntekijä pyrkii myös 
menemään kouluihin puhumaan 
kaikille oppilaille kriisityöntekijä-
nä, mainostaen samalla vaivihkaa 
kirkkoa ja sen jumalaa avun tuoji-
na kriisitilanteisiin.

on helpompaa jatkaa enti-
seen malliin kuin lopettaa

Kirkon aktiivisen markkinoinnin 
vuoksi johtajien ja rehtoreiden on 
vaikea vastustaa yhteistyötä seu-
rakuntien kanssa. Vaikka he itse 

eivät olisi uskovaisia, hoitajien 
ja opettajien joukossa näitä usein 
on, ja nämä haluavat uskonnolli-
sia perinteitä jatkettavan. On hel-
pompaa jatkaa entiseen malliin 
kuin lopettaa. Uskovaiset van-
hemmat ja henkilökunnan edus-
tajat saattaisivat nostaa hälyn, ja 
he osaavat luoda sellaisen kuvan, 
että uskonto on hyvä ja uskonnot-
tomuus paha. Uskonnollisuuden 
karsimisesta syyllistettäisiin ja 
luotaisiin huonoa omaatuntoa. 
Uskovaisissa on edelleenkin nii-
tä, jotka eivät ymmärrä mitä us-
konnonvapaus merkitsee eivätkä 
ujostele kovaan ääneen vaatia pe-
rinteistä kiinni pitämistä, kun taas 
uskonnottomat tuntuvat alistu-
neen kohtaloonsa. Jotenkin kirk-
ko on onnistunut hiljentämään 
uskonnottomat luomalla tunteen, 
että he ovat hankalia ja huonoja 
ihmisiä jos he vaativat tasa-ar-
voista kohtelua. Äänekkäät va-
paa-ajattelijat leimataan ärhen-
telijöiksi, jotta uskonnottomat 
alistuisivat hiljaa häpeämään.

Omien kokemusteni perus-
teella voin kuitenkin kertoa, että 
puhuminen kannattaa. Uskon-
nottomuus on jo valtavirtaa Hel-
singissä, ja rehtoritkin tietävät 
tämän. Pääkaupunkiseudun kult-
tuuri on tullut niin sekulaariksi, 
että kaikkien muiden paitsi van-
himpien vanhusten parissa us-
kovaisuutta pidetään jo nolona. 
Kirkkoon kuulumista selitellään 
jonkinlaisella omalla katsomuk-
sella, eihän kukaan enää kehtaa 
uskoa kirkon opetuksiin. Tällai-
sessa ympäristössä riittää pieni 
pehmeä sana, ja rehtori joutuu 
tunnustamaan, ainakin itselleen, 
että oikeastaan koulun uskonnol-
liset tilaisuudet ovat lähinnä vai-
vaannuttavia. 

Uskonnollisten perinteiden 
karsiminen saattaa edistyä yllät-
tävänkin helposti, riippuen reh-
torin näkemyksistä. Ei tarvitse 
haastaa riitaa, ystävällinen kes-
kustelu ajaa asian. Keskustelun 
alussa selviää nopeasti, onko 
rehtori uskovainen vai voidaanko 
asiassa edetä. Kannattaa kokeilla! 
Jos rehtori on niin sokean usko-
vainen että haluaa jatkaa selvästi 
lainvastaisiakin käytäntöjä, soitto 
kaupungin virastoon saattaa riit-
tää saamaan viranomaiset puut-
tumaan asiaan. Sielläkin ollaan 
enimmäkseen uskonnottomia ja 
ainakin tunnetaan lait. 

Kaisa Robbins

Mikä siinä on, että on niin vaikeaa - pyytää kunnioittamaan lapsen ihmisoikeuksia ja 
kohtelemaan häntä lakien mukaisesti? Ehkä se on jotenkin hävettävää, kun kysymys 
on uskonnottomuudesta. Vanhempi pelkää saavansa hankalan maineen, josta lapsi-
kin joutuu kärsimään. Uskonnottoman perheen lapsella on kuitenkin oikeus uskon-
nottomaan kasvatukseen ja koulutukseen yhdenvertaisesti kristittyjen lasten kanssa. 
Oikeuksista kiinni pitämistä ei pitäisi joutua häpeämään.

Feto ry 
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien ainejärjestö.

helsingin Vapaa-ajattelijat
Lyhennettynä HVA, aloitti 1936 siviilirekisteriin kuuluvien 
yhdistyksenä, sai nykyisen nimensä 1946. Poliittisesti sitou-
tumaton, uskonnottomien ja uskontokuntiin kuulumattomien 
etuja, oikeuksia sekä oikeusturvaa ajava yhdistys. Tavoitteet 
ja toiminta nojaavat ihmis- ja perusoikeuksien kunnioitta-
miseen ja edistämiseen sekä tiedeperustaiseen maailmanku-
vaan. Vapaa-ajattelijain liiton itsenäinen jäsenyhdistys.

humanismi
Inhimillisyyttä korostava elämänasenne. 

ignostismi, indifferentismi  
Näkemys, jonka mukaan kysymys jumalan olemassaolosta 
on merkityksetön, koska sillä ei ole todennettavia/testattavia 
seurauksia. Ingostismi kyseenalaistaa myös subjektiivisen 
kokemuksen todistuksena Jumalasta. Ignostikko saattaa kui-
tenkin pitää ajatusta jumalasta tunneperäisesti tai esteettises-
ti merkityksellisenä. 

ihmisoikeudet
Kansainvälisillä sopimuksilla ja julistuksilla määriteltyjä 
valtioille yhteisiä sääntöjä. Tällaisia ovat mm. Euroopan ih-
misoikeussopimus ja YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmal-
linen julistus, jossa todetaan: Kaikilla henkilöillä on ajatuk-
sen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää 
vallan uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä vallan 
uskonnon tai vakaumuksen ilmaisemiseen yksin tai yhdessä 
toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamisella, 
hartausmenoilla, palvonnalla ja uskonnonmenojen noudatta-
misella. 
Ks. Perusoikeudet, Uskonnonvapaus.

Joulu
Osa talvipäivän seisauksen kunniaksi järjestettävien vuosit-
taisten juhlien pitkää historiaa. 350-luvulla kirkko yhdisti 
hallinnollisella käskyllä roomalaisten 25. joulukuuta juhli-
man aurinkojumala Sol Invictuksen päivän juhlat Jeesuksen 
syntymäjuhlaan. Nykyiseen joulunviettoomme sisältyy kris-
tillisen perinteen lisäksi muinaisia pakanallisia (joulukuusi) 
ja moderneja (pohjoisamerikkalainen “Coca-Cola-joulupuk-
ki”) elementtejä. 

“Uskon, että lähimmäisen tappaminenkin sujui mukavammin, kun 
teologi vieressä kertoi sen olevan oikein.” -- Samuli Suonpää
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Esittelen kirjoituksessani 
päivähoidon varhaiskas-
vatussuunnitelmaa niiltä 
osin, kuin siinä käsitel-
lään vakaumukseen liitty-
viä asioita, sekä sitä, mitä 
mahdollisia ongelmakoh-
tia suunnitelman käytän-
nön toteutumisessa on.

Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet ohjaavat valtakun-
nallisesti varhaiskasvatuksen 
sisällöllistä toteuttamista. STA-
KESin laatimissa Varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteissa 
vuodelta 2005 sanotaan varhais-

kasvatuksen arvopohjasta seu-
raavasti: ”Suomalaisen varhais-
kasvatuksen arvopohja perustuu 
keskeisiin kansainvälisiin lapsen 
oikeuksia määritteleviin sopi-
muksiin, kansallisiin säädöksiin 
ja muihin ohjaaviin asiakirjoi-
hin. Lapsen oikeuksia koske-
van yleissopimuksen arvoista 
keskeisin on lapsen ihmisarvo.” 
Tämä on se periaatteellinen 
varhaiskasvatuksen pohja, joka 
sisältää myös lapsen oikeuden 
omaan uskontoon tai katsomuk-
seen. Perusta on kunnossa, mut-
ta ongelma onkin näiden hyvien 
periaatteiden toteutuminen sekä 

kysymys siitä, onko uskonnolli-
sen katsomuksen opetus kunnal-
lisen päivähoidon ja koululaitok-
sen tehtävä. Uskonnonopetus ei 
saa olla tunnustuksellista. Näin 
ainakin kouluissa, ja toki sen on 
oltava näin myös kunnallisessa 
päivähoidossa. 

Periaatteen käytännön toteu-
tuksesta sanotaan seuraavaa: 
”Lapsen varhaiskasvatuksen 
keskeiset sisällöt rakentuvat seu-
raavien orientaatioiden muodos-
taman kokonaisuuden varaan: 
– matemaattinen  – luonnontie-
teellinen  – historiallis-yhteiskun-
nallinen  – esteettinen – eettinen 

ja – uskonnollis-katsomukselli-
nen orientaatio.

Orientaation käsitteellä ko-
rostetaan sitä, että tarkoituksena 
ei ole oppiaineiden sisältöjen 
opiskelu vaan sellaisten välinei-
den ja valmiuksien hankinnan 
aloittaminen, joiden avulla lapsi 
vähitellen pystyy perehtymään, 
ymmärtämään ja kokemaan ym-
päröivän maailman monimuotoi-
sia ilmiöitä.”

On huomattava, että eettinen 
orientaatio on erotettu uskon-
nollis-katsomuksellisesta orien-
taatiosta. Näiden kahden orien-
taation sisältöä tarkennetaan 

seuraavasti: ”Eettisessä orien-
taatiossa tarkastellaan arvo- ja 
normimaailman kysymyksiä. 
Lasten jokapäiväinen elämä si-
sältää tilanteita ja tapahtumia, 
joita voidaan pohtia ja tarkastella 
oikean ja väärän, hyvän ja pahan, 
totuuden ja valheen näkökulmis-
ta. Myös oikeudenmukaisuuden, 
tasa-arvon, kunnioituksen ja 
vapauden kysymyksiä voidaan 
käsitellä luontevasti päivittäisten 
tapahtumien yhteydessä. Olen-
naista on ottaa huomioon lasten 
kehitystaso. Pelot, ahdistus ja 
syyllisyys kuuluvat myös lasten 
elämään. Niitä käsitellään lasten 

USkonnottomien PerheiDen VakaUmUSten VaPaUS 
Ja laSten yhDenVertaiSUUS PäiVähoiDoSSa

Oman lapsuuteni ajoista on ”us-
konnollisen uteliaisuuden” määrä  
kasvanut ja maailma muuttunut. 
Ekaluokkalaisemme luokalla on 
ainakin kolmeen eri uskontokun-
taan kuuluvia lapsia. Minun lap-
suudessani 80-luvun alussa tuskin 
edes koko kunnan alueelta olisi 
löytynyt kolmea eri uskontoihin 
uskovaa ihmistä. 

Meidän perheessämme uskon-
noton kasvatus on luonteeltaan 
yleissivistävää. Uskontoja ei sul-
jeta pois vaan niistä ja niiden ole-
muksesta keskustellaan avoimesti. 
Aloite jutusteluun tulee melkein 
aina lapsilta. Kiperiä kysymyksiä 
tulee jälkikasvun suusta, se on 
varma. On ensiarvoisen tärkeää, 
että niihin vastataan asiallisesti 
ilman väistöliikkeitä. Lapsen ky-
symyksiä tulee kunnioittaa yhtä 
paljon kuin aikuisen – ellei jopa 
enemmän.

Ekaluokkalaisemme on melkoi-
sen kiinnostunut eri uskonnoista, 
uskomuksista ja myyteistä, hänellä 
on ollut jopa lempijumalia. Ker-
tomukset Thorista, Odinista, Ta-
piosta ja monesta muusta pohjoi-
sen kulttuurimme varhaisimmista 
jumalhahmoista kiehtovat nuorta 
miestä. Kiehtovia tarinoita ne ovat-
kin, itse olen viihtynyt niiden paris-
sa pian kolmekymmentä vuotta. 

Syvällisempiä pohdintoja on 
syntynyt hänen kysyessään, miksi 
ihmiset uskovat. Olen selittänyt, 
että uskonnot ja uskomukset ovat 
usein alkaneet tiedonpuutteesta. 

Kun ihmiset eivät ole ymmärtä-
neet luonnonilmiötä, kuten esi-
merkiksi ukkonen tai kuivuus, on 
niille keksitty selitys. Uskontoa 
vallankäytön välineenä emme ole 
käsitelleet, eikä vielä ole tarve-
kaan, ellei siihen liittyviä kysy-
myksiä ilmaannu. Lisäkysymyk-
senä on joskus tullut pohdintaa: 
ovatko uskovaiset tyhmiä. Olen 
parhaani mukaan pyrkinyt kerto-
maan, että ihmisillä on erilainen 
tapa nähdä maailma, eikä se tee 
kenestäkään toista tyhmempää.

Lapsen uskonnollista kasva-
tusta perustellaan usein sillä, että 
lapsi saa uskonnosta jonkinlaista 
kasvualustaa moraalille. On sel-
vää, että moraali syntyy muualta 
kuin uskonnollisuudesta. Uskonto 
nähdään myös hyvänä työvälinee-
nä tilanteessa, jossa omainen on 
kuollut. Tällöin lapselle kerrotaan, 
että pappa tai mummi on nyt tai-
vaassa. Minä pidän tämäntapaista 
selitystä lapsen aliarvioimisena. 
Lapsi kykenee ymmärtämään 
elämän rajallisuuden ja käsittele-
mään siitä koituvan surun ja me-
netyksen tunteen aikuisen avulla 
ilman, että siitä syntyy traumoja 
sisimpään. Ei-uskonnollinen tapa 
ei ole tunteeton tai kylmä. Se vaa-
tii aikuiselta enemmän kuin tai-
vaskortin pelaamisen.

Uskonnottoman kasvatuksen 
suurimmat haasteet astuvat esiin, 
kun ammatilliset kasvattajat osal-
listuvat. Päiväkodeissa, esikou-
luissa ja alakoulussa uskonnoton 

lapsi joutuu eriarvoiseen asemaan. 
Niissä luterilainen uskonto ja sen 
harjoittaminen ovat arkipäivää, 
vaikka toisin väitetäänkin. Uskon-
nottomaan lapseen suhtaudutaan 
kuin palapelin palaan, joka ei sovi 
paikalleen. Se yritetään tunkea vä-
kisin paikalleen. 

Monet varhaiskasvatuksen ta-
pahtumat, kuten aamunavaukset 
sekä avajais- ja päättymisjuhlat 
ovat yhdessä seurakunnan kanssa 
järjestettyjä ja sisältävät uskon-
nollista toimintaa. Uskonnottomat 
lapset jäävät koululle ihmettele-
mään tai heidän odotetaan osallis-
tuvan, mutta huomautetaan, ettei 
tarvitse laulaa tai rukoilla. Toivoi-
sin ammattikasvattajilta kunnioi-
tusta myös ei-uskovaisten lapsien 
vakaumusta kohtaan. Uskonnolli-
nen kasvatus ei ole varhaisopetuk-
sen tehtävä.

Uskonnottomaan perhe-elä-
mään liitetään omituisia usko-
muksia. Tervejärkiset aikuiset, 
jotka osaavat antaa rahasta takai-
sin ja sanoa käsipäivää, saattavat 
hieman ivalliseen sävyyn tode-
ta, että teillä ei varmaan sitten 
joulua vietetä. Vaikka kysymys 
luultavasti syntyykin älyllisestä 
epärehellisyydestä, olen siihen 
vastannut kertoen, että se on meil-
le tärkeä perhejuhla. Ja jos minua 
on kysymys närästänyt, niin olen 
saattanut kysyä: käykö teillä jou-
lupukki, olikos se joku Raamatun 
henkilö.

Veikko Sorvanniemi

kUka toi kylPytakkityyPPi on?

Jatkuu seuraavalla sivulla

kirkko 
Kirkko on kristillisten seurakuntien muodostama, uskon-
tunnustuksen tai opinkäsitysten yhdistämä kokonaisuus. 

kirkollisvero
Evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäseniltään, 
siis yksityishenkilöiltä, keräämä vero. Muilla uskonnolli-
silla yhteisöillä ei ole verotusoikeutta: ne voivat kerätä jä-
senmaksua kuten muutkin yhdistykset. Ks. Yhteisövero.

laïcité
Julkisten ja tunnustuksellisten tilojen erillään pitämisen 
periaate, liittyy sekularismiin. Käytännössä mm.: tunnus-
tuksettomuutta julkisten koulujen opetuksessa, ei uskon-
nollisia seremonioita julkisissa tiloissa. Ks. Sekularismi.

lentävä Spagettihirviö
Lentävän Spagettihirviön uskonto syntyi USA:ssa vasta-
lauseena Kansasin osavaltion päätökselle opettaa kouluis-
sa uskontoon perustuvaa kreationismia evoluution rinnalla 
“tasapuolisuuden” nimissä. Liikkeen isä Bobby Henderson 
vaati Spagettihirviölleen vastaavaa edustusta opetussuunni-
telmassa. Uskonnon seuraajat kutsuvat itseään Pastafareiksi, 
ja ovat mm. vaatineet oikeutta pitää virallisissa valokuvissa 
pastasiivilää uskontonsa vaatimana päähineenä. Spagettihir-
viön olemassaolemattomuutta ei voi todistaa sen enempää 
kuin muidenkaan jumalolentojen. Ks. Russellin teekannu.

moraali
Moraalilla viitataan vallitseviin käsityksiin oikeasta ja 
väärästä (kuvaileva käyttö), siihen mikä on oikein ja vää-
rin (normatiivinen käyttö), sekä etiikkaan eli moraalifilo-
sofiaan. Ks. Etiikka.

nimiäiset
Lapsen nimenannon yhteydessä järjestettävä juhla, osa 
uskonnotonta tapakulttuuria. Tilaisuudessa lapsi esitellään 
suvulle ja perheystäville. Lapsen nimi julkistetaan mahdol-
lisesti ensi kertaa. Juhlapaikka ja tilaisuuden eteneminen 
ovat hyvin vapaasti lapsen vanhempien päätettävissä. Juh-
lapuhujana voi toimia ulkopuolinen puhuja, sukulainen tai 
ystävä. Nimiäiset ovat yleistyneet: vuonna 1977 lapsista 
kastettiin 95 prosenttia, vuonna 2012 enää 78 prosenttia.

“Sormi jäi juuri kahden melko painavan objektin väliin. Sattui, äänekkäästi mainitsin, että  
kristittyjen herralla on naaraan sukupuolielin.” -- Veikko Sorvaniemi @partakakipahis, Twitter

USkonnottoman Perheen elämää
Noin kahdeksan vuotta sitten silloin viisivuotias poikamme toi eteeni postiluukusta 
tipahtaneen uskonnollisen lehden. Poika osoitti kannessa olevaa Jeesusta ja kysyi: 
”Kuka toi kylpytakkityyppi on?”. Se oli ensimmäinen hetki, jolloin muistan kasvatta-
jana miettineeni, miten uskonnottomana tutustutan lapseni uskontoihin. 
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kanssa niin, että lapsi voi tuntea 
olonsa turvalliseksi.”

Nämä eettisen orientaation si-
sällöt kuuluvat kaikille lapsille 
opetettaviin asioihin. Voi perus-
tellusti kysyä, mihin tämän eetti-
sen kasvatuksen lisäksi tarvitaan 
erillistä uskonnollis-katsomuk-
sellista orientaatiota. Sen sisäl-
löistä sanotaan näin:

”Uskonnollis-katsomukselli-
sen orientaation ytimen muodos-
tavat uskonnolliset, hengelliset ja 
henkiset asiat ja ilmiöt. Lapsen 
oman uskonnon tai katsomuk-
sen perinteeseen sekä tapoihin 
ja käytäntöihin perehdytään. 
Lapselle tarjotaan mahdollisuus 
hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, ky-
selemiseen ja pohdintaan. Lapsen 
herkkyyttä ja kykyä ymmärtää 
sanatonta ja symbolista kunnioi-

tetaan, tuetaan ja vahvistetaan. 
Lapsia lähellä olevien erilaisten 
uskontojen ja katsomusten tapoi-
hin tutustutaan. Lapsen varhais-
kasvatussuunnitelmassa sovitaan 
vanhempien kanssa uskonnol-
lis-katsomuksellisen orientaation 
lapsikohtaisesta sisällöstä.”

Tämä kuulostaa oikein hyvältä 
ja kunnioittavalta ja eri katso-
mukset huomioonottavalta. Mut-
ta mitä tapahtuu käytännössä? 
Varhaiskasvatuksen periaatteissa 
linjataan, että orientaatiot eivät 
ole oppiaineiden sisältöjen opis-
kelemista, vaan välineiden ja 
valmiuksien hankkimista, jotta 
lapsi voi ymmärtää monimuo-
toista ja muuttuvaa maailmaa. 
Toisin sanoen tiettyjen asioiden, 
orientaatioiden, oppiminen ei 
välttämättä rajoitu tiettyyn aikaan 

päivästä, vaan on mukana kaikes-
sa tekemisessä ja oppimisessa. 
Miten tällaisessa tilanteessa voi 
ottaa lasten mahdollisesti hyvin-
kin erilaiset uskonnolliset ja kat-
somukselliset taustat huomioon 
yksilöllisesti nimenomaan us-
konnollisen orientaation sisällön 
kautta? Oman lapseni edellisessä 
päiväkotiryhmässä oli ainakin 
muslimeja, luterilaisia ja uskon-
nottomia. Miten näiden kolmen 
erilaisen katsomuksen perintei-
siin ja tapoihin perehdytään ja 
tarjotaan mahdollisuus niiden 
pohtimiseen? 

Omien kokemusteni sekä lu-
kemieni ja kuulemieni juttujen 
perusteella tämä periaate ei toteu-
du missään. Käytäntö on se, että 
päiväkodeissa mennään luterilai-
sen kristillisen perinteen mukaan. 

Siitä poikkeavilta tiedustellaan, 
jos hyvin käy, saako lapsi osallis-
tua vaikkapa joulukuvaelmaan tai 
pääsiäiskirkkoon. Kaikkialla ei 
edes kysytä. Ei edes Helsingissä, 
missä kirkkoon kuulumattomia 
on jo lähes puolet asukkaista ja 
monia muitakin uskontoja on pal-
jon. Joissain päiväkodeissa yrite-
tään soveltaa juhlapyhiä ja mui-
ta juhlia niin, että kaikki lapset 
voivat osallistua. Tähän pitäisi 
pyrkiä, ei vain katsomuksellisen 
tasa-arvon nimissä, vaan myös 
kunnallisen toimijan velvollisuu-
desta järjestää sellaista hoitoa ja 
opetusta, johon kaikki lapset voi-
vat osallistua. 

Korvaavaa toimintaa toki jär-
jestetään niille lapsille, jotka eivät 
osallistu luterilaisen enemmistön 
perinteisiin. Joissain päiväko-

deissa järjestetään mukavaa ja 
erityistä toimintaa myös niille 
lapsille, jotka eivät esimerkiksi 
lähde kirkkoon. Usein kuitenkin 
vaihtoehtona on vain päiväko-
tiin jääminen. Usein käy kuten 
minulle toissa vuoden keväällä 
ilmoittaessani, ettei lapseni lähde 
pääsiäiskirkkoon. Lastentarhan-
opettaja kehotti tuomaan lapsen 
sinä päivänä myöhemmin hoitoon 
tai pitämään hänet koko päivän 
kotona. Eli vanhemman, joka ei 
halua lapsensa osallistuvan päi-
väkodin ja seurakunnan yhteiseen 
uskonnolliseen toimintaan, on jär-
jestettävä oma työpäivänsä siten, 
ettei lapsi joudu perheen vakau-
muksen vastaisesti osallistumaan 
uskonnolliseen tilaisuuteen. Kun-
nallisessa päivähoidossa ei voi toi-
mia näin. Hoidosta on maksettu, 

3- ja 5-vuotiaat lapsemme ovat 
uskonnottomia. Heitä ei ole kas-
tettu, eikä heillä ole jumalaa. 
Heille elämä, ja sen yhtenä osana 
kuolema, ovat luonnollisia asioita 
joita kumpaakaan ei tarvitse pe-
lätä.

 Käytännön elämässä esikoi-
semme kiinnostus uskonnollisia 
asioita kohtaan vaihtelee suures-
ti; välillä etsimme kuvia juma-
lista ja mietimme otsa rypyssä 
erilaisia uskomuksia, kun seu-
raavaksi huomion varastaakin jo 
ötököiden jännittävä maailma. 
Samaan aikaan kuopusta kiinnos-
taa enemmän Hello Kitty tai mikä 
tahansa muu söötti asia. Koska 
lapsemme ovat vielä pieniä, ei 
heillä ole juurikaan ymmärrystä, 
tai usein kiinnostustakaan, filoso-
foida elämänkatsomuksista. Us-
konto ei kuitenkaan ole perhees-
sämme tabu, ja  pyrimme aina 
tarvittaessa käsittelemään eteen 
tulevia asioita ja antamaan tietoa 
tasapuolisesti erilaisista uskon-
noista ja maailmankatsomuksista 
samalla korostaen, ettei mikään 
uskonto ole muita parempi. 

Keskustelemme uskonnoista ja 
uskonnottomuudesta ainoastaan 
silloin, kun lapsemme sitä itse 
haluaa. Vähitellen iän karttuessa 
toivomme lastemme kykenevän 
muodostamaan itse kuvan maa-
ilmastaan - elämästä ja sen tar-
koituksesta, ja siitä, kokevatko he 
uskonnon itselleen tarpeelliseksi. 

Toisinaan tuntuu, että mitä enem-
män pohdiskeluun taipuvainen 
esikoisemme saa tietoa uskon-
noista ja ihmeistä, sitä enemmän 
hän pitää niitä satuina. Tietenkin 
hän kysyy välillä minunkin mie-
lipiteitäni asiasta, ja olen kertonut 
rehellisesti, etten kaipaa mitään 
uskontoa, eikä minulla ole min-
kään uskonnon tarjoamaa juma-
laa. Kukaan ei voi kuitenkaan 
tehdä toisen puolesta päätöstä, 
vaan kaikkien pitää valita itse 
oma polkunsa.

Uskonnottomuus ei ole meille 
arjen ongelma. Joulua ja pääsiäistä 
vietämme omalla tyylillämme il-
man uskonnollisuutta, ja ristiäiset 
korvattiin nimijuhlilla. Voimme 
käydä katsomassa kirkkoa halu-
tessamme, ja lapset saavat laulaa 
sielunsa kyllyydestä suvivirttä ja 
joulupuuta tarhan juhlissa. Kou-
lussa he tulevat opiskelemaan elä-
mänkatsomustietoa ja rippi-ikäi-
sinä voivat halutessaan mennä 
Prometheus-leirille. Kaikkeen on 
olemassa toimiva vaihtoehto.

ryhmästä eristäminen 
harmittaa

Tällä hetkellä ainoa asia, mikä on 
aiheuttanut mielipahaa, on ollut 
tarhan harrastama ryhmästä eris-
täminen johtuen vakiintuneesta 
käytännöstä mennä jumalanpal-
veluksiin. Pienelle uhmaikäiselle, 
vasta omaa minäkuvaansa muo-

dostavalle esikoisellemme oli 
kova paikka, kun hän ei päässyt 
ryhmän mukana joulukirkkoon 
ja seurakunnan järjestämään 
raamattukuvaelmaan. Jouduin 
useaan kertaan varmistamaan 
hänelle, ettei hänessä ole mitään 
vikaa, vaikkei hän ”kelvannut-
kaan” joukkoon. Onneksemme 
lastemme päiväkodissa oli mo-
nia muitakin kirkkoreissun väliin 
jättäviä, ja tarha päätti järjestää 
vaihtoehtoisena ohjelmana elo-
kuva-aamun tarhaan jääville. 
Lasteni tarhassa asiat ovat siis 
hyvin verrattuna niihin, joissa 
kehotetaan pitämään lapsi kotona 
niinä päivinä, kun uskontoa har-
joitetaan.

 Nykyään lapsemme ymmär-
tävät ja hyväksyvät jaon luteri-
laisiin ja ei-luterilaisiin, eikä se 
aiheuta enää juurikaan mielipa-
haa, korkeintaan ihmetystä ryh-
män jakamisesta. Luonnollisesti 
jokainen vanhempi joutuu miet-
timään, toimiiko oikein lapsensa 
kasvatusperiaatteiden suhteen. 
Olen sitä mieltä, että aivan kuten 
emme voi kuvitella liittävämme 
lapsiamme poliittiseen puolu-
eeseen, emme voi liittää heitä 
kirkkoonkaan. Tosin puolueen 
nuorisojäsenyys sentään loppuu, 
ellei lapsi tee ilmoitusta jatka-
vansa aikuisjäsenenä, kun taas 
kirkkoon kuuluminen jatkuu au-
tomaattisesti, ilman mitään  uusia 
sopimuksia.

 Onneksi lapsella on luon-
nostaan moraalitaju, ja omat 
pienokaisemme joutuvat välillä 
pohtimaan paljonkin tekojensa 
vaikutuksia. He eivät tarvitse us-
kontoa kertomaan sitä, mikä on 
oikein tai väärin, vaan osaavat 
kuunnella omatuntoaan. Usein 
he miettivät asioita periaatteella 
”miltä minusta tuntuisi jos”, ja 
molemmista on tullut empaat-
tisia, muita huomioivia lapsia. 
Ei heistä mitään superlapsia ole 
tullut, mutta ainakin he osaavat 
nauttia elämästä - nauraa, pitää 
hauskaa, uhmata, tutkia, kyseen-
alaistaa, lohduttaa, surra ja iloi-
ta. He tietävät, että vaikka mitä 
tapahtuisi, rakkaus ei katoa. He 
eivät voi tehdä syntiä, ainoastaan 
virheitä. Ja koska he eivät voi 
tehdä syntiä, ei heidän tarvitse 
myöskään pelätä.

koulun ja kirkon  
yhteistyökuviot uusiksi

On käsittämätöntä, että lapset 
jaetaan edelleen uskontokuntien 
mukaan, pakottaen heidät sa-
malla paljastamaan oma uskon-
nollinen vakaumuksensa. Enää 
alle puolet helsinkiläislapsista 
kastetaan, eli ei-luterilaiset lapset 
tulevat pian olemaan enemmistö 
pääkaupunkiseudun päiväkodeis-
sa ja kouluissa.

Ainakin monikulttuurisissa 
pääkaupunkiseudun kouluissa ja 
päiväkodeissa olisi korkea aika 
miettiä uusiksi yhteistyökuviot 
kirkon kanssa. Jos kaikkia lapsia 
haluttaisiin kohdella yhdenver-
taisesti, pitäisi kirkkoreissujen 
lisäksi myös  kaikkien muden 

uskontokuntien edustajille tarjota 
mahdollisuus uskonnon harjoit-
tamiselle koulu- tai tarhapäivän 
aikana. Kaikkihan ovat yhtä ar-
vokkaita! Vaihtoehtoisesti uskon-
non harjoittamisen voisi jättää 
suosiolla vapaa-ajalla tehtäväksi. 
Olen varma, että jos perhe haluaa 
kasvattaa jälkikasvunsa tiettyyn 
uskoon, se pystyy sen myös te-
kemään. Uskontoa voi hyvin har-
joittaa tarhan tai koulun jälkeen 
iltaisin ja viikonloppuisin. Ny-
ky-yhteiskunnassa ei toimi enää 
perinteisiin vetoaminen puolus-
tettaessa vakiintuneita käytäntö-
jä.

 Kouluun menoa emme ole 
vielä paljoa pohtineet, mutta mei-
tä ei miellytä ajatus seurakunnan 
järjestämästä iltapäiväkerhotoi-
minnasta. Kunnan on kyettävä 
tarjoamaan palvelunsa neutraa-
lilta toimijalta! Emme myöskään 
toivo lastemme joutuvan käytä-
välle eristetyksi aamunavauksen 
uskonnollisen osuuden ajaksi, 
emmekä haluaisi heidän joutuvan 
pois ruokalasta ruokarukouk-
sen ajaksi. Unelmakoulussani ei 
harjoitettaisi uskontoa lainkaan, 
vaan kaikki olisivat tasa-arvoi-
sessa asemassa.

 Toivomme lastemme saavan 
elää onnellisen elämän tasapai-
nossa itsensä ja maailman kanssa, 
ja haluamme opettaa heidät kun-
nioittamaan kaikkia uskontoon, 
etniseen taustaan, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai yhteiskun-
nalliseen asemaan riippumatta. 
Toivomme, että lapsemme saavat 
myös osakseen kunnioitusta.

Sarita Vihersalo-Karén

enkeli on Vähän niin kUin helinä-keiJU

Jatkuu seuraavalla sivulla

Jatkuu edelliseltä sivulta

“Oi ylenpalttinen suvaitsevaisuus! Voi liberalismi! Mitä olettekaan tehneet! Nyt  
media on pauloissanne kuin monnit vapaamielisessä katiskassa!” -- Esa Turkulainen

”Enkeli on vähän niin kuin Helinä-keiju, siis sellaista satua… Siis se olisi hauskaa 
jos enkeleitä olisi, tai Poseidon oikeasti ratsastaisi merihevosilla, tai se norsujumala 
tulisi kylään… Oho, kamalan paljon jumalia… Mutta jos pitäisi valita, niin Poseidon 
olisi se paras kaikista… Mutta kyllä ne kaikki taitavat ihan oikeasti olla vain satua”, 
mietiskeli 5-vuotias poikani taannoin tehtyämme googlen kuvahaun eri jumalista.

USkonnottoman Perheen elämää

”Unelmakoulussani ei harjoitettaisi 
uskontoa lainkaan, vaan kaikki olisivat tasa-arvoisessa asemassa.”
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Helsingissä virkamiehet ovat päättäneet, ettei kunnallisissa päiväko-
deissa tarjoilla vegaaniruokaa. Päätöstä ei ole tehty demokraattisesti 
eli kaupunginvaltuuston päätöksellä, vaan virkamiehet ovat itse teh-
neet päätöksen ja vetoavat siihen, ettei kokemusta ja tutkimusta päivä-
koti-ikäisten vegaaniruokavaliosta ole riittävästi. Tällaisia tutkimuksia 
on kyllä maailmalla tehty ja todettu veganismi terveelliseksi myös 
pikkulapsille. 

Jos siis vegaaniperhe laittaa lapsensa kunnalliseen päiväkotiin Hel-
singissä, joutuvat vanhemmat useana päivänä viikossa viemään lap-
selle omat ruoat. Joinakin päivinä päiväkodissa tarjottava kasvisruoka 
ehkä sattuu olemaan vegaanista, esimerkiksi kun tarjolla on vaikka-
pa kasvishernekeittoa tai aasialaistyyppistä wokkia. Omien ruokien 
viemisestä ei kuitenkaan saa mitään alennusta hoitomaksuista, mikä 
on epäreilua. Kaiken lisäksi on annettu ohjeistus, että omien ruokien 
kaikki ainesosat pitäisi vielä kirjoittaa ylös ja viedä listaus päiväkotiin, 
vaikka ruoka menee vain omalle lapselle. Byrokratian huippu!

Lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio huomioidaan nykypäivänä jo 
kiitettävästi sekä päiväkodeissa että kouluissa ainakin suuremmissa 
kaupungeissa ja ruokaan on ilmestynyt jopa proteiininlähteitä. Mutta 
sekoittamalla ruokaan voita, maitoa ja munia, kaikkea eläinten hyväk-
sikäyttöä välttelevät vegaaniperheet sysätään marginaaliin ja käytän-
nössä painostetaan valitsemaan yksityinen päiväkoti. Tosin Suomesta 
löytyy myös kaupunkeja, joissa kunnalliset päiväkodit tarjoavat vegaa-
niruokaa. Laatu on kuulemma vaihtelevaa, joissakin paikoissa ruoka 
on hyvää ja ravitsevaa, kun taas toisissa se on huonoa sekä maultaan 
että ravintoarvoiltaan (ei kylliksi proteiineja, usein ei kylliksi myös-
kään rasvaa).

Oma lapseni on ollut nyt pari vuotta pienessä yksityisessä päiväko-
dissa, jossa kaikki lapset syövät pääsääntöisesti vegaanista ruokaa. Osa 
lapsista juo kasvimaitoa ja osa lehmänmaitoa, sama linja pätee myös 
esimerkiksi välipalajugurtteihin. Huomionarvoista on, että tässä päivä-
kodissa on myös sekasyöjäperheiden lapsia, ja vegaaniruoka maistuu 
heillekin. Yksikään eettinen vakaumus ei kiellä täysin kasviperäisen 
ruoan syömistä. Arvostan suuresti myös sitä, ettei kyseisessä päiväko-
dissa ole uskonnollisuutta: kirkossa ei käydä, uskonnollisia lauluja ei 
lauleta eikä juhlapyhiin liitetä uskonnollista symboliikkaa. Vuoden ku-
luttua joudumme vaihtamaan päiväkotia, kun lapsi menee esikouluun: 
kunpa vegaaniruokaa päätettäisiin tarjoilla siihen mennessä! Kyse ei 
ole rahasta, vaan asenteesta. Uskonnolliset vakaumukset katsotaan jos-
tain syystä tärkeiksi huomioida, mutta ei puhtaasti eettisiä vakaumuk-
sia. Oikein koostettu vegaaniruokavalio on lapselle hyvin terveellinen 
ja myös empatiakasvatusta tukeva asia. 

Riina Simonen
nelivuotiaan vegaanilapsen äiti ja Vegaaniliiton aktiivi

Helsinki

VeGaaniPerheiDen 
PäiVäkotiPUlmat

eikä varhaiskasvatussuunnitelman 
tarkoittama uskonnollis-katso-
muksellisen orientaatio varmasti 
toteudu näin. Päiväkodin toiminta 
ei lähtökohtaisesti voi olla sellais-
ta, ettävät kaikki lapset voi siihen 
osallistua. Ainakaan kunnallisessa 
päivähoidossa.

Epäilen suuresti periaatteiden 
mukaisen perinteisiin ja tapoi-
hin perehtymisen toteutumusta 
esimerkiksi muslimilasten osal-
ta. Periaatteissa mainitaan myös 
”lapsia lähellä olevien erilaisten 
uskontojen ja katsomusten tapoi-
hin tutustuminen”. Tämä varmas-
ti toteutuu ikään kuin käänteisesti 
niin, että kaikki ei-luterilaiset 
lapset tutustuvat luterilaisiin kir-

kollisiin perinteisiin ja juhliin. 
Toki tuon periaatten tulisi koskea 
kaikkia lapsia, eli ryhmän pitäisi 
yhdessä tutustua islamiin, kato-
lisuuteen, ortodoksisuuteen, hin-
dulaisuuteen, buddhalaisuuteen, 
ateismiin ja kaikkiin sellaisiin 
katsomuksiin, mitkä ryhmässä 
ovat edustettuna. Tällaista ei ai-
nakaan minulle ole tullut vastaan. 

Olisi hienoa, jos lapset voisi-
vat aidosti tutustua muihin us-
kontoihin ja kulttuureihin. Ei kai 
evankelis-luterilaisella kirkolla 
voi olla monopolia lasten uskon-
nolliseen kasvatukseen kunnalli-
sen päiväkoti- ja koulutoiminnan 
osana? Mitä sanottaisiin, jos isla-
milaisista seurakunnista haluttai-

siin tehdä vastaavia vierailuja? 
Onhan Suomessa esimerkiksi 
islaminuskoisilla tataareilla pitkä 
historia. Maahanmuuton myötä 
päiväkodeissa ja kouluissa on yhä 
enemmän lapsia islamilaisista 
perheistä. Islamilaisten seurakun-
tien vierailuja ei varmaankaan 
kovin äkkiä hyväksyttäisi. Mut-
ta miksi ei? Usein kuulee, ettei 
ateistilasta vahingoita esimerkik-
si ruokarukoilu muiden mukana 
päiväkodissa. Miksi siis luteri-
laislasta häiritsisi islamilaiseen 
rukoushetkeen osallistuminen? 
Omasta mielestäni uskonnon har-
joittaminen ei kuulu päivähoidon 
tehtäviin. Rukoilu, virsien laula-
minen ja uskonnollisiin tilaisuuk-

siin osallistuminen on uskonnon 
harjoittamista. 

Uskonnottomien perheiden 
lapsia ei usein oteta samalla ta-
valla huomioon kuin eri uskonto-
jen edustajien lapsia. Uskonnot-
tomuutta, tunnustuksettomuutta 
tai ateismia, millä nimellä sitä 
halutaankin kutsua, ei oteta huo-
mioon tasaveroisena katsomuk-
sena muiden joukossa. Helsingin 
kaupungin tietokeskuksen ennak-
kotiedon mukaan vuonna 2012 
Helsinkiin syntyi noin 6750 lasta. 
Kirkon jäseniksi kastettiin 3339 
lasta eli 49,5 % vastasyntynestä. 
Tämä tarkoittaa, että 50,5 % lap-
sista ei kastettu kirkon jäseniksi. 
Tämän tosiasian voisi olettaa nä-

kyvän myös päivähoidon arjessa.
Keskeistä on varhaiskasvatuk-

sen periaatteissa mainittu lapsen 
oikeus omaan uskontoon tai kat-
somukseen. Koulupuolella tämä 
toteutuu niin, että lapsella on oi-
keus oman uskonnon opetukseen, 
mikä tarkoittaa omaa oppiainetta 
rekisteröityihin uskonnollisiin 
yhteisöihin kuuluville lapsille 
ja elämänkatsomustietoa niihin 
kuulumattomille. Tämä aiheut-
taa suuria ongelmia opetuksen 
järjestämisessä mm. pätevien 
opettajien osalta. Samaa oman 
uskonnon tai vakaumuksen oi-
keutta edustaa  varhaiskasvatuk-
sessa uskonnollis-katsomukselli-
nen orientaatio, mitä on vieläkin 

Jatkuu seuraavalla sivulla

Jatkuu edelliseltä sivulta

oikeuskansleri
Laillisuusvalvontaa suorittava virkamies. Oi-
keuskansleri ottaa vastaan kansalaisten kantelu-
ja lainvastaisesta viranomaistoiminnasta, antaa 
lainopillisia neuvoja valtioneuvostolle. Päätök-
sen voi tehdä myös apulaisoikeuskansleri, joka 
esimerkiksi päätöksessä 17.1.2012 totesi EIT:n 
tulkintakäytäntöön viitaten, että yksilöllä on “oi-
keus olla tuomatta esiin omaa vakaumustaan”. 
Ks. Eduskunnan oikeusasiamies ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin EIT

orvokki
Kansainvälisesti tunnettu vapaa-ajattelun sym-
boli. Näkyy mm. Pro-Seremonioiden logossa.

Pakana
Kristityt ovat käyttäneet ilmausta “pakana” 
vaihtelevasti muiden uskontojen edustajista. 
Kristinuskon ja muiden universaalien uskon-
tojen laajalti syrjäyttämiä etnisiä uskontoja, 
kuten suomalainen muinaisusko, on nimitetty 
vanhapakanallisiksi. Vanhoihin perinteisiin 
perustuvia uudempia uskonnollisia suuntauk-
sia (mm. wicca, uussamanismi) on kutsuttu 
uuspakanallisiksi.

Panteismi
Käsitys, jonka mukaan Jumala on yhtä kuin 
maailmankaikkeus. Panteisti ei usko persoo-
nalliseen, maailmankaikkeudesta erillään 
olevaan jumaluuteen. Hindulaisuudessa, 
buddhalaisuudessa ja taolaisuudessa on pan-
teistisia piirteitä, samoin eräissä kristinuskon, 
juutalaisuuden ja islaminuskon suuntauksissa. 
Rationaalisesti ajattelevan ateistin kannalta 
panteistiselle maailmankatsomukselle ei löydy 
perusteita sen enempää kuin monoteistiselle.

Perusoikeudet
Valtioiden asukkailleen takaamia oikeuk-
sia, joista säädetään perustuslaeissa. Perus-
tuslakimme 11 § mukaan: Jokaisella on us-
konnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon 
ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus 
tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus il-
maista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla 
kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. 
Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan 
omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoit-
tamiseen.

Tämän perusteella oppilasta ei voida vel-
voittaa osallistumaan jumalanpalvelukseen, 
uskonnolliseen päivänavaukseen tai muuhun 
uskonnolliseen tilaisuuteen. Ks. Ihmisoikeu-
det, Uskonnonvapaus

Prometheus-leiri
Kristillisen rippileirin uskonnollisesti ja 
poliittisesti sitoutumaton vastine, “aikuis-
tumisleiri”. Leirejä järjestää ympäri maa-
ta Prometheus-leirin tuki ry, joka kulkee 
myös nimellä Protu. Leiri kestää viikon.
Tavoitteena on rakentaa omaa elämän-
katsomusta muiden kanssa keskustellen. 
Prometheus-leirit on tarkoitettu kaikille 8. 
luokan käyneille nuorille poliittisesta va-
kaumuksesta tai maailmankatsomuksesta 
riippumatta.

Pro-Seremoniat
Suomalaisten siviilijärjestöjen yhteisesti pe-
rustama palvelukeskus, joka tarjoaa seremo-
niapalveluita uskontokuntiin sitoutumatto-
mien juhliin: nimiäisiin, aikuistumisjuhliin, 
häihin, hautajaisiin, ym.

rationalismi
Järjen käyttöä suosiva ajattelutapa, uskonnot-
tomat ja skeptikot ovat usein rationalisteja. 
Yleensä rationalisti torjuu uskomukset, joille 
ei ole järkiperäisiä perusteluita.

 "Siinä ei jää katsomus kenellekään epäselväksi, kun lapsi poistetaan kesken kevätjuhlan 
suvivirren ajaksi, tai omasta luokasta seurakunnan aamunavausten ajaksi." -- Jussi Koponen
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Isänpäivä- ja äitienpäiväkortit 
tuntuvat olevan näkyvimmin 
esille nostettu asia, kun puhutaan 
sateenkaariperheiden tarpeista 
ja huomioimisesta päivähoi-
dossa. Nuo vanhempien muis-
tamiset kaksi kertaa vuodessa 
saattavatkin olla ainoa tilanne, 
jossa päiväkodin työntekijät ko-
kevat sateenkaariperheiden las-
ten eroavan muista lapsista ja 
sateenkaarivanhemmat kokevat 
perhemuotonsa tulevan kohdel-
luksi erityisen hyvin tai huonos-
ti. Moni lapsi on itkenyt kotona, 
koska päiväkodilla ei ole annettu 
tehdä korttia molemmille äideille 
tai isille. Yleisin selitys tälle on 
ollut, että materiaaleja on vain 
yhdet per lapsi tai että kortteja 
tehdessä kaikki otetaan tasapuo-
lisesti huomioon, eli yksi kortti 
per lapsi. Huomiotta jää siis, että 
lapsilla on keskenään eri määrä 
vanhempia. Aivan vastakkaisia-
kin tarinoita sateenkaariperhei-
den keskuudessa kuulee. Kahden 
äidin perheen vanhemmilta ky-
sytään, kenelle lapsi voisi tehdä 
isänpäiväkortin ja kahden isän 
lapsi kiikuttaa kotiin kaksi huo-
lella tekemäänsä lahjaa. Paras 
tapa selvitä näistäkin juhlalli-
suuksista on kysyä lapselta itsel-
tään kenelle haluaa kortin tehdä. 
Pienen lapsen kohdalla kannattaa 
kääntyä vanhempien puoleen. 
Jos materiaaleista on pulaa tai ei 
millään ole mahdollisuutta tehdä 
kahta, kortissa voisi lukea vaikka 
”äideille” tai ”isälle ja iskälle”. 

Sateenkaariperheen lapsi ei kai-
paa sen erityisempää kohtelua kuin 
minkä tahansa muunkaan perheen 
lapsi. Lapsi tarvitsee sitä, että huo-

lenpidon lisäksi hän tulee kohdel-
luksi kunnioittavasti ja omien tar-
peidensa mukaan. Lisäksi jokainen 
lapsi tarvitsee sitä, että hänen per-
hettään kunnioitetaan ja jokainen 
perhe tulee kohdatuksi yksilönä, 
mutta tasavertaisena muiden per-
heiden kanssa. Tasavertaisuus tar-
koittaa sitä, että esim. puhuttaessa 
koko ryhmälle puhutaan vanhem-
mista eikä isästä ja äidistä, tai anne-
taan lapsille viestiä että kotileikissä 
voi olla kaksi äitiä, isä ja äiti tai 
vaikka kaksi kumpaakin, ja mikä 
vain kokoonpano on yhtä oikea. 
Tasavertaisuus on sitä, että se jolla 
ei ole äitiä, saa tehdä äitienpäivä-
kortin valitsemalleen henkilölle ja 
isänpäivänä saa tehdä kortit kaikil-
le isilleen tai vaikkapa mammaksi 
kutsumalleen vanhemmalle.

Lapsille toisten perheiden eri-
laisuus on kiinnostavaa, mutta 
luontevaa, elleivät aikuiset tee 
siitä outoa. Muiden lasten ky-
symykset kaipaavat asiallisia 
vastauksia, pahinta on sivuuttaa 
kysymykset. Lapset ottavat hy-
vin vastaan aikuisen kertomukset 
siitä kuinka monenlaisia perheitä 
maailmaan mahtuu. Jos sanoja 
on vaikea löytää, voi keskustelun 
avaajaksi lukea vaikkapa Todd 
Parrin Perhekirjan. Tärkeintä on 
kuitenkin näyttää jokapäiväisessä 
toiminnassa, että lapsen kaikki 
vanhemmat tunnustetaan van-
hemmiksi, eikä vaikkapa pyyde-
tä ei-biologista äitiä kysymään 
lapsen allergiatietoja biologisel-
ta äidiltä, koska oletetaan, että 
vain bio-äiti voi ne tietää.  Hyvää 
tarkoittavat kommentit tyyliin 
”jokaisella lapsella on isä” häm-
mentävät isätöntä lasta. Aidosti 

isättömiä lapsia on myös yksin 
lapsia hankkineilla naisilla. Bio-
logisessa mielessä luovuttaja on 
lapsen isä, mutta lapselle hän on 
vain luovuttaja, kiltti mies, joka 
on auttanut äitiä/äitejä saamaan 
oman lapsen. Luovuttajan nimit-
täminen isäksi on loukkaavaa nii-
tä miehiä kohtaa, jotka toimivat 
oikeassa isän roolissa. 

 
Kaisa Niittynen 

Sateenkaariperheet - 
Regnbågsfamiljer ry

SateenkaariPerhe 
PäiVähoiDoSSa

haasteellisempaa toteuttaa päivä-
hoidon tilanteissa kuin varsinai-
sen aineen oppitunneilla. Asiasta 
kaivattaisiin selvitystä ja tutki-
musta. Itse olen nähnyt lähinnä 
tutkimuksia, jotka keskittyvät 
uskonnollisen luterilaisen kasva-
tuksen toteutumiseen päiväko-
deissa, mikä usein tarkoittaa seu-
rakunnan järjestämiä tilaisuuksia 
joko päiväkodissa tai kirkossa. 

Olen vahvasti sitä mieltä, että 
uskonnollinen kasvatus on kotien 
asia, kuten esimerkiksi Ranskas-
sa, eikä julkisten päivähoito- ja 
koululaitoksen tule siihen puut-
tua. Lapsen oikeus omaan uskon-
toon ja katsomukseen toteutuu 
aivan hyvin ja luonnollisesti ko-

din ja mahdollisen seurakunnan 
tai yhteisön välillä. Kaikille yh-
teinen etiikan oppiaine tai orien-
taatio kulttuurituntemuksella 
lisättynä kattaisi nämä aiheet ta-
sapuolisesti ja lapset voisivat yh-
dessä oppia ja tutustua toistensa 
erilaisiin perinteisiin. 

Näyttää siltä, että lasten erilai-
sen uskonnollisen tai uskonnot-
toman vakaumuksen ja perinteen 
tasapuolinen huomioonottaminen 
varhaiskasvatussuunnitelman pe-
riaatteiden edellyttämällä tavalla 
on lähes mahdotonta kunnallises-
sa päivähoidossa, ainakaan nykyi-
sillä resursseilla. Uskonnollis-kat-
somuksellinen opetus ja tapojen 
siirtäminen on kuitenkin ensisijai-

sesti lapsen vanhempien asia. 
Varhaiskasvatussuunnitelmas-

sa jo oleva eettinen orientaatio 
sopii kaikille ja kattaa oleelliset 
eettiset kysymykset ja kasvatus-
haasteet. Lasten erilaisia tausto-
ja voi lähestyä kulttuurin kautta. 
Toki uskonto on yksi osa kult-
tuuria. Ottamalla kulttuurinen 
lähestymistapa lapset voivat tu-
tustua toistensa mahdollisesti eri-
laisiin perinteisiin yhdessä, ilman 
hengellisiä ulottuvuuksia. On 
aina rakentavampaa keskustella, 
pohtia ja tutustua yhdessä asioi-
hin, kuin jakaa lapsia erilaisen 
vakaumuksen mukaan erillisiin 
ryhmiin.

Heta Saxell

Jatkuu edelliseltä sivulta

reilu Päiväkoti -hanke
Helsingin vapaa-ajattelijat ja Helsingin Humanistiyhdis-
tys ovat aloittaneet Reilu päiväkoti -hankkeen, jonka ta-
voitteena on kehittää päiväkotien suhtautumista uskon-
nottomiin ja eri uskontoja tunnustaviin perheisiin. Reilu 
päiväkoti -hanke on myös kampanja, jolla pyritään ja-
kamaan tietoa lasten perusoikeuksista, tarjoamaan 
erilaisia toimintatapoja päiväkodeille sekä vanhemmil-
le, joita asia koskee.  Reilu päiväkoti ottaa paremmin 
huomioon uskonnottomat ja eri uskontoja tunnustavat 
perheet. Reilu päiväkoti tarjoaa ei-luterilaisille aidosti 
mielekästä, valvottua toimintaa ja kertoo tästä avoimesti 
vanhemmille. Reilu päiväkoti ei tarjoa kirkon tilaisuuk-
siin osallistumista ainoana vaihtoehtona. Lähtökohtana 
ei ole vaatia erityiskohtelua uskonnottomille, vaan var-
mistaa lasten perusoikeuksien toteutuminen.

Lisätietoa: www.reilupaivakoti.fi

Lisätietoa löydät: http://www.sateenkaariperheet.fi/index.php?item=144&lang=&ref=

russellin teekannu
Filosofi Bertrand Russell (1872-
1970): ”Jos esittäisin että Maan ja 
Marsin välissä on posliininen tee-
kannu, joka kiertää aurinkoa ellipti-
sellä radalla, kukaan ei voisi todistaa 
väitettäni vääräksi, jos vain muistai-
sin lisätä että teekannu on liian pieni 
havaittavaksi parhaimmillakin teles-
koopeilla. Mutta jos jatkaisin sano-
malla, että koska väitettäni ei voida 
osoittaa vääräksi, sen epäileminen 
olisi ihmisjärjen kannalta suunnat-
toman röyhkeä teko, niin minun 
ajateltaisiin aivan oikeutetusti puhuvan hölynpölyä. Jos tällaisen 
teekannun olemassaolo kuitenkin vahvistettaisiin muinaisissa kir-
joissa, jos sitä opetettaisiin pyhänä totuutena joka sunnuntai ja jos 
se istutettaisiin lasten mieliin jo koulussa, sen olemassaolon epäi-
lemistä pidettäisiin merkkinä poikkeavaisuudesta.” Ks. Lentävä 
spagettihirviö.

Sekulaarihumanismi 
on uskonnotonta humanismia. Se pyrkii nykyistä inhimilli-
sempään yhteiskuntaan inhimillisten ja muiden luonnollisten 
arvojen sekä inhimillisten kykyjen kuten järjen ja vapaan tut-
kimuksen avulla. Se ei ole jumalauskoinen, eikä se hyväksy 
yliluonnollista todellisuuskäsitystä.

Sekularismi
Sekularismi ajaa uskonnollisten ja 
uskonnottomien maailmankatso-
musten suhteen puolueetonta val-
tiota. Käytännössä tämä tarkoittaa 
mm. uskonnollisesti neutraaleja 
julkisia tiloja ja toimintoja, valtiota 
jossa kaikki uskonnostaan riippu-
matta tuntevat olevansa yhtä lailla 
kotonaan. Kirkko ja valtio erosivat 
Ranskassa 1905. Euroopan neuvos-
to antoi 2007 suosituksen, jossa to-
tesi kirkon ja valtion eron olevan “Euroopan yhteisiä arvoja”.

Skepsismi
Skeptikko uskoo tieteellisen menetelmän tuottavan luo-
tettavinta saatavissa olevaa tietoa, ja vaatii luonnontiedet-
tä koskevilta väitteiltä kunnollisia tieteellisiä perusteluja. 

Kysy perheeltä keitä 
perheeseen kuuluu ja 
missä roolissa he ovat 

suhteessa lapseen.

Voit kysyä perheeltä  
vinkkejä, millä tavoin he 
toivovat perheestään tai 
ylipäätänsä perheiden  
monimuotoisuudesta  

puhuttavan muille lapsille.

Kunnioita lapsen  
perhesuhteita.

Käytä lapselle läheisistä 
ihmisistä lapsen käyttämiä 

nimityksiä.

Puhu sukupuolineutraa-
leilla nimityksillä, se on 

yllättävän helppoa.

Yritä olla olettamatta  
perheistä etukäteen  

liikaa.

Tärkeintä on avoin  
vuoropuhelu henkilö-

kunnan ja vanhempien 
kesken.

muistilista

“Evoluutio ei kykene selittämään miksi jotkin planeetat pyörivät väärään 
suuntaan.” -- M. Tuomisen verkkosivulta ”Evoluutio - teoria kriisissä“
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Uskonto tai uskonnottomuus ovat 
niin voimakkaasti asenteiden 
pohjalla ja herättävät niin voi-
makkaita tunteita, että eri puolet 
ovat syvästi epäluuloisia toisiaan 
kohtaan. Ei luoteta opettajien ky-
kyyn opettaa neutraalisti, ja siksi 
oppilaat jaetaan kouluissa lukui-
siin eri ryhmiin opiskelemaan 
katsomusaineita erikseen. 

Mitä tämä sitten käytännössä 
tarkoittaa pääkaupunkiseudun 
kouluissa tänään? Helsingin Seu-
dun Rehtorit ry:n puheenjohtaja 
Heikki Hirvonen kertoi minulle 
tosielämästä. 

Koulujen välillä on jopa täl-
lä seudulla suuria eroja johtuen 
eroista koulualueen asukkaiden 
kirjon laajuudessa. Joissakin 
Helsingin ja Vantaan kouluissa 
luetaan kahdeksaa eri katsomus-
ainetta, ja Espoossa on koulu, 
jossa ei ole yhtään maahanmuut-
tajataustaista oppilasta eikä siten 
uskonnonopetusta sellaisille. Vii-
si tai kuusi katsomusainetta on ta-
vallinen määrä yhdessä koulussa. 

Lehtiä lukiessa on saanut käsi-
tyksen, että joihinkin uskontoihin 
on vaikea löytää päteviä opetta-
jia. Hirvosen mukaan tämä on 
jo vanhentunutta tietoa ainakin 
Helsingin seudun kunnallisten 
koulujen osalta. Täällä on tavalli-
simmissa uskonnoissa niin paljon 
oppilaita, että kaupunki pystyy 
palkkaamaan kokopäivätoimisen 
pätevän opettajan, joka kiertää 
eri kouluissa opettamassa. 

Tuskaa rehtoreille aiheuttaa sen 

sijaan lukujärjestysten laatiminen. 
Hirvosen omassa koulussa Van-
taan Koivukylässä esimerkiksi on 
paljon maahanmuuttajia, ja noin 
30  % oppilaista opiskelee muuta 
kuin luterilaista uskontoa - yh-
teensä katsomusaineita on kuusi. 
Oppilaat on jaettu luokkiin tasai-
sesti siten, että jokainen luokka on 
mahdollisimman heterogeeninen 
kulttuuritaustojen suhteen, joten 
uskonto- ja ET-ryhmien kokoami-
nen on monimutkaista.

katsomusaineiden suuri 
määrä tulee kouluille ja 
kunnille kalliiksi

Pienimmissä ryhmissä uskontoa 
opiskeleville tulee yläasteella 
väkisinkin hyppytunteja ja kou-
lupäivistä tulee pitkiä. Oppilaat 
eivät kylläkään ole valittaneet 
hyppytunneista, koska he voivat 
viettää vapaa-aikaa keskenään 
vaikka pingistä pelaten. Usein 
samat oppilaat käyvät vähem-
mistöuskonnon tuntien lisäksi 
myös kotikielen tunneilla, mikä 
vaikeuttaa lukujärjestysten te-
kemistä vielä lisää, ja tunteja 
saattaa olla päällekkäin muiden 
oppituntien kanssa. Ala-asteella 
hyppytunteja ei voi olla, mutta 
koska siellä on luokanopettaja, 
järjestelyt ovat joustavampia. 

Kaikissa kouluissa ei ole ope-
tusta kaikissa oppilaiden us-
konnoissa, joten monet oppilaat 
joutuvat siirtymään toiseen lähi-
seudulla olevaan kouluun uskon-

nonopetusta varten. Jotkut näistä 
oppilaista joutuvat tekemään sa-
moin myös saadakseen kotikielen 
opetusta. He saavat kaupungilta 
bussilipun matkaa varten tai aja-
vat pyörällä toiselle koululle.

Katsomusaineiden suuri määrä 
tulee kouluille ja kunnalle myös 
kalliiksi. Koska erillisiä ryhmiä 
on niin paljon, ryhmät ovat väki-
sinkin pieniä, yleensä 3-16 oppi-
lasta. Katsomusaineet ovat siten 
suhteellisesti kalleimmat oppiai-
neet. Suomen Rehtorit ry esitti 
viime vuonna lausunnossaan pe-
rusopetuksen tuntijaosta, että eri 
uskontojen sijaan kaikille opetet-
taisiin yhteistä oppiainetta, joka 
yhdistää elämänkatsomustiedon, 
eri uskontojen uskontotiedon, 
etiikan ja moraalikasvatuksen. 
Myös Hirvosen mielestä kaikille 
yhteinen etiikka olisi paras rat-
kaisu katsomusaineeksi. 

arvoja pitäisi  
pohtia yhdessä

Monikulttuurisessa koulussa 
tarvitaan vuorovaikutusta eri ryh-
mien välillä. On hyvä, että kaik-
ki joutuvat tekemisiin toistensa 
kanssa. Katsomusaine on juuri 
se oppiaine, jossa aidosti keskus-
tellaan ja esitetään eriäviä nä-
kemyksiä kaikkia koskettavissa 
asioissa. Miksi siis oppilaat pitäi-
si jakaa eri huoneisiin taustojensa 
perusteella sen ajaksi, ihmettelee 
Hirvonen. Kaikissa katsomuksis-
sa on kuitenkin samat aiheet kes-

kusteltaviksi. Arvokysymykset 
ovat universaaleja, eivätkä arvot 
poikkea toisistaan edes erilaisten 
kulttuuritaustojen perusteella. 
Sitä paitsi arvoja pitäisikin pohtia 
yhdessä, jotta löydetään ne kai-
kille yhteiset arvot. 

Usein kuulee arvostelua siitä, 
että muiden uskontojen kuin lu-
terilaisen opetus on säännösten 
vastaisesti tunnustuksellista. Hir-
vosen mukaan ongelmana ei kui-
tenkaan välttämättä ole uskonnon 
opettajan pätemättömyys, vaan 
ongelma voi syntyä kotikielen 
opetuksessa, missä opetetaan kie-
len ohella kulttuuria. 

Etelä-Suomesta löytyy päteviä 
opettajia, jotka osaavat opettaa 
eri katsomusaineita neutraalisti. 
Vanhemmassa polvessa saattaa 
edelleen olla opettajia, joiden 
hengellisyys kuuluu opetuksessa, 
mutta he ovat lähellä eläkeikää. 
Jos opettaja ei opeta asianmukai-
sesti, oppilaiden vanhemmat kuu-
levat siitä lapsiltaan ja valittavat 
rehtorille. 

Nykyään opettajat kouluttautu-
vat päteviksi moneen alaan ja he 
ovat tietoisia roolistaan. Epäilykset 
opetuksen neutraalisuuden suhteen 
ovat Hirvosen mielestä aiheettomia 
ainakin pääkaupunkiseudulla, ne 
perustuvat vanhentuneisiin tietoi-
hin. Siksi etiikka kaikille yhteisenä 
katsomusaineena olisi tarkoituk-
senmukaisin ratkaisu, paitsi käy-
tännöllisistä ja taloudellisista myös 
pedagogisista syistä.

Kaisa Robbins

etiikkaa koUlUihin
Sunday assembly
Alunperin brittiläinen us-
konnoton ryhmä, joka jär-
jestää sunnuntaisia “ateis-
tikirkon” kokoontumisia 
juhliakseen “elämän ih-
mettä”.  Ajatus “ateistikir-
kosta” on saanut ankaraa 
kritiikkiä ateistien taholta.

Uskonnollisesti neutraali 
hautausmaa, niille, jotka 
eivät katsomuksellisista 
syistä halua tulla hauda-
tuksi evankelis-luteri-
laiselle hautausmaalle. 
Useimmat näistä ovat 
seurakuntien ylläpitämiä, 
niiden hautausmaista ra-
jattuja alueita. Vapaa-ajat-
telijat suosisivat omia, itse 
ylläpitämiään alueita. Va-
paa-ajattelijoiden ylläpitä-
miä hautausmaita löytyy 
tällä hetkellä mm. Forssas-
ta, Jyväskylästä, Kotkasta 
ja Vaasasta. 

 
Uskonnottomuus 
Ei-uskonnollinen elämän-
katsomus, maailmankuva 
ja etiikka, joka voi ilmentyä 
identiteettinä tai painottua 
maailmankatsomukselli-
sesti. 

 
Uskonnonvapaus 
Oikeus tunnustaa ja har-
joittaa haluamaansa us-
kontoa tai olla tunnusta-
matta mitään uskontoa. 
Sisältyy mm. Suomen 
perustuslakiin, Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen 
ja YK:n ihmisoikeuksien 
julistukseen. Positiivinen 
uskonnonvapaus on va-
pautta harjoittaa uskon-
toa, kuulua uskonnoliseen 
yhdyskuntaan sekä tuoda 
julki omia katsomuksiaan, 
negatiivinen uskonnonva-
paus vapautta olla osallis-
tumatta uskonnonharjoi-
tukseen ja olla kuulumatta 
uskonnolliseen yhdyskun-
taan sekä oikeutta olla 
tuomatta esiin uskonnol-
lisia tai uskonnottomia 
katsomuksiaan. Ihmisoi-
keuksiin kuuluu myös va-
paus vaihtaa uskontoa tai 
katsomusta.

tunnustukseton 
hautausmaa

“Tutkimusten mukaan uskonnollisuus lisää yksilön hyvinvointia, onnellisuutta ja pärjäämistä, piden-
tää elinikää, vähentää riippuvuuksia ja tukee vaikeista elämäntilanteista selviämistä. Voisi siis sanoa, 
että ateistit maksavat älystään melko korkean h innan.” -- Professori Markku Ojanen, Kotimaa 24

Omaa uskontoa tai ET:tä, kaikille uskontotietoa vai ET:tä tai uskontotietoa? Katsomusaineet kouluissa tuntuvat ole-
van ikuisen erimielisyyden aihe. Ateistit pitävät uskontotietoa turhana tai pelkäävät, että sitä opettaa uskovainen opet-
taja uskoaan paasaten ja uskovaiset pelkäävät, että yhteistä katsomusainetta opettaisi ateisti uskontoja väheksyen. 
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Moni ystävistäni oli menossa rippileirille, mutta minä ja pari muuta ka-
veriani halusimme mennä protuleirille. Ensin epäilin millaista protusta 
tulee, koska omalle leirilleni ei ollut tulossa tuttuja,mutta sehän se idea 
onkin, ettemme tunne toisiamme etukäteen. Mutta nyt kun ajattelen, 
olen niin iloinen että kävin protun, koska tutustuin niin moniin uusiin, 
erilaisiin sekä ihaniin ihmisiin. 

Kun olimme saapuneet leirille, näin kun ihmisiä istui pöytien ää-
ressä ja vanhemmat puhuivat keskenään kun taas me nuoret istuimme 
eri pöydissä ja vilkuilimme ympärillemme, että millaisessa ympäris-
tössä tulisimme viettämään seuraavan viikon sekä millaisten ihmisten 
kanssa. Me kaikki teimme paperista kukan, jonka kullekin terälehdel-
le kirjoitettiin jokin asia mistä pitää, minne haluaisi matkustaa, kenet 
haluaisi tavata jne. Kävimme kukkia yhdessä läpi, kun vanhemmat 
olivat lähteneet. Mietimme millaisen kuvan kukin meistä oli antanut 
toisilleen, ja merkitseekö se millä tavalla on ja käyttäytyy siihen että 
millaisen kuvan antaa muille.

Joka ilta meille luettiin iltasatu kun mahauduimme. Makoilimme 
selällämme päät toistemme vatsojen päällä yhtenä rykelmänä. Mahau-
tuminen oli todella kivaa. Kun kuunteli iltasatua siihen meinasi ihan 
nukahtaa. Melkein kaikki meistä nukkuivat yön samassa huoneessa 
siskonpedissä, mutta muutamat halusivat nukkua erillisissä huoneis-
sa kerrossängyissä. Nukuimme ensimmäiset yöt niin että näki selvän 
rajan että tytöt nukkuvat oikealla ja pojat vasemmalla, mutta viikon 
kuluessa ihmisten nukkumapaikat vaihtelivat eikä rajaa enää ollut.

Joka päivä oli jokin teema, josta keskusteltiin, ja leikimme aihee-
seen liittyviä leikkejä. Ihmissuhteet. Seksuaalisuus. Tasa-arvo. Yhteis-
kunta. Tulevaisuus. Meillä oli seinällä suuri lakana, jossa luki Kiljava 
sekä päivämäärät. Siihen sai kirjoittaa ja piirtää mitä ikinä halusi. Joka 
päivä sinne ilmestyi kirjoituksia ja piirustuksia päivän aiheesta.

Päivä päivältä opimme tuntemaan toisemme paremmin. Olimme 
kuin yksi suuri perhe.  Lopulta tunsimme toisemme paremmin kuin 
omat ystävämme, joiden kanssa olemme olleet hyviä ystäviä jo mo-
nia vuosia. Se hämmästytti minua, koska olimme vain viikon kaikki 
samassa talossa, mutta tuntui siltä kuin olisimme tunteneet toisemme 
jo pitkään. Minulla on todella läheisiä ystäviä, joita olen tuntenut jo 
pienestä pitäen, mutta en minä heistä tiedä monia asioita yhtään niin 
hyvin. Meillä oli mahdollisuus mennä joka ilta saunaan järven rannal-
le. Meillä oli ensin tyttöjen vuoro, sitten yhteissauna ja sitten poikien 
sauna, mutta järjestys välillä muuttui. Kävimme saunassa uimapuvuis-
sa, mutta sai mennä alasti jos halusi. Ainoastaan muutama ohjaaja oli 
alasti. Lauloimme eri saunalauluja yhdessä ja kävimme useita kertoja 
uimassa. Vesi oli melko matalaa, joten sinne oli helppo mennä pulah-
tamaan. Koko viikko oli aurinkoista ja kuumaa.

Viimeinen ilta oli täynnä kyyneleitä. En olisi halunnut että protu loppuu, 
koska minun tulisi niin ikävä niitä ihmisiä. Tiesin kyllä että järjestäisim-
me tapaamisia ja kävisimme yhdessä puistotapahtumissa. Olimme tehneet 
edellisenä päivänä kehukirjeitä jokaiselle leiriläiselle ja kokille sekä ohjaa-
jille. Ne jaettiin viimeisenä iltana kirjekuorissa, jokaiselle omansa. Niitä 
oli ihana lukea. Niin paljon ihania asioita ihmiset olivat kirjottaneet, ja niin 
paljon ihmiset olivat nähneet vaivaa kirjottaessaan niitä.

Loppujuhla meni nopeasti. Saimme todistukset, seppeleet sekä ko-
run. Otimme ryhmäkuvan leirilakanan edessä, ja sen jälkeen leirila-
kanasta revittiin paloja. Kukin sai yhden palan. Minusta olisi todella 
hauska nähdä joskus lakana taas koossa. Pidin protujuhlat vähän myö-
hemmin kotonani. Juhlimme ystävieni ja sukulaisten kanssa. Meillä 
kävi ihan puheen pitäjäkin Pro-Seremonioista. 

Kun kesä eteni näimme joidenkin leiriläisten kanssa Töölönlahdella 
piknikillä. Meitä tuli sentään aika paljon. Joidenkin kanssa olen kirjoi-
tellut kesän aikana Facebookissa. On ollut yksi iso protulaisten puisto-
tapahtuma ja muita pieniä, mutta minä en valitettavasti ole ihan kaikkiin 
tapahtumiin päässyt. Mutta kyllä niissä on kiva nähdä muita protuja sekä 
tuttuja. Parasta on nähdä, kuinka paljon meitä protulaisia on, koska mei-
tä tulee joka vuosi lisää ja lisää! Protu oli parasta aikaa! Viihdyin siellä 
todella hyvin enkä tule unohtamaan sitä viikkoa koskaan!

Senia :D

ProtUkeSä
Uusateismi
Ilmaus, jolla viitataan meidän vuosituhan-
nellamme esitettyyn ateistiseen uskontojen 
kritiikkiin. Uusateisti-sanaa on käytetty kir-
joittajista kuten Richard Dawkins, Christo-
pher Hitchens ja Sam Harris. Näkemyksel-
lisiä eroja 2000-lukulaisten ja aikaisempien 
ateististen puheenvuorojen välillä on vaikea 
nähdä. “Niin sanottu uusateismi on uutta vain 
siinä mielessä, että samoihin aikoihin markki-
noille tuli useita uskontokriittisiä puheenvuo-
roja”  -uskontotieteilijä Matti Kamppinen 
esseekokoelmassa “Mitä uusateismi tarkoit-
taa” (Savukeidas 2011).

Vapaa ajattelija -lehti
Vapaa-ajattelijain liiton yleisölle suunnat-
tu lehti, ilmestynyt vuodesta 1945, nykyisin  
4 numeroa vuodessa. 

Vapaa-ajattelijain liitto
Vuonna 1937 perustettu uskonnottomien etu-, 
oikeusturva- ja aatteellinen järjestö. On jäse-
nenä sekä Kansainvälisessä humanistisessa 
ja eettisessä liitossa (IHEU) että Vapaa-ajat-
telijain maailmanliitossa. Uskonnottomien 
ja uskontokuntiin kuulumattomien henkilöi-
den muodostamien yhdistysten keskusliitto. 
Järjestön tavoitteena on uskonnollisesti tun-
nutukseton valtio, kirkon ja valtion ero, us-
konnottomien ihmisoikeuksien toteuttaminen 
sekä tiedeperustaisen todellisuuskäsityksen 
edistäminen. Puheenjohtajana toimii tällä het-
kellä Petri Karisma. Helsingin Vapaa-ajatte-
lijat on yksi liiton alueellisista jäsenyhdistyk-
sistä toimien koko pääkaupunkiseudulla. 

Vapaa-ajattelu 
on uskonnotonta ajattelua ja toimintaa, jossa 
edistetään uskonnottomien asemaa yhteis-
kunnassa, täyttä uskon tai uskonnottomuuden 
vapautta ja sekulaarin valtion toteutumista. 
Yleensä vapaa-ajatteluun kuuluu myös kirkko-
jen toiminnan kritiikki, mutta kritiikki kohdis-
tuu myös valtioon ja kuntaan, jotka eivät koh-
tele ihmisiä yhdenvertaisesti uskonnosta tai 
vakaumuksesta huolimatta eivätkä kunnioita 
ihmisten katsomuksellista yksityisyyttä.

Vapaa-ajattelijat alkoivat järjestäytyä 1800-lu-
vulla, Vapaa-ajattelijain maailmanliitto perus-
tettiin 1880. Adolf Hitler ja Benito Mussolini 
lakkauttivat Italian ja Saksan kansalliset järjestöt 
noustuaan valtaan. Suomen Vapaa-ajattelijain 
liitto aloitti toimintansa 1937, ja nykyisen nimen-
sä se otti vuonna 1945. Kansainvälinen toiminta 
elpyi maailmansodan jälkeen vuonna 1946.

Väinö Voipio -palkinto
Vapaa-ajattelijain liiton vuosittain myöntämä, 
liiton entisen puheenjohtajan mukaan nimet-
ty palkinto. Myönnetään henkilölle joka on 
“myönteisellä tavalla tuonut esille humanis-
tista elämänasennetta, puolustanut tieteellistä 
todellisuuskäsitystä ja edistänyt yhteiskunnan 
uskontoriippumattomuutta” Palkinnon saajia 
ovat olleet mm. Jorma Palo, Kari Enqvist, 
Esko Valtaoja sekä Erkki Tuomioja. Palkin-
non ovat saaneet myös Hyvinkään maistraatti 
sekä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen 
tiedekunnan promootiotoimikunta.

yhdenvertaisuus
Periaate joka koskee yksilöitä, antaa heil-
le taustastaan ja ominaisuuksistaan, muun 
muassa uskonnosta tai vakaumuksesta riip-
pumatta yhdenvertaisen kohtelun lain edessä. 
Rationaalisin ja moraalisin perustein voidaa-
ni tukea  “positiivisen erityiskohtelun” kautta 
heikommassa asemassa olevaa vähemmistöä 
sen tilanteen nostamiseksi käytännössä yh-
denvertaiselle tasolle. 

yhteiskunta
Tietyllä maantieteellisellä alueella elävien 
kansalaisten vuorovaikutusten muodosta-
ma kokonaisuus. Valtio, kunta, yhdistykset, 
yritykset ja uskonnolliset yhdyskunnat ovat 
kaikki osa yhteiskuntaa: valtiota ja yhteiskun-
taa ei siis pidä sekoittaa keskenään.

yhteisövero
Yhteisöiltä perittävä vero. Näitä ovat osa-
keyhtiöt, osuuskunnat sekä tietyin edelly-
tyksin mm. liikelaitokset ja yhdistykset. 
Yhteisöveron tuotot menevät valtiolle, kun-
nille ja seurakunnille. Seurakuntien osuus 
tästä verovuonna 2013 on 2,35 prosenttia. 
Tämä on tukea “yhteiskunnallisesti tärkei-
den tehtävien” kuten hautaustoimen hoita-
miseen.

“Kokemukseni mukaan Protu-leirillä saa paremman käsityk-
sen myös kristinuskosta kuin rippileirillä, bonuksena ajatuksia 
arvoista, moraalista, minästä ja ihmisyydestä.” -- Jyrki Kasvi

”Viimeinen ilta oli täynnä kyy-
neleitä. en olisi halunnut että 
protu loppuu, koska minun 

tulisi niin ikävä niitä ihmisiä.”



Usk    maton
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On tietenkin totta, että kirkkojen ja uskonto-
jen asema on radikaalisti muuttunut yhteis-
kunnassa viime vuosina ja uskonnosta on 
tullut pienen ja vähenevän joukon aktiivinen 
ja äänekäs harrastus. Päivi Räsäsen ver-
baaliset heitot ovat mielenkiintoisia, mutta 
neitseestä syntymisen teologia on enemmän 
EVVK-osastoa. Sama ilmiö on nähtävissä 
vaikka urheilussa, politiikassa, taloudessa 
ja luonnonsuojelussa. Maailma on nykyään 
niin pirstaleinen, että yksittäinen erityisaihe, 
kuten uskonto tai urheilu eivät voi näkyä ko-
vinkaan laajalla painolla muualla kuin näihin 
asioihin erityisesti keskittyneissä medioissa.

Voidaan helposti ajatella median nykyään 
jakautuneen ns. yleismediaan ja erityisalojen 
mediaan. Hyviä esimerkkejä yleismediasta 
ovat Yleisradio ja Helsingin sanomat. Uutiset 
ovat pääsääntöisesti lyhyitä ja ajankohtaisia. 
Suomeen on muodostunut myös mm. uskon-
toon ja urheiluun keskittyviä uutispalveluita. 
Uskontomedian hyvinä esimerkkeinä voi-
daan mainita Kotimaa-lehti ja sen nettiversio 
kotimaa24.fi. Urheilun puolella on taas läjä-
päin erilaisia sporttijulkaisuja ja -kanavia.

Jokaisella yksilöllä on muutama keskeinen 
kiinnostuksen aihe, ja muu median seuranta 
keskittyy yleismedioihin. Joku kalastukses-
ta kovinkin kiinnostunut tietää tarkoin mitä 
tarkoitetaan itämeren lohikiistalla. Erityisa-
loista kiinnostuneita tietenkin harmittaa, että 
heidän kiinnostuksen kohteestaan ei yleisme-
diassa uutisoida tarpeeksi. Silloinkin, kun uu-
tisoidaan, niin uutisoidaan puutteellisesti ja 
väärästä kulmasta. Huomaan itsekin jääväni 
monta kertaa kiinni ajatuksesta, miksi tuos-
sakin uutisessa piti käsitellä esim. uskonnot-
tomuuteen liittyvää asiaa juuri tuolla tavalla, 
vaikka oikea ilmaisu olisi aivan erilainen.

Otetaan kaksi esimerkkiä viimeaikaisista 
uutiskohuista. Kerron, kuinka minä ne koin. 
Ensimmäinen on ns. Räsäs-kohu, joka sai 
alkunsa Päivi Räsäsen Raamattu ja Suo-
men laki lausunnosta. Toinen on Moskovan 
MM-kisat ja siellä syntynyt sateenkaari-
kynsi -kohu.

Koska en itse seuraa urheilumediaa, jäi 
minulle noista MM-kisoista mieleen vain 
suunnaton ulkourheilullinen härdelli. Här-
dellissä oli mukana ensin joku venäläinen 
urheilija, joka pahoitti mielensä muistaak-
seni jonkun ruotsalaisen urheilijan kynsistä. 
Sitten mukaan tuli huutelemaan olympiako-
mitea ja lippua pääsi heiluttamaan meidän 
oma Arhinmäkemme. Joku voi tietenkin 
kysyä, missä kohtaa tässä oli urheilu? Niin 
eihän tässä sateenkaarikynsi-kohussa ollut-
kaan kyse urheilusta, vaan ihmisten yhden-
vertaisesta kohtelusta.

Räsäs-kohua pääsin seuraamaan huomat-
tavasti lähempää, koska eroakirkosta-aktii-
vina lähetin muutaman tiedotteen medialle 
kohonneesta kirkosta eroamisen määrästä. 
Tämänkesäisessä Räsäs-kohussa toistui sama 
ilmiö, joka on tuttu vuoden 2010 homoillasta: 
Päivi Räsänen vei ja Evankelis-luterilainen 
kirkko vikisi. Mediassa hämmästeltiin, mik-

si kirkko ei voimallisemmin irtisanoutunut 
Päivi Räsäsen sanomisista. Eihän kirkko voi 
sanoutua irti omasta opistaan. Räsäsen sanat 
voi lukea suoraan Raamusta ja tunnustuskir-
joista. Nyt joku tietenkin kysyy, mitä ovat 
tunnustuskirjat? Minä sanon, ottakaa selvää!

Väitän, että Suomessa on hyvinkin toimi-
vaa uskontojournalismia. Se on vain keskit-
tynyt niihin medioihin, joiden erityisalaan 
se kuuluu. Koska kirkko ei ole enää keskellä 
kylää, määrittyy uskonnoista uutisointi myös 
muiden toimijoiden kautta kuin ainoastaan 
asiaan vihkiytyneiden. Tämä tuo uutisointiin 
moniarvoisuutta, eikä kaikki uskontouuti-
sointi ole pelkkää uskonnon mainostamista.

Totta kai uskonnon lukutaito on heikkoa 
niillä, jotka eivät ole kiinnostuneita uskon-
nosta. Minusta on hienoa, että uskonnosta 
on tullut vain yksi uutisaihe muiden jouk-
koon, eikä se hallitse tai määritä uutisia 
ja niiden sisältöä. Loistojuttu on myös se, 
että uskonnosta voidaan uutisoida ilmiönä 
monine näkökulmineen, eikä vain valtion-
kirkon välittämien tavoitteiden mukaisesti.

Yleismedia ei yksinkertaisesti voi kertoa 
kustakin erityisalueesta, joita ovat esim us-
konto ja urheilu kovinkaan laajoja ja taustoit-
tavia uutisia. Niin ei kukaan lukisi. Ainahan 
asiaan vihkiytynyt näkee kiinnostuksensa 
kohteesta uutisoitavan väärin tai pinnalli-
sesti. Totta ihmeessä näin on. Kun itse tietää 
asian laajasti monelta kantilta, niin silloin 
parin kolmen kappaleen uutinen jostakin 
oman kiinnostuksen aiheen jostain kulmasta 
tuntuu jopa loukkaavalta. Vaatimus kaikille 
erityisaloille tarpeeksi palstatilaa suovasta 
tiedonvälitysjärjestelmästä on mahdoton.

Useat tutkijat valittavat, että Suomessa ei 
ole kunnollista uskontojournalismia ja että 
median suhde uskontoon on pinnallistunut. 
Tähän on hyvä syy. Uskonto ei ole enää 
merkittävä ja ihmisiä liikuttava asia. Val-
taosalla suomalaisista ei ole mikäänlaista 
kosketusta uskontoon. Kuten eräs entinen 
työkaveri totesi kirkkohäistä: ”hassu mies 
puhuu hassuja hassuissa vaatteissa”. Noissa 
sanoissa kiteytyy nykysuomalaisen suhden 
uskontoon. Tässä ilmapiirissä on vaikea 
saada uskontoa näyttämään kiinnostavalta 
muuten kuin kriisien kautta.

EVL-kirkon ja laajemminkin uskonnon 
otteen kirpoaminen yhteiskunnan valti-
molta on mahdollistanut laajemman ja 
avoimemman keskustelun arvoista ja suo-
malaisen yhteiskunnan suunnasta. Kirkosta 
eroaminen on tuonut uuden kulman uskon-
to- ja kirkkokeskusteluun. EVL-kirkko ei 
voi sanoa oikein mitään homoista, koska 
yhteen suuntaan kumartaminen on toiseen 
suuntaan pyllistämistä. Olemme nähneet 
kolme merkittävää eropiikkiä: Homoilta, 
Anni-kampanja ja heinäkuun 2013 Rä-
säs-kohu. Mikään ei estä tulevia, jopa huo-
mattavasti merkittävämpiä kirkosta eroa-
mispiikkejä, kuin nyt jo nähdyt.

Petri Karisma

meDia, USkonto Ja UrheilU
Usein kuuluu väitettävän, että Suomessa ei ole enää kunnollista uskon-
tojournalismia. Samoin joidenkin huolena on ollut, että Suomesta on 
kadonnut uskonnon lukutaito. Kuulee myös väitteitä, että nykyään us-
konto näyttäytyy mediassa vain kohujen ja konfliktien kautta. On totta, 
että uskonto ei nykyään olen järin kiinnostava teema suomalaisessa val-
tamediassa muutoin kuin kohujen kautta. Samoin voi varmasti väittää, 
ettei Raamattu ole nykysuomalaisen keskeistä iltalukemista.


