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Voiko uskonnoton nuori 
olla seurakunnalla
kesätöissä?

Voi hyvinkin ja monet ovat. Työ-
lakien mukaan työnantaja ei saa 

suosia tai syrjiä ihmisiä katso-
muksen mukaan ellei katsomus 
liity suoraan työtehtäviin.
Pappien ja esimerkiksi pyhäkou-
lun opettajien kohdalla katsomus 
liittyy työtehtäviin sen sijaan 
hautausmaan hoito, siivoustehtä-
vät tai vaikkapa kirjanpito eivät 
liity katsomukseen. Niiden suo-
rittamisessa pätevyysvaatimuk-
set ovat samanlaiset kristityille, 
muun uskoisille ja uskonnotto-
mille.Työnantajan ei itse asiassa 
ole sopivaa tiedustella työnhaki-
jan katsomusta, jos työtehtävä ei 
sitä edellytä.
Hautausmaat ovat nuorten kes-
kuudessa suosittu kesätyö: ollaan 
ulkoilmassa, kitketään, kastel-
laan ja haravoidaan. Hautaus-
maalla ei ole vain uskovaisten 
esivanhempia: lähes kaikki vai-
najat uskontokuntaan katsomatta 
päätyvät seurakuntien hautaus-
maille kirkon monopolin takia.

Kerttu Loukola

Canth on tasa-arvon ja 
vapaan ajattelun varhai-
nen lipunnostaja.

Kansallisteatterissa on tänä ke-
väänä esitetty Minna Canthista 
(1844-1887) kertovaa Seppo 
Parkkisen näytelmää. Esitykses-
sä tuli selkeästi esiin Canthin us-
konto- ja kirkkokriittisyys. Myös 
varhainen vaatimus kirkon ja 
valtion erottamisesta nousi esiin, 
samoin vuonna 1887 perustetun 
Suvaitsevaisuusyhdistyksen pe-
rustaminen. 
Rohkea Minna Canth on tasa-ar-
von ja vapaan ajattelun varhai-
nen lipunnostaja. Maaliskuun 
19. päivänä liputetaan Minna 
Canthin päivänä. 

Ihmisoikeustoimintaohjel-
ma 2017-2019

Kansallinen perus- ja ihmisoi-
keustoimintaohjelma 2017-2019 
kertoo, että: ”puutteita on uskon-
toon ja omantunnon vapauteen 

liittyvän itsemääräämisoikeuden 
toteutumisessa. Itsemääräämis-
oikeuden kannalta uskonnon 
harjoittaminen kouluissa ja päi-
väkodeissa on ongelmallista, 
koska uskonnon ja omantunnon 
vapauteen kuuluu myös oikeus 
olla tuomatta esille omaa vakau-
mustaan. Esimerkkinä on mai-
nittu myös jumalanpalvelukset 
viranomaisten muun toiminnan 
yhteydessä.”
http://oikeusministerio.fi/fi/
index/julkaisut/julkaisuarkis-
to/1487078098840.html

Suomi YK:n Ihmisoikeus-
neuvoston määräaikais-
tarkastelussa

Suomi on kesällä 2017 YK:n 
Ihmisoikeusneuvoston määräai-
kaistarkastelussa (Universal Pe-
riodic Review, UPR) Genevessä. 
Vapaa-ajattelijain liitto ja Suo-
men Humanistiliitto lähettivät 
jo viime syksynä kriittisiä huo-
mioita uskonnottomien syrjin-
nästä uskonnon ja vakaumuksen 

vapauteen liittyen. http://keskus-
telu.suomi24.fi/t/14660221/suo-
men-kolmannen-kansallisen-ra-
portin-luonnokseen
Lisäksi Vapaa-ajattelijain liit-
to on esittänyt vinkkejä ul-
koasiainministeriölle Suo-
men kansallisen raportin 
laadintaan. http://vapaa-ajatte-
lijat.fi/blog/2017/01/09/kriitti-
sia-huomioita-suomen-tilantees-
ta/

Uskonnottomuus 
Suomessa

Suomi 100 -juhlavuoteen on 
ilmestynyt artikkelikokoelma 
”Monien uskontojen ja katso-
musten Suomi”. Kirjassa on 
myös Esa Ylikosken artikkeli 
Uskonnottomuus Suomessa, s. 
159-169.  
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.
nsf /2AA37D11FA0613AC -
C22580B20038D68B/$FILE/
Kirkkohallitus_MUKS julkai-
su_verkkojulkaisu.pdf

Uskonnonvapauden merkitys ko-
toutumisessa -seminaarissa 31.1. 
Helsingissä olivat Moniheli ry:n 
kumppaneina Vapaa-ajattelijain 
liitto ja Suomen ekumeeninen 

neuvosto (SEN). Paneelissa Va-
paa-ajattelijoita edusti Helsingin 
seudun vapaa-ajattelijain vara-
puheenjohtaja Binar Mustafa. 
Avaussanat lausuivat Monihelin 
Margareta Tahvanainen, SEN:n 
Anna Hyvärinen ja Vapaa-ajat-
telijain liitosta Esa Ylikoski. 
Alustuksen pitivät yhdenvertai-
suusvaltuutettu Kirsi Pimiä ja 
professori Tuula Sakaranaho. 
Tilaisuudessa nousi esille myös 

uskonnottomien huomattava 
osuus maahanmuuttajissa sekä 
tarve esitellä myös uskonnotonta 
tapakulttuuria kotoutumistyössä. 
Tilaisuus liittyi YK:n julista-
maan uskontojen ja katsomusten 
yhteisymmärrysviikkoon hel-
mikuun alussa. Tilaisuudesta on 
videotallenne kahdessa osassa: 
www.facebook.com/pg/Monihe-
li/videos/?ref=page_internal

Todistajanvalasta luovuttiin vii-
me vuoden alussa ja tuomarin ja 
lautamiehen valasta tämän vuo-
den alussa. Tämä koskee myös 
hallinto-oikeuksia ja erityistuo-
mioistuimia. Oikeuslaitoksen 
osalta tilanne on nyt hyvä ja 
selkeä.
Varusmiesten tilanne ei ole hyvä, 
mutta selkeä se toki on: Jokainen 
valitsee, vannooko uskonnolli-
sen valan vai antaako neutraa-

lin vakuutuksen. Se, kuuluuko 
johonkin uskontokuntaan vai ei, 
ei rajoita valintaa. Todistajan-
valasta luopumista perusteltiin 
yksityisyyden suojalla: ketään 
ei pitäisi pakottaa paljastamaan 
omaa vakaumustaan. Tämä pätee  
asepalvelustaan suorittaviinkin.

Virkamiesten ja ministerien ti-
lanne on hieman sekavampi. Vir-
kamiehet valitsevat, vannovatko 

valan vai antavatko vakuutuk-
sen; käytännössä tämä koskee 
nykyään enää harvoja korkeim-
pia virkanimityksiä. Ministerit 
aloittaessaan puolestaan vanno-
vat tai vakuuttavat kahdesti. En-
sin on tuomarinvakuutus, sitten 
valinnan mukaan virkavala tai 
virkavakuutus. Tuomarinvalasta 
luopumista perusteltiin sillä, että 
tuomarin toimi on maallinen teh-
tävä. Tämä perustelu sopii myös 
virkamiehiin ja ministereihin, 
vai kuinka?

Kevät tulee ja 
valtakunnassa 
kaikki hyvin. 
Ei muuten ole.
IHEU:n raportin mukaan Suomessa on uskonnottomien sys-
temaattista syrjintää. Raportti luettelee pitkän listan asioita, 
jotka ovat pielessä  alkaen jumalanpilkkalainsäädännöstä ja 
jatkuen lasten asemaan. Koko raportti on luettavissa osoit-
teessa http://freethoughtreport.com/countries/europe-nort-
hern-europe/finland/

Tasa-arvoinen avioliittolakikin astui voimaan, mutta valtion-
kirkko vastustaa lakia. No, ei niin huonoa, ettei jotain hyvää-
kin. Eroakirkosta.fi raportoi taasen pienistä eropiikeistä.

Suomi täyttää sata vuotta ja valtiopäivien avajaisissa  on koet-
tu  ensimmäisen kerran uskonnoton tilaisuus jumalanpalve-
luksen rinnalla. Tilaisuus järjestettiin tosin järjestövoimin, 
mutta näin  se alkoi Ruotsissakin.

Helsingin seudulla sekulaari ajattelu laajenee. VABaarin tyyp-
pisiä keskusteluja käydään kahvipöydissä ja harrastuksissa. Yh-
teiskunta vain hetkittäin on kovin konservatiivinen.
Myös uussuomalaisten keskuudessa tapahtuu painostusta us-
konnottomia kohtaan. Tämä ei kuulu sekulaariin oikeusvaltioon.

Keväällä valitaan taas päättäjiä kuntatasolla ja tulevina pari-
na vuotena kaikille tasoille yhteiskunnassa. Uskonnottomien 
kannattaa olla taas hereillä, kun valintoja tehdään. Helsingissä 
on vireillä mm. suurmoskeijahanke, jota jopa osa muslimeista 
vastustaa. Usein asia sotketaan maahanmuutto- ja turvapaik-
kapolitiikkaan. On täysin eri asia ottaa rahaa wahhabistisesta 
yhteiskunnasta ja kouluttaa ihmisiä neuvomaan ja opastamaan 
Suomessa asuvia heidän opein, kuin pohtia inhimillisyyttä ja 
avunantoa sitä tarvitseville. 
Olisi jo aika antaa kevätauringon paistaa sekulaariin Suo-
meen, jossa kaikki ihmiset voisivat elää tasa-arvoisina. Tätä 
asiaa voisi edistää mahdollisen tulevan maakunta-/soteratkai-
sun myötä siirtämällä hautausmaiden pito maakunnille. Ny-
kyinen malli tuottaa monenlaista päänvaivaa omaisille surun 
hetkellä. Milloin ei ole tiloja saattotilaisuudelle, milloin seu-
rakunta painostaa papin puheenvuoroon jne.

Tässä samalla kutsun kaikki halukkaat osallistumaan VABaa-
rien keskusteluiltoihin Ravintola Kallion Oivaan. On ollut 
hienoa käydä keskusteluja joskus paljonkin  ajatuksia herät-
tävistä aiheista hyvässä hengessä erilaisten ihmisten kesken. 

Jape Lovén
Päätoimittaja

Sekulaari eettinen har-
kinta ja yhdenvertaisuus 
voittivat

Maaliskuun alussa tuli voimaan 
tasa-arvoinen, sukupuolineutraa-
li avioliittolaki. Onneksi olkoon! 
Eduskunta päättää asiasta vas-
toin evankelis-luterilaisen kirkon 
virallista kantaa. Sekulaari eetti-
nen harkinta ja yhdenvertaisuus 
voittivat uskontosidonnaisen do-
gmatismin laajan kansalaismieli-
piteen tukemana. Onnittelemme 
lämpimästi kaikkia avioon astu-
neita ja aikovia! Sekulaarijärjes-
töjen Pro-Seremonioilta saa tar-
vittaessa vinkkejä siviilijuhlien 
järjestämiseen.

Muutoksia 
uskonnonvapauslakiin

Maaliskuussa uskonnonvapaus-
laista poistui seuraava kohta: ”Jos 
huoltajat eivät kuitenkaan lapsen 
syntymän jälkeen sovi lapsen us-
konnollisesta asemasta, voi lap-
sen huoltajana toimiva äiti vuo-
den kuluessa lapsen syntymästä 
yksin päättää lapsen liittymisestä 

uskonnolliseen yhdyskuntaan.”
Jatkossa selkeänä oletusarvona 
on se, ettei vauvaa liitetä mi-
hinkään uskonnolliseen yhdys-
kuntaan. Näin menetellään , jos 
vanhemmat eivät yhdessä sovi 
muuta. 
Jos ajatellaan, että lapsi saa 
vartuttuaan päättää itse, luon-
nollinen lähtötilanne onkin, että 
häntä ei ole liitetty ennakkoon 
minkään uskontokunnan jäsen-
rekisteriin. Helsingissä lapsista 
ev.-lut. kirkon jäseneksi kaste-
taankin jo alle 50 prosenttia.

Pakko opiskella uskontoa

Korkein hallinto-oikeus vahvis-
ti päätöksessään helmikuussa, 
että evankelis-luterilaisen ja or-
todoksisen kirkon jäseneksi lii-
tetyn lapsen on pakko opiskella 
koulussa uskontoa ja elämän-
katsomustiedon opiskelu ei ole 
sallittua, lisätietoa http://uskon-
nonvapaus.fi/2017/pakko-ope-
tus.html. 
Päätös osoittaa, että perusope-
tus- ja lukiolakia tulee uudistaa, 
jotta et-opetus tulisi kaikille va-
littavaksi katsomusaineeksi us-

konnonopetuksen vaihtoehtona.

Kirkko toivoo ehtool-
lisviinin verovapauden 
jatkuvan

Luonnoksessa alkoholilain koko-
naisuudistukseksi olisi ehtoollis-
viinin vapautus alkoholiverosta 
poistumassa. Vapaa-ajattelijain 
liitto esitti sitä jo vuonna 2015 
kiinnittäen samalla huomiota 
EU:n verosäädöksiin. 
Ev.-lut. kirkko lausunnossaan 
puolestaan haluaisi ehtoollis-
viinin verovapauden jatkuvan. 
Kirkko arvioi verovapauden tur-
vin  säästävänsä 160 000  euroa, 
valtiovarainministeriön arvo oli 
alle 100 000. Summa on joka ta-
pauksessa pieni niin valtion kuin 
kirkon budjetissa.
Erään kommentin mukaan va-
pautuksen poistaminen on ”py-
hyyttä vastaan suunnattu hyök-
käys.” Samaan aikaan Kallion ja 
Savonlinnan seurakunnat tuovat 
markkinoille juhlaoluita yhdessä 
pienpanimoiden  kanssa. Kajaa-
nissa taas pidetään Virsiä ja vii-
niä -iltoja. Näihin ei tiettävästi 
ole ainakaan vielä verovapautta 
vaadittu.

Suuri enemmistö eli 76 prosenttia kannattaa elä-
mänkatsomustiedon (et) avaamista kaikille valitta-
vaksi koulun katsomusaineeksi uskonnon rinnalle. 
Tämä ilmeni Taloustutkimuksen puhelinhaastatte-
lussa tammikuun lopulla. Kysymys kuului näin:
”Peruskoulun ja lukion uskonnonopetus on nykyi-
sin pakollista evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen 
kirkon jäsenille. Uskontokuntiin kuulumattomat 
voivat valita joko elämänkatsomustiedon tai us-
konnon. Peruskoulussa valinnan tekevät oppilai-
den huoltajat, lukiossa opiskelija itse.Kannatatteko 
sitä, että myös kirkkoon kuuluvat oppilaat voisivat 
opiskella elämänkatsomustietoa uskonnonopetuk-
sen sijasta?”

Et:n avaamista kannatti selvä enemmistö iästä, su-
kupuolesta, asuinpaikasta, ammatista, tulotasosta, 
perhetilanteesta ja puoluekannatuksesta riippumat-
ta. Ikäryhmissä suurin kannatus oli 15-24-vuoti-
aissa (80 %), mutta yli 65-vuotiaissakin 72 % kan-
natti. Alueista Tampere ja Turku (85 %) ylittivät 
niukasti Helsingin, Espoon ja Vantaan lukemat (83 
%), mutta maaseudullakin 73 % kannatti aineen 
avaamista kaikille valittavaksi. 
Puoluekannatuksensa ilmaisseista et:n avaamista 
kannattaa selvä enemmistö kaikkien puolueiden 
äänestäjistä kristillisdemokraatteja lukuun ottamat-
ta. Vasemmistoliiton, Vihreiden ja SDP:n tukijoi-
den kannatus oli suurinta, myös Perussuomalaisten 
ja Kokoomuksen kannattajien lukemat olivat kor-
kealla tasolla, ja Keskustaakin äänestävissä kan-
nattajia oli selvä, vaikka hieman muita pienempi 
enemmistö. Äänestysaikeensa kertomatta jättäneis-
tä 80 % kannatti et:n avaamista.

Selvä enemmistö 
kannatti et:n avaamista

Ketään ei pitäisi pakottaa 
paljastamaan omaa vakaumustaan

Verotuksen painopisteen 
siirtäminen kunnilta val-
tiolle nostaisi kirkollisve-
ron tuottoa arviolta noin 
43 miljoonaa euroa.
Vapaa-ajattelijain liitto esittää uusien perustetta-
vien sote-alueiden tehtäviin myös hautaustoimea, 
krematorioita ja tunnustuksettomia kappeleita. Pe-
rusteena on uskonnottomien syrjintä ev.-lut. kirkon 
hautausmaatoiminnassa. Suuri osa seurakuntien 
hautausmaista ei myönnä kappelia uskonnottomiin 
saattotilaisuuksiin, vaan kappeli annetaan vain pa-
pin toimittamiin vainajan siunauksiin. Kuitenkin 
kappelit ovat luonnollinen osa hautausmaan palve-
lurakennetta. Helsingin ja Vantaan seurakuntayh-
tymä ja Hyvinkään seurakuntayhtymä myöntävät 
kappelia uskonnottomiin saattotilaisuuksiin, mut-

ta Espoon ja Järvenpään seurakuntayhtymät eivät 
näin tee.  
Lausunnossa esitetään, että sote-alueiden yhteyteen 
perustetaan krematorioita ja tunnustuksettomia 
kappeleita, joissa ihmisiä kohdellaan ja palvellaan 
yhdenvertaisesti, syrjimättä heidän uskontoaan tai 
vakaumustaan . 
Toisessa sote-lausunnossaan Vapaa-ajattelijain 
liitto kiinnitti huomiota siihen, että verotuksen 
painopisteen siirtäminen kunnilta valtiolle nostaisi 
kirkollisveron tuottoa arviolta noin 43 miljoonaa 
euroa. Perusteeton hyöty veropohjan laajentumi-
sesta eli valtiokirkkojen saama tosiasiallinen lisä-
tuotto olisi laskelman mukaan noin viisi prosenttia, 
kun kirkollisveroprosentit pysyvät samana. 
Tilanne nostaa kriittiseen tarkasteluun koko kirkol-
lisverojärjestelmän, joka kuntaveroon kytkettynä 
on vuosikymmenten mittaan tuottanut julkisoikeu-
delliselle etuoikeuskirkolle ylisuuren tulokertymän 
yleisen taloudellisen kasvun myötä.
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Lausunnossaan aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman (ops) 
perusteiden luonnokseen Vapaa-ajattelijain liitto pitää hyvänä, ope-
tus on ”uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta” ja 
huomauttaa, että oppilaitoksen koko toiminnan tulee olla sellaista. 
Oppiainekohtaisissa kuvauksissa tulisi lisäksi mainita, että uskonnon-
opetus ei ole tunnustuksellista.
Ops:n arvopohjaan olisi hyvä kirjata, että arvokeskustelut ”ohjaavat 
tarkastelemaan kriittisesti myös omaa kulttuuritaustaansa ja irtaan-
tumaan tavoista, jotka ovat ristiriidassa perus- ja ihmisoikeuksien 
kanssa.” Osa aikuisopiskelijoista on maahanmuuttajia, joilla kulttuu-
ritausta esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon suhteen poikkeaa suoma-
laisesta. 
Katsomusvapaus ihmisoikeutena on hyvin mainittu elämänkatsomus-
tietoa koskevassa osassa. Se on Vapaa-ajattelijain liiton mielestä syy-
tä ottaa mukaan samaan tapaan myös uskonnon oppimäärään, opetuk-

Opetus on ”uskonnollisesti ja katso-
muksellisesti sitouttamatonta”

Uskonnonva-
pauden merkitys 
kotoutumisessa 
-seminaari

Yhdenvertaisuusasioiden 
neuvottelukunta

Valtioneuvosto on nimennyt 
ensimmäisen yhdenvertaisuus-
asioiden neuvottelukunnan, 
jossa on 35 jäsentä. Näistä yksi 
on  pääsihteeri Esa Ylikoski Va-
paa-ajattelijain liiton esittämistä 
ehdokkaista. 
Neuvottelukunta toimii yhden-
vertaisuusvaltuutetun toimis-

ton yhteydessä vuoropuhelu- ja 
tiedonvaihtokanavana syrjintää 
ehkäisevien toimijoiden ja viran-
omaisten välillä.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-
lautakunta on puolestaan Valtio-
neuvoston nimittämä itsenäinen 
ja riippumaton oikeusturvaelin, 
joka voi muun muassa langettaa 
uhkasakkoja.
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Humanismi on kansainvälinen 
sekulaari eli uskonnoton elä-
mänkatsomus. Se perustuu aja-
tukseen että ihmiset ovat osa 
luontoa ja syntyneet vapaina 
ja yhdenvertaisina arvoiltaan 
ja oikeuksiltaan. Humanistisen 
näkemyksen mukaan olemassa-
ololle ei ole ennalta määriteltyä 
tarkoitusta, vaan itse kukin voi 
etsiä omat tavoitteensa. Huma-
nistit  vaativat, että valtio ei saa 
myöntää erioikeuksia uskonnon 
perusteella. Pohjoismaissa on 
kaikissa toiminut luterilainen 
valtionkirkko, jossa valtiolla ja 
kirkolla on tiukka kytkös. Kyt-
köstä on vähitellen purettu, mut-
ta  kovin varovaisesti.

Avajaispuheen piti kansanedus-
taja Erkki Tuomioja kiittäen poh-
joismaiden, erityisesti Ruotsin ja 
Norjan, panosta hyvinvointiyh-
teiskunnan luomisessa. Tämä 
tapahtui jo ennen kuin Keynes 
esitteli omat teoreettiset selvi-
tyksensä siitä, miten hyvinvoin-
nin jakaminen edistää samalla 
taloudellista kasvua. Tuomioja 
korosti, että hyvinvointivaltio ei 
ollut pelkkä sosialidemokraatti-
nen projekti, vaan se sai sotien 
jälkeen laajaa kannatusta myös 
muissa poliittisissa ryhmissä. 
Hyvinvointia ei olla enää tasaa-
massa niin vahvasti kuin par-
haina aikoina ja globalisaation 
myötä yhä harvemmat omistavat 
yhä suuremman osuuden maa-
ilman vauraudesta. Jakamista-
loutta ei kuitenkaan enää voida 
palauttaa entisessa muodossa ja 
haaveet sodanjälkeisen kasvun 
vuosien paluusta, jolloin talous 
kasvoi 4 prosenttia vuodessa, 
voidaan myös unohtaa. Ehkä tar-
vittaisiin uusi kansainvälisempi 
toimija kansallisvaltioiden sijaan 
jakotaloutta järjestämään. 

Uskonnoista Tuomioja esitti 
mielenkiintoisen ajatuksen: ehkä 
hyvinvointiyhteiskuntaa on voi-
tu rakentaa juuri luterilaisissa 

pohjoismaissa siksi, että uskon-
noista luterilaisuus on  kaikkein 
sekulaarein ja käytännönlähei-
sin.

Eri maiden edustajat kertoivat 
kuulumisiaan ja voitiin vertail-
la kehitystä. Uusi osallistuja 

oli  Färsaarten äsken perustettu 
humanistiyhdistys. Färsaaret on 
Tanskan autonominen osa, jossa 
asukkaita on runsaat 50 000 ja 
oma skandinaavinen kieli. Fär-
saaret ei kuulu EU:hun.

Kaikissa pohjoismaissa valtio 
rahoittaa kirkkoa ja perii kir-
kollisverot, joskin järjestelmät 
ja ehdot poikkeavat toisistaan. 
Norjassa veroa peritään kaikilta 
ja osuus siitä tilitetään humanis-
tiyhdistykselle, joten järjestöllä 
on mahdollisuus omaan taloon ja 
runsaasti työntekijöitä. Toisaalta 
Norjan valtio tukee myös kai-
kenlaisia rekisteröityjä uskonto-
kuntia, mistä on tulossa valtiolle 
rasite. Helluntailaiset ovat orga-
nisoineet suuren määrän pieniä 
yhdistyksiä. Valtion ja kirkon 
ero on edennyt sikäli, että valtio 
ei enää vastaa pappien palkoista, 

mutta silti kirkko on valtionkirk-
ko etuoikeuksineen. Uusi ilmiö 
on katolisten aktivoituminen: 
katolisilla on paperilla enemmän 
jäseniä kuin humanisteilla, mutta 
on käynyt ilmi, että osa on vain 
kirjattu jäseneksi jostain löyty-
neen, esim. espanjalaiselta kuu-
lostavan, nimen perusteella.

Kaikissa pohjoismaissa kirkon 
jäsenyys on vähentynyt viime 
vuosikymmeninä, oltuaan sitä 
ennen lähellä 90 prosenttia. 
Vähentyminen näkyy erityises-
ti suurimmissa kaupungeissa. 
Kirkon jäsenyyden vähennyttyä 
kaikissa maissa pyritään järjes-
tämään vaihtoehtoja kirkolli-
sille siirtymäriiteille: nimiäisiä, 
aikuistumisjuhlia, häitä ja hau-
tajaisia. Joissain maissa huma-
nistijärjestöt vastaavat näistä 
kaikista, kun taas esimerkiksi 
Suomessa on erillisiä organisaa-
tioita perhejuhlien ja riittien jär-
jestämiseen. 

Julkisen puolen rituaaleista val-
tiopäivien avajaisille on Ruot-

sissa ja Norjassa ollut jo kauan 
uskonnoton vaihtoehto, kun taas 
Suomi on vasta tiensä alussa. 
Ruotsissa valtiopäivien avajai-
sia on kauan järjestetty myös 
sekulaarilla pohjalla. Suomessa 
uskonnoton avajaisjuhla järjes-
tettiin tänä vuonna ensi kerran. 

Kouluopetuksen järjestämises-
sä on Ruotsissa ja Norjassa ke-
hitetty uskonnon opetus, jonka 
oletetaan sopivan kaikille uskon-
tokunnasta riippumatta. Ainakin 
Ruotsissa opetuksen sisällön on 
koettu olevan liian lähellä pe-
rinteistä evankelis-luterilaista 
uskonnonopetusta. Tanskassa 
ja Islannissa opetetaan 7 vuotta 
pakollista kristinuskoa, josta voi 
saada vapautuksen. ET-opetus on 
Suomen erikoisuus. Vapaa-ajat-
telijat kannattavat perinteisesti 
ranskalaismallista koulua, jossa 

ei ole uskonnonopetusta. 

Suomessa on otettu pieniä edis-
tysaskelia: enää ei ole pakko 
mennä kirkkoon armeijassakaan, 
vaikka olisi kirkon jäsen. Ja so-
tilasvala on yhtenäistetty tasa-ar-
voiselta pohjalta. Samoin on 
tehty tuomarinvalalle eli kaikki 
vannovat saman valan. Muut 
virkamiehet ja ministerit vanno-
vat edelleen valansa toiset sormi 
raamatulla, toiset sormi lakikir-
jan päällä. 

Norjan humanistit tukevat ke-
hitysyhteistyön kautta toimin-
taa maailmalla ja heitä huoletti  
maahanmuuttajien tilanne sekä 
eräiden EU-maiden perin kieltei-
set asenteet ulkomaalaisiin. 

Tanskan uskonnonvapaustilanne 
on heikompi kuin Norjan ja jär-
jestäytyneiden humanistien mää-
rä vähäisempi. Tanskassa yhdis-
tyksiä on kolmessa suurimmassa 
kaupungissa. YK:n erikoisrapor-
toija Heiner Bielefeldt oli tutus-
tunut Tanskan tilanteeseen ja 

ilmaissut huolensa Tanskan us-
konnonvapaudesta ja eriuskois-
ten yhdenvertaisuudesta.

Tanskassa on tulossa ensimmäi-
nen jumalanpilkkaoikeuden-
käynti 46 vuoteen: mies poltti 
Koraanin ja pani siitä videon 
nettiin. Syytettä ajaa valtio, ei 
kukaan yksityinen. Tanskan hu-
manistit toivovat, että tapaus saa 
ihmiset huomaamaan, miten ty-
perä ja vanhentunut jumalanpilk-
kalaki on.

Ruotsissa on viime aikoina ollut 
tapetilla kysymys lasten oikeuk-
sista. Joillakin maahanmuuttaja-
taustaisilla on alaikäinen puoliso 
(n. 14-17-vuotiaita). Laki kieltää  
Ruotsissa lapsiavioliitot, mutta 
silti on arveltu, että yhteiselä-
män sallimisesta koituu näissä 
tapauksissa vähemmän vahinkoa 

kuin sen kieltämisestä. 

Toinen Ruotsin ongelma on us-
konnolliset koulut: eniten on 
kristittyjä, lisäksi on islamilaisia 
ja kaksi juutalaista koulua. Us-
konnollinen koulu jättää nuorelle 
kovin vähän vaihtoehtoja oman 
tiensä valitsemiseen.

Islanti on varsin sekulaari maa. 
Koulut eivät enää järjestä kirkos-
sa käyntejä ja  uskonnottomaan 
aikuistumisjuhlaan osallistuu 17 
prosenttia ikäluokasta, mikä on 
varsin korkea luku. Islannin hu-
manistit vastustavat lain määrää-
mää kaupan ja huvitusten kieltoa 
kirkollisina pyhäpäivinä järjes-
tämällä bingoa valtiopäivätalon 
edessä pitkänäperjantaina. Peliin 
ei ole puututtu.

Mihin ihmiset sitten uskovat eri 
maissa? Keskusteluissa mainit-
tiin, että tutkimusten mukaan 
Islannissa tuskin kukaan uskoo 
Jumalaan, mutta kirkkoon kuu-
lutaan silti. Suomessa voidaan 
sanoa että näkemykset kirkon 
sisällä ovat tosi vaihtelevat: pää-
kaupunkiseudun seurakunnissa 
asiat nähdään kovin erilailla kuin 
pohjoisen lestadiolaisseuduilla. 
Kirkkoon kuuluvista suuri osa 
uskoo aivan eri lailla kuin kirkko 
opettaa. Missään muussa maassa 
kuin Suomessa ei ole kehitetty 
kahden valtionkirkon rinnalle 
toistakymmentä eri uskontojen 
opetussuunnitelmaa, silti näille 
kaikille ei ole riittänyt oppilaita 
edes Helsingissä.

Seminaarissa esiteltiin myös 
Uskonnottomat Suomessa ry.n  
Kantelupukki, joka on mel-
ko uusi palvelu. Kantelupukin 
avulla voi tehdä kanteluita vi-
ranomaisille ohjeiden vastaisista 
uskonnonvapauden loukkauksis-
ta, joita edelleen tapahtuu koulun 
ja varhaiskasvatuksen piirissä. 
Aina ei päädytä kantelun tekemi-
seen, pelkkä yhteydenotto ja kes-
kustelu selvittää monia tilanteita.

Prometheus-leirit on jo vakiintu-
nut järjestö, joka järjestää aikuis-
tumisleirejä. Puheenjohtaja Aatu 
Komsi kertoi, että vaikka leirit 
ovat uskonnottomia, ei osallis-
tuminen edellytä osallistujilta 
mitään kantaa uskontoon. Leiri-
läiset ja heitä muutamaa vuotta 
vanhemmat yhdistyksen jäse-
net ovat vasta muodostamassa  
kantaansa  ja leirit ovat kaikille 
avoimia. Protulla on Ruotsissa 
sisarjärjestö Protus, joka järjes-
tää leirejä vastaavalla ohjelmal-
la. Leireillä pohditaan yhdessä 
eri ajatuksia ja ihmissuhteisiin 
liittyviä kysymyksiä, myös mie-
lenterveys on noussut viime ai-
koina esille.

Tri Ahmad Shaheed kirjoitti, että 
uskonnon tai uskomusten vapaus 
on usein väärinymmärretty ka-
peasisältöisesti uskonnolliseksi 
vapaudeksi ja siten jätetty ei-us-
konnolliset henkilöt määritelmän 
ulkopuolelle alttiiksi syrjinnälle 
ja vainolle. Hän korosti, että oi-
keus uskonnottomuuteen, eli va-
paus uskonnosta, on aivan yhtä 
perustavanlaatuinen oikeus kuin 
oikeus uskontoon, eli oikeuteen  
harjoittaa uskontoa. 

Raportti käsittelee nimenomaan 
uskonnottomien asemaa eri 
maissa ja erityisesti valtioval-
lan taholta tapahtuvaa syrjintää. 
Valitettavasti valtaosa maail-
man maista ei vielä tänäkään 
päivänä kohtele uskonnottomia 
yhdenvertaisesti uskonnollisten 
ihmisten kanssa. Ääriesimerk-
keinä ovat maat joissa uskosta 
luopuminen on rangaistavaa. 
Uskonnosta luopuminen on ran-
gaistavaa 22 maailman maassa 
ja 12 maassa se on ainakin pe-
riaatteessa jopa  kuolemalla ran-
gaistava rikos (Afganistan, Iran, 
Malesia, Malediivit, Mauritania, 

Nigeria, Qatar, Saudi-Arabia, 
Somalia, Sudan, Yhdistyneet 
Arabiemiraatit ja Jemen). Oma 
lukunsa on jumalanpilkan krimi-
nalisoinnit, jotka pyrkivät estä-
mään järkevän uskontoa koske-
van kritiikin. Jumalanpilkka on 
sen eri muodoissa tai eri nimik-
keillä kriminalisoitu kaikkiaan 
74 maassa. Yhteensä 43 maassa 
siitä voi seurata vankeusran-
gaistus ja kuudessa maailman 
maassa voi rangaistuksena olla 
jopa kuolema (Afganistan, Iran, 
Nigeria, Pakistan, Saudi-Arabia 
ja Somalia).

Kaikki uskontoon perustuva 
syrjintä ja valtiovallan puolelta 
tuleva luokittelu, olipa se kuin-
ka lievää tahansa, on väärin ja 
mahdotonta hyväksyä. Ei ole 
olemassa mitään järkevää syytä 
miksi yhteiskunnan pitäisi jakaa 
tai luokitella ihmisiä näiden us-
konnollisten vakaumusten mu-
kaan. Maailma on hyvää vauhtia 
muuttumassa sekulaarimmaksi. 
Vuonna 2012 maailman väestös-
tä 59 % luokitteli itsensä uskon-
nolliseksi, kun vuonna 2005 luku 

oli vielä 9 prosenttiyksikköä 
suurempi. Lukuisat yhteneväiset 
tutkimukset eri maissa osoit-
tavat, että ateismi ja ihmisten 
epäuskonnollisuus ovat suoraan 
yhteydessä varallisuus- ja koulu-
tustason nousuun. 

Suomi ei ole 
sittenkään lintukoto

Uskonnonvapaus perustuu YK:n 
kansainväliseen ihmisoikeuk-
sien julistuksen 18. artiklaan ja 
kansainväliseen kansalais- ja 
poliittisia oikeuksia koskevaan 
yleissopimukseen. Ihmisoikeuk-
sien julistuksen 18. artiklassa 
todetaan seuraavasti: ”Jokaisella 
ihmisellä on ajatuksen, oman-
tunnon ja uskonnonvapaus, tämä 
oikeus sisältää vapauden uskon-
non tai vakaumuksen vaihtami-
seen sekä uskonnon tai vakau-
muksen julistamiseen yksin tai 

yhdessä toisten kanssa…” Tässä 
on  selvästi rinnastettu samanar-
voiseksi uskonto ja muu vakau-
mus. Näin määrää myös Suomen 
perustuslaki, joskin siinä käyte-
tään ilmausta omantunnonva-
paus. Perustuslain 11 § todetaan, 
että “jokaisella on uskonnon ja 
omantunnonvapaus. Uskonnon 
ja omantunnonvapauteen kuu-
luu oikeus tunnustaa ja harjoit-
taa uskontoa, oikeus ilmaista 
vakaumus ja oikeus kuulua tai 
olla kuulumatta uskonnolliseen 

yhdyskuntaan. Kukaan ei ole 
velvollinen osallistumaan oman-
tuntonsa vastaisesti uskonnon 
harjoittamiseen.” Perustuslain 6 
§:ssä puolestaan kielletään aset-
tamasta ketään eri asemaan mm. 
uskonnon, vakaumuksen tai mie-
lipiteen perusteella. Perustuslain 
ja ihmisoikeussopimusten osalta 
asia on siis hyvin selkeä, uskon-
nolla ei saisi olla parempaa tai 
suojatumpaa asemaa kuin mil-
lään muillakaan uskomuksilla tai 
vakaumuksilla. IHEU:n raportin 
mukaan näin ei kuitenkaan aina 
ole. 

Raportissa tarkastellaan kustakin 
maasta neljää osa aluetta, joista 
yhteenvedonomaisesti kutakin 
osa-aluetta kuvataan eri värillä 
sen mukaan miten hyvin uskon-
non ja ajatuksen vapaus noilla 
osa-alueilla on huomioitu. Näitä 
ovat 1) perustuslaki ja hallinto, 
2) koulutus ja lasten oikeudet, 3) 
perhe, yhteiskunta ja uskonnon 
asema sekä 4) yleinen ilmai-
sunvapaus ja sekulaarit arvot. 
ako osa-alueiden mukaan ei ole 
aukoton ja osilla on luonnolli-
sesti vaikutusta toinen toiseensa. 
Parhaan arvosanan saa vihreäl-
lä värillä, joka tarkoittaa vapaa 
ja yhdenvertainen, keltainen 
tarkoittaa pääosin tyydyttävää 
tilannetta, oranssi järjestelmäl-
listä syrjintää, punainen vaka-
vaa syrjintää ja musta räikeitä 
ihmisoikeusloukkauksia. Ei lie-
ne yllättävää, että sen kaltaiset 
maat kuin Saudi-Arabia, Pakis-
tan ja Afganistan saivat kaikista 
osa-alueista mustan värin. Hie-
man yllättävää saattaa kuitenkin 
olla, että Suomea kuvattiin kulla-
kin näistä osa-alueista oranssilla 
värillä, eli meillä on systeemis-

tä syrjintää. Tätä järjestelmään 
sisältyvää syrjintää löytyi mm. 
evankelis-luterilaisen kirkon 
etuoikeutetusta valtiollisesta 
asemasta, uskonnollisten yhtei-
söjen eriarvoisesta asemasta, kir-
kollisverotuksesta, valtion mak-
samista pappien palkoista mm. 
armeijassa jne. Koulutuksen 
osalta järjestelmällistä syrjintää 
ilmeni mm. joidenkin koulujen 
uskonnollisista aamunavauksis-
ta, elämänkatsomustiedon ope-
tuksen asemasta verrattuna 
uskonnonopetuksen asemaan, 
uskonnollisten koulujen valtion-
rahoituksesta ja uskonnollisten 
oppilaitosten oikeudesta syrjiä 
toisuskoisia henkilöstö- ja op-
pilasvalinnoissaan jne. Vaikka 
ilmaisunvapaus onkin muuten 
hyvin toteutunut Suomessa, niin 
rikoslain tosiasiallinen jumalan-
pilkan kriminalisointi nimellä 
uskonrauhan rikkominen toi 
myös tälle osa-alueelle oranssin 
merkinnän. Jos vertaamme ti-
lannetta etelänaapuriimme, niin 
ero on huikea. Virossa ei ole 
minkäänlaista uskonnollista syr-
jintää. Ruotsikin sai muilta osin 
kuin kirkollisveron osalta ”puh-
taat paperit”.

Pienenä kuriositeettina voidaan 
mainita Ranskan saama luoki-
tus. Ranska on virallisesti seku-
laari vuoden 1905 lain nojalla. 
Tämä laki ei kuitenkaan koske 
Ranskan merentakaisia departe-
mentteja ja Elsasin maakuntaa, 
joka oli lakia säädettäessä 1905 
osa Saksan keisarikuntaa. Näillä 
alueilla voi esiintyä uskonnollis-
ta syrjintää, vaikka Ranska onkin 
muuten vapaa uskonnollisesta 
syrjinnästä.

IHEU:n 
ihmisoikeusraportti 
uskonnonvapaudesta

Pohjoismaiden 
humanistit 
tapasivat 
Helsingissä

Erittäin  mieleenpainuvan pu-
heenvuoron käytti lapsiasiaval-
tuutettu Tuomas Kurttila, joka 
on myös kritisoinut epätasa-ar-
voista käytäntöä uskonnon ja 
et-opetuksen valintamahdolli-
suuksissa. Hän kertoi että hy-
vistä oppimistuloksista huoli-
matta suomalaiset koululaiset 
eivät voi hyvin, he eivät koe 
että heistä välitetään. Kuitenkin 
se, että opettaja yksinkertaisesti 
kysyy oppilailta millainen olo 
heillä on ja näin osoittaa kiin-
nostusta, parantaa oppimistulok-
sia enemmän kuin mikään muu 
keino. Oppilaista 49 prosentilla 
on  käsitys että heidän olonsa ei 
kiinnosta ketään. 65 prosenttia 
sanoo, että opettajat eivät piittaa 
koulukiusaamisesta. Tähän jos 
mihin tarvittaisiin parannusta. 

Euroopan humanistifederaati-
on (EHF) edustaja Julie Pernot 
kertoi lopuksi siitä, mikä on 

yleiseurooppalainen humanis-
min tilanne. EHF yhdistää 64 eu-
rooppalaista humanisti- ja ateis-
tijärjestöä. Järjestöillä on kolme 
vuotuista tapaamista, joissa kes-
kustellaan muun muassa maa-
hanmuutosta, koulutuksesta ja 
pakolaisten integroinnista. Fede-
raation päämaja on Brysselissä ja 
sen kautta pyritään vaikuttamaan 
Euroopan unioniin ja  Euroopan 
neuvostoon ihmisoikeusasiois-
sa. EHF järjestää kampanjoita 
ja harjoittaa myös sosiaalista 
toimintaa puolustaen kaikkien 
yhtenäisiä oikeuksia. Esillä ovat 
olleet erityisesti naisten oikeu-
det, abortti, naisiin kohdistuva 
väkivalta ja pakolaisten tilanne. 

Ongelmana on kristillisdemo-
kraattien enemmistö Euroopan 
neuvostossa. EU:ssa ei ole po-
liittista tahtoa puhua Puolan ja 
Unkarin tilanteesta eikä nais-
ten oikeuksista.  Jumalanpilk-

ka-asioihin EU ei tahdo ottaa 
kantaa, koska se kuuluu kansal-
lisen päätösvallan piiriin. Brys-
selissä on runsaasti konservatii-
visia lobbareita, joita rahoittavat 
kirkot, Vatikaani, venäläiset ja 
Trump - näille humanistit pyrki-
vät olemaan vastapainona.  Ääri-
järjestöt esittelevät kyseenalaisia 
’tieteellisiä’ tutkimuksia ajatus-
tensa tueksi.

Kirkot tekivät aloitteen keskus-
teluun siitä, mikä on ’Euroopan 
sielu’, tähän humanistit pyrkivät 
osallistumaan, mutta heidät sul-
jettiin ulkopuolelle. Humanistien 
iskulause on ’Human dignity’, 
inhimillinen arvokkuus, joka 
pitää sisällään abortin ja arvok-
kaan kuoleman kaltaisia asioita.

EU:n instituutiot ovat kiin-
nostuneita kristittyjen vähem-
mistöjen tilanteesta Euroopan 
ulkopuolella, mutta välttelevät 

kannanottoja väkivallasta, jota 
sekulaarit vähemmistöt kohtaa-
vat. Ongelmat voivat aiheutua 
valtion määräämistä rangaistuk-
sista tai valtion puuttumattomuu-
desta tilanteeseen. Pahin tilanne 
on Bangladeshissä, jossa ainakin 
kymmenen sekulaaria bloggaria 
on murhattu, ilman että mur-
haajia yritetään saada oikeuteen. 
Tietenkin voidaan sanoa, että 
Bangladeshissä ei luultavasti 
paljon piitattaisi EU:n kannan-
otoista.  

Pohjoismaiden humanistit ja va-
paa-ajattelijat sopivat yhteistyön 
tiivistämisestä ja  yhteistyössä 
valmisteltiin myös kannanotto 
uskonnonvapauden ja sanan-
vapauden puolesta. Molemmat 
ovat yksilöiden oikeuksia, joita 
on suojeltava samoin kuin on 
suojeltava ihmisiä vihapuheelta 
ja vihateoilta. Ajatuksia, uskon-
toja ja aatteita tulee sen sijaan 

puolustaa puhein ja kirjoituk-
sin, ei kieltämällä ja rankaise-
malla mielipiteiden esittämistä. 
Pohjoismaisten demokratioiden 
pitää sanoa selvästi, ettemme 
hyväksy ihmisten rankaisemista 
jumalien tai uskontojen louk-
kaamisesta, niin kuin monissa 
maissa vielä nykyisinkin teh-
dään. Jumalanpilkkapykälä pi-
täisi poistaa Tanskan, Suomen ja 
Färsaarten laeista, muissa poh-
joismaissa vastaavaa ongelmaa 
ei enää ole.

Kerttu Loukola

Kansainvälinen humanistiliitto IHEU julkaisi jou-
lukuussa 2016 kansainvälisenä ihmisoikeuspäivänä 
(10.12.) vuosiraporttinsa uskonnon ja uskomusten 
vapaudesta maailmassa. Raporttia on julkaistu jo 
vuodesta 2012. Tavanomaiseen tapaan esipuheen jul-
kaisuun  kirjoitti YK:n erikoisraportoija uskonnon 
ja uskomusten vapaudesta. 

Suomen Humanistiliitto järjesti 4.-5.3.2017 poh-
joismaisten sekulaarijärjestöjen yhteistapaamisen 
Helsingissä. Mukana oli humanistien lisäksi Va-
paa-ajattelijain liitto, Uskonnottomat Suomessa ry 
ja Prometheus-leirin tuki ry.
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 Uskonnon harjoittaminen tuntui 
enemmänkin pakolliselta tehtä-
vältä, jota tulisi suorittaa muiden 
vuoksi, eikä asiana johon itse 
uskoi.” Pelottaviakin tilanteita 
sattui: ”Muistan olleeni viisi ja 
isosiskoni kuusi kun vierailim-
me äidin ja tädin kanssa Najafis-
sa. Sheikki seurasi meitä n. 300 
metrin matkan ajan valittaen, 
että minä ja siskoni emme käyt-
täneet huivia. Se oli pelottavaa.” 
Käännekohta Diana Emadin 
kohdalla tapahtui kun hän pääsi 
ammattikorkeakouluun opiske-
lemaan taidetta. Korkeakoulussa 
oli myös muita Emadin kaltaisia, 
joille uskonto ei ollut tärkein 
asia ja joita oli painostettu us-
kontoon. ”Siellä oli rennompi ja 
vapaampi ilmapiiri, vaikkakin 
rajoitetusti.” Korkeakoulussa 
Emad tutustui myös mieheen, 
josta tuli hänen poikaystävänsä 
ja sittemmin kihlattunsa. Hänen 
myötään Emad sai vahvistuksen 
ajatuksilleen. ”Aikaisemmin olin 
itse huomannut, että uskonnon 
harjoittamisen taustalla on yh-
teiskunnallinen painostus, mut-
ta poikaystäväni puhui asiasta 
suoraan. Hän kertoi, että kaikki 
uskonnot ovat pelkkää valhetta 
ja säilyvät pelottelun turvin. Hän 
todella avasi silmäni.” Kihlatus-
ta kertominen saa Emadin purs-

kahtamaan itkuun.
Uskonnosta keskusteleminen ja 
selvää ottaminen muuttivat Dia-
na Emadin käytöstä myös koto-
na. ”Teeskentelin rukoilevani ru-
kousmaton päällä ja ramadanin 
aikana söin salaa.”
Kesällä 2015 Bagdadissa jär-
jestettiin suuria hallituksenvas-
taisia mielenosoituksia. Emad 
kihlattuineen olivat aktiivisesti 
mukana. ”Mielenosoituksissa 
vaadittiin ihmisoikeuksia, perus-
palveluita, tasa-arvoa jne.” 
Puolisotilaalliset joukot pidätti-
vät mielenosoitusten järjestäjiä 
ja aktivisteja. ”Kihlattuni oli 
allekirjoittanut suostumuksen, 
ettei toistamiseen osallistu mie-
lenosoituksiin. Hän oli saanut 
myös tappouhkauksia ateisminsa 
vuoksi, mutta hän ei ottanut niitä 
vakavasti.”
Itku voimistuu kun Emad muis-
telee surullisia aikoja. Uhkaukset 
toteutuivat ja hänen kihlattunsa 
surmattiin. Emad itse sai vam-
moja ja joutui useiksi päiviksi 
sairaalaan. Päästyään sairaalasta 
hän pakeni veljensä kanssa Turk-
kiin ja sieltä Suomeen. ”Kihlat-
tuni lupasi, että mentyämme nai-
misiin minun ei tarvitse käyttää 
huivia. Hän toivoi näkevänsä 
minun kulkevan ilman huivia, 
mutta menehtyi näkemättä sitä.” 

Jotkut sukulaiset huomauttivat 
ulkomaita myöten, kun Emad oli 
luopunut huivin käytöstä. ”Olen 
ateisti, eikä minua voi enää pelo-
tella helvetin tulella eikä yhteis-
kunnan painostuksella.” 
Diana Emad on päättänyt pitää 
tiukan linjan uskontoihin myös 
Suomessa. ”Kun olimme vas-
taanottokeskuksessa, eräs iäkäs 
nainen tuli viemään meidät kä-
velylle. Hän vei meidät myös 
kirkkoon ja kutsui meidät kir-
kon toimintaan mukaan. Veljeni 
sanoi, että me olemme paenneet 
uskonnon vuoksi, emmekä täällä 
ryhdy tekemiseen toisen uskon-
non kanssa.”
Kun kysyn Diana Emadilta, mitä 
hän vielä haluaisi kertoa, Emad 
mainitsee haluavansa tutustua 
lisää vapaa-ajattelijoihin. Va-
paa-ajattelijoilla olisi siis pal-
jon annettavaa ateismin vuoksi 
paenneille.  
Tätä juttua varten jututimme 
useita ateistiturvapaikanhakijoi-
ta, mutta ymmärrettävästi heidän 
oli vaikea esiintyä omilla nimil-
lään ja kuvillaan. Uskomaton 
kiittää nimillään ja kasvoillaan 
jutun tekoon osallistuneita roh-
keita turvapaikanhakijoita.

Binar Mustafa

Hadithi asetti kysymys-
merkkejä koko uskon-
nosta

35-vuotias Aram Jalal on asettu-
nut Suomeen ja valmistuu touko-
kuussa lähihoitajaksi. Hän joutui 
hakemaan turvapaikkaa vuonna 
2011 kritisoituaan aktiivisesti 
uskontoja, varsinkin islamia. 
”Pääsin opiskelemaan yliopis-
toon, pääaineenani arabian kieli 
ja islam. Tämä auttoi minua ym-
märtämään paremmin islamin 
uskon sisältöä. Ja kun inhimil-
lisestä näkökulmasta katsot is-
lamia, et vaan voi löytää itseäsi 
sen piiristä”, Jalal kertoo ajasta 

jolloin hän ymmärrettyään isla-
mia paremmin alkoi luopua us-
kostaan.
”Eräs hadithi (perimätietoa pro-
feetalta) asetti kysymysmerkkejä 
koko uskonnosta. Tämän jälkeen 
ryhdyin ottamaan islamista sel-
vää avoimin silmin ja näkökul-
masta, joka haki selvennystä 
sisältöön eikä vain sen hyväksy-

mistä. Lopulta prosessi sai mi-
nut tulokseen, että tämä uskonto 
ei ole harjoittamiskelpoinen ja 
luovuin siitä. Uskovaisena siis 
aloitin yliopiston ja ateistina val-
mistuin.”
Aram Jalal jatkoi tiedon kerää-
mistä ja hahmottamista isla-
mista  ja siirtyi vähitellen myös 
kritisoimaan sitä. Valmistuttuaan 
vuonna 2005 Jalal alkoi yhä 
enemmän ottaa selvää uskonnos-
ta, kun hänestä tuli arabian kie-
len ja islamin opettaja lukiossa.
”Ryhdyin kirjoittamaan muistiin 
asiat, jotka herättivät uskonnossa 
kysymysmerkkejä, joista lopulta 
julkaisin kirjan. Pidin kirjan jul-
kaisemista tärkeänä, koska sitä 

ennen kurdin kielellä ei ollut 
julkaisua, joka olisi kritisoinut 
koraanin sisältöä.” Vuonna 2010 
julkaisemassaan kirjassa Jalal on 
ottanut Koraanista otteita, joissa 
käytetään karkeaa kieltä tai jot-
ka ovat keskenään ristiriitaisia. 
Esimerkkinä hän mainitsee mm. 
että Kumartamisen suurassa to-
detaan, että jumalan päivä on 

ihmisten laskuissa 1000 vuotta, 
mutta Portaiden suurassa taas 
sanotaan, että jumalan päivä on 
50 000 ihmisten vuotta. Otteet 
karkeista kohdista muistuttavat 
tämän päivän vihapuhekeskuste-
lua Suomessa. 
Kirjan julkaiseminen ja levittä-
minen johti ongelmiin Jalalin 
työpaikalla. Rehtori yritti pois-
taa häneltä uskonnonopetustun-
nit. Ongelmat laajenivat myös 
työpaikan ulkopuolelle. ”Yht-
äkkiä Facebookiin ja sähköpos-
tiin tulvi vihaisia viestejä ja uh-
kauksia. Tämä johtui siitä, että 
kirjaani paheksui islamistinen 
Komal-puolue ja sen johtaja, 
joka käytti kaksi tuntia aikaa 
televisiossa kumotakseen kirjas-
sani mainitsemat asiat. Olin jul-
kisesti ateisti ja islamia vastaan 
puhuva henkilö yhteiskunnassa, 
jossa islaminuskolla on paljon 
valtaa. Vereni oli siis islamistien 
mielestä oikeutettu vuotamaan. 
Uhkausten lisäksi koin jatkuvaa 
syrjintää ja uskonrasismia. Sain 
kuitenkin myös paljon tukea ja 
apua ystäviltäni ja kansalaisak-
tivisteilta, jotka auttoivat minua 
pysymään vahvana ja tunte-
maan, etten ole yksin.”
Samoihin aikoihin Kurdistanin 
aluehallinto sääti lain, jonka mu-
kaan pyhän solvaamisesta voi 
saada jopa 15 vuotta vankeutta 
ja tuhansien eurojen sakkoran-
gaistuksen. ”Ajattelin, että tämä 
oli vasta ensimmäinen julkaisuni 
ja minulla on vielä paljon sanot-
tavaa. Eli jos uhkailijat eivät on-
nistu ottamaan oikeuksia omiin 
käsiinsä, niin he voivat juridi-
sesti vaimentaa minut ja saada 
minut vankeuteen. Vaihtoehtojen 
puutteessa joudin pakenemaan 
kotimaastani ja sain Suomesta 
turvapaikan.”
Saavuttuaan Suomeen Aram 
Jalal jatkoi työskentelyä uskon-
non epäkohtien esiin tuomiseksi 
, ja hän huomasi ensimmäistä 
kertaa, että voi vapaasti puhua 
asioista ilman itsesensuuria. 
”Olen parhaillaan kääntämässä 
kirjaani suomeksi. Lisäksi val-
miina julkaistavaksi on toinen 
kirja kurdin kielellä, joka ker-
too enemmän islamin verisestä 
historiasta, josta on tietoisesti 
vaiettu.”

Ja mikä oli se hadithi, mistä kaik-
ki sai alkunsa Jalalin kohdalla? 
”Hadithi Bukhary nro. 2855 ja 
Muslim nro. 1671. Erittäin kar-
keakielisen sisällön vuoksi en 
halua siteerata sitä, mutta haluk-
kaat löytävät sen.”

En voinut hyväksyä, että 
miehillä ja naisilla on 
erilaiset oikeudet

25-vuotias Zhiro Khaled läh-
ti Kirkukista lokakuussa 2015. 
Hän on Suomessa saanut nega-
tiivisen päätöksen turvapaikka-
hakemukseensa ja on valittanut 
hallinto-oikeuteen.
Usein ateistit saavat ainakin 
läheisiltään tukea, kun he va-
kaumuksensa takia joutuvat syr-
jinnän tai uhkausten kohteiksi. 
Näin ei kuitenkaan käynyt Zhiro 
Khaledin tapauksessa, sillä hä-
nen perheensä ja sukulaiset ovat 
hyvin uskonnollisia ja konserva-
tiivisia. Myöhemmin hänet uhat-
tiin jopa surmata.
Kaksikymppisenä Khaledin aja-
tukset oikeudenmukaisuudesta 
ja teoista, joita islamin nimissä 
suoritettiin, johtivat siihen että 
hän löysi itsensä uskontojen 
ulkopuolelta. ”En voinut hy-
väksyä, että miehillä ja naisilla 
on erilaiset oikeudet. En voinut 
uskoa, että pommi-iskuja ja si-
viiliuhreja tarvitaan hyvän asian 
edistämiseksi.” Khaled sai sosi-
aalisesta mediasta lisää vahvis-
tusta ajatuksilleen. ”Huomasin, 
että uskonnoilla pelotellaan ih-
misiä.”
Kun kävi ilmi, että Khaled ky-
seenalaistaa islamin eikä nouda-
ta sen ohjeistuksia, alkoivat vai-
keudet arjessa. ”Minua solvattiin 
vakaumukseni vuoksi. Menetin 
myös työpaikkani. Rakennus-
alalla tarvittiin työvoimaa, mut-
ta aina kun kävi ilmi, että olen 
ateisti, sain potkut.”
Zhiro Khaled joutui lopulta pa-
kenemaan Suomeen koski koki 
tilanteensa hyvin vakavaksi. 
”Kahdesti minut yritettiin sur-
mata ajamalla vauhdilla autolla 
päälleni. Läheiset hylkäsivät 
minut ja totesivat ryhtyvänsä 
toimenpiteisiin, jos jatkan aja-
tusteni kanssa.” Suomessakin ol-

lessaan hän on yllättäen menettä-
nyt saamiaan ystäviä ateisminsa 
vuoksi. ”Laitoin Facebookin äi-
tini kuvan ja kirjoitin ”Minun ju-
malani”. Tämä oli selvästi liikaa 
joillekin, kaverilista ja yhteyden-
pidot vähenivät. Poistin lopulta 
postauksen, koska reaktiot olivat 
niin voimakkaita.”

Uskonnon harjoittaminen 
tuntui pakolliselta tehtä-
vältä

Diana Emad pakeni Irakista 
puolitoista vuotta sitten, kun 
hänen kihlattunsa surmattiin ja 
hän koki myös itsensä uhatuksi. 
Emad odottaa parhaillaan hallin-
to-oikeuden vastausta valituk-
seensa kielteisestä päätöksestä.
Hän muistelee, että irakilaisessa 
yhteiskunnassa piti esittää, että 
kuuluu islamin uskontoon. Yh-
teiskunnan paine oli niin valtava, 
että myös vanhemmat ja läheiset 
olivat sille voimattomia. ”Huo-
masin jo hyvin pienenä, että 
monia asioita – pukeutumisesta 
rituaaleihin – pitää suorittaa pa-
kon edessä. Halusin aina päästä 
eroon huvista.” Emadin vanhem-
mat eivät suhtautuneet uskon-
toonsa kovin vakavasti, mutta 
joutuivat välillä antamaan perik-
si. ”Kun äitini meni naimisiin, 
hän ei käyttänyt huivia, mutta 
joutui myöhemmin käyttämään 
sitä.”

Emadin lapsuudessa hänestä 
tuntui, että arki pyörii uskonnon 
ympärillä. ”Kaikki oli joko halal 
(sallittu) tai haram (kielletty). 
Eikä saanut kysyä tai keskustella 
asioista, joita ei pitänyt miellyt-
tävänä.

Ateistit 
joutuivat 
pakenemaan

vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/t-paidat

19,90€
+kuljetus

Viime vuosina turvapaikanhakijat teemana on ollut 
vahvasti läsnä tiedotusvälineissä ja yhteiskunnalli-
sessa keskustelussa. Syitä pakolaisuuteen ja turvan 
hakemiseen on paljon, mutta harvemmin on mai-
nittu ateismia syynä. Uskomaton jututti henkilöitä, 
jotka ovat juuri ateisminsa vuoksi paenneet koti-
maastaan ja hakeneet Suomesta turvapaikkaa. 

Aram Jalal (35 v) Islamiin kriittisesti suhtautuvan kirjan julkaiseminen johti 
ongelmiin työpaikalla. Ongelmat laajenivat myös työpaikan ulkopuolelle. 

Kun kävi ilmi, että Khaled 
kyseenalaistaa islamin 
eikä noudata sen ohjeis-
tuksia, alkoivat vaikeudet 
arjessa. ”Minua solvattiin 
vakaumukseni vuoksi. Me-
netin myös työpaikkani.

”Uskonnon harjoittaminen tuntui 
enemmänkin pakolliselta tehtävältä, 
jota tulisi suorittaa muiden vuoksi, 
eikä asiana johon itse uskoi.” Diana 
Emad

Helsingin seudun vapaa-ajattelijain varapuheenjohtaja Binar Mustafa
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Keskustelutilaisuuksissa on 
yleensä keskustelun avaaja ja 
osallistujat kommentoivat, kysy-
vät, väittävät vastaan tai tuovat 
muita näkemyksiä esille. Kes-
kustelut ovat rentoja, vilkkaita, 
seuraksi voi ottaa ystävän mu-
kaan. Oivan tiskiltä voi tilata 
juotavaa, tai olla tilaamatta. Vi-
rallista muotoa tälle illanvietolle 
ei ole ja teema ilmoitetaan hy-
vissä ajoin. Osallistujamäärä on 
vaihdellut noin tusinasta yli kol-
menkymmeneen. Ihmiset käyvät 
osa kerran ja toiset useammin. 
Osa tulijoista on vain vilkaise-
massa ja osa päättää liittyä va-
paa-ajattelijoihin. 

VABaareissa puhutaan niin 

ajankohtaisista aiheista, kuin 
harvemmin puhutuista asioista. 
Syksyisin VABaari käynnistyy 
yleensä koulukauden aloittami-
sen yhteydessä käsittelemällä 
koulun uskonto- ja elämänkat-
somustiedonopetusta. Arno Kot-
ro avasi keskustelun aiheesta 
elokuun VABaarissa. Hän mm. 
totesi että elämänkatsomustieto 
on ilmiöpohjainen, oppiainerajat 
ylittävä ja eri aineita integroiva 
katsomusaine, jonka uhraaminen 
uskontotiedon alttarille olisi ta-
vaton tappio.

Syyskuun VABaarissa aiheena 
oli ”islamismi uhkako?” ja avaa-
jana oli Kurdistanin sekulaari-
keskuksen edustaja Suomessa 

Khaled Salih. Reilusti yli kol-
menkymmenen osanottajan vil-
kas keskustelu kesti noin kolme 
tuntia. Salih kertoi, että islamis-
tiliikkeet nojautuvat uskonnon 
perusoppeihin, joista löytyy pal-
jon syitä väkivaltaisiin tekoihin.

 Lokakuussa keskusteltiin jokai-
sen ihmisen kohtaamista asioista 
teemalla Hautaustoimi kirkon 
kova bisnes? Pohdimme hau-
taustoimilain yhdenvertaisuutta 
ja eri mahdollisuuksia kohda-
tessa uskonnottomien vainajien 
omaisille surun hetkellä.

Tohtori Ilkka Taipale avasi mar-
raskuun aiheen Kuolema - osa 
elämää. Puheenvuoroissaan hän 
käsitteli eutanasiaa lääkärin ja 
humanistin näkökannoilta. Tai-
paleella oli paljon sanottava kun 
aihe oli hänelle tuttu työn ja lä-
heistensä vuoksi. Hän on myös 
kirjoittanut kirjan aiheesta.

Joulukuussa pikkujoululle an-
nettiin osanottajien nimetä, että 
puhutaan Pikku-mistä?
VABaarissa jää hyvä fiilis kes-
kusteluista ja muiden näke-
myksistä. Uusi vuosi avattiin 
tammikuussa puhumalla uskon-
nollisesti välinpitämättömistä. 

Tämän teeman alle lienee mah-
tuu iso osa uskonnottomista.
Helmikuussa taas Aatu Komsi  
Prometheus-leirin tuki ry:stä, 
kertoi kokemuksistaan nuorten 
leirityöstä ja syntyi myös yhteis-
työajatuksia. 

Maaliskuussa uusia, ei ehkä us-
konnoiksi miellettyjä ismejä, 
pohdittiin Tommi Mellerin kir-

jan Onnellisuudesta pohjalta

VABaarit jatkuvat huhtikuussa 
aiheella Skepsis- epäily on ter-
vettä ja toukokuussa Pohditaan 
kohtuullisuutta. Uskomaton 
toivottaa kaikki lukijansa läm-
pimästi tervetulleiksi mukaan. 
Lisäksi kevään viimeisissä VA-
Baareissa voi tehdä myös ehdo-
tuksia ensi syksyn aiheiksi.

Seuraa!

Liity!

tiny.cc/vapariliitto
fb.me/eroakirkosta
fb.me/et.opetus

vapaa-ajattelijat.fi
eroakirkosta.fi
et-opetus.fi

@vapariliitto
@eroakirkosta
@etopetusfi
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Vapaa     ajattelijat

Helsingin seudun Vapaa-ajattelijoille on vakiintu-
nut yhdeksi keskeiseksi toiminnaksi VABaari, jossa 
keskustellaan erilaisista aiheista rajatta eikä mitään 
mielipidettä paheksuta. Joka kuukauden kolmante-
na maanantaina kello 18 VABaari pyörii Kalliossa, 
ravintola Oivassa.

VABaarit 
- uskonnottomasti 
ja rennosti, kaikille

Joka kuukauden kolmantena maanantaina kello 18 VABaari Kalliossa, 
ravintola Oivassa.
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Huolimatta siitä, että uskonnon-
vapauslaki tuli voimaan jo 1923, 
niin maamme lakiasäätävä elin 
itsessään on ollut samalla tavoin 
piilouskonnollinen kuin vaik-

kapa koululaitos uskonnollisine 
aamunavauksineen. Niinpä val-
tiopäivien avajaisten yhteydessä 
on  pidetty suurkirkossa juma-
lanpalvelus, johon kansanedus-
tajat ovat joko osallistuneet tai 
eivät ole osallistuneet. Suomen 
Humanistiliitto ja Vapaa-ajatte-
lijain liitto järjestivät 2.2.2017 
sekulaarin tunnustuksettoman 
valtiopäivien avajaistilaisuuden, 
johon kansanedustajat ja muut 
eduskunnassa työskentelevät oli 
kutsuttu . Tapahtuma oli siinä 
mielessä historiallinen, että nyt 
ensimmäistä kertaa huomioidaan 
myös uskonnottomat, ateistit ja 
uskonnollisesti välinpitämättö-
mät, jotka eivät halua osallistua 
uskonnon harjoittamiseen, mut-
ta jotka haluavat myös juhlistaa 
valtiopäivien avajaisia. Vaikka 
tilaisuus olikin ”epävirallinen”, 
yksityisen tahon järjestämä ti-

laisuus, niin sillä on merkittä-
vää symboliarvoa. Se voidaan 
myös tulevaisuudessa nähdä 
sekulaarin valtiopäivien ava-
jaisjuhlakulttuurin alkuna. Näin 

oli myös Norjassa, jossa aluksi 
paikallinen humanistiyhdistys 
järjesti valtiopäivien uskonnol-
listen avajaisten kanssa rinnak-
kaiset valtiopäivien avajaiset ja 
sen jälkeen myös uskonnottomat 
avajaiset on  otettu osaksi viral-
lista avajaisten juhlaohjelmaa. 
Se on siis nyt virallinen vaihto-
ehto. Uskoakseni ja toivoakseni 
näin Suomessakin tulee tapah-
tumaan. Kysymys on vain siitä 
kuinka kauan kestää ennen kuin 
näin tapahtuu. Toivottavaa olisi 
kuitenkin, ettei virallisiin valtio-
päivien avajaisiin sisällytettäisi 
mitään uskonnollisia osuuksia, 
tällöin ei kenenkään tulisi valita 
tai ilmaista omaa kantaansa us-
kontoon. Onhan uskonto yksi-
tyisasia, myös kansanedustajille.  
Valtiovallankaan ei tulisi suosia 
mitään uskonnollisia sen enem-
pää kuin muitakaan vakaumuk-

sia toisten kustannuksella. Näin-
hän asian tulisi kansainvälisten 
ihmisoikeussopimusten valossa-
kin olla. Tämä ei tietenkään estä 
sitä, että joku kansanedustaja va-
paaehtoisesti paljastaa omat us-
konnolliset kantansa ja äänestäjä 
sen pohjalta päättää miellyttääkö 
se häntä tai onko asialla hänelle 
loppujen lopuksi mitään merki-
tystä. 

Ensimmäiset tunnustuksettomat 
valtiopäivien avajaiset pidettiin 
Musiikkitalossa aivan edus-
kuntaa vastapäätä. Ohjelmaan 
kuului musiikkiesityksiä ja juh-
lapuheita. Tilaisuuden avasivat 
Suomen Vapaa-ajattelijoiden 
pääsihteeri Esa Ylikoski  ja Suo-
men humanistiliiton puheenjoh-
taja Irma Peiponen. Varsinaiset 
juhlapuheet pitivät Suomen Pen 
klubin puheenjohtaja ja kirjailija 
Sirpa Kähkönen sekä emeritus 
professori Ilkka Niiniluoto.

Ilkka Niiniluoto käsitteli sivis-
tysvaltiota ja sen merkitystä 
Suomelle historian valossa. Kun 
puhutaan sivistyksestä pitää tie-
tysti ensin tietää tai määritellä 
mitä tarkoittaa sana sivistys. 
Sana sivistys tulee alun perin 
Suomen kielen länsimurteista 
sanasta sivistää joka tarkoittaa 
alkujaan pellavan harjaamista 
(eräänlaista pellavan kehittämis-
tä tai jalostamista). Varsinaisesti 
termin sisältö viittaa siveyteen, 
hyviin käytöstapoihin (etiket-
tiin) ja moraalisesti hyvään toi-
mintaan (etiikkaan). Sivistys 
ilmaisee oppineisuutta, yksilön 
henkistä pääomaa ja kansakun-
nan tietovarantoa, joka sisältää 
kaiken sen, mitä ihmiset ovat 
saaneet aikaan tieteen, taiteen, 
elinkeinoelämän ja tapojen aloil-

la. Siten sivistys merkitsee myös 
inhimillisten kykyjen, taitojen 
, tietojen ja asenteiden arvojen 
jatkuvaa kehittämistä ja jalosta-
mista. Sivistysvaltion tehtäviin 
kuuluu kaikkien näiden insti-
tuutioiden ja organisaatioiden 
säilyttäminen sekä kehittäminen 
nykyiselle ja tuleville sukupol-
ville. Niiniluoto korosti, että 
kaikki suomalaiset ovat päässeet 
hyötymään sivistysvaltion hedel-
mistä maksuttoman koulutuksen 
kautta. Koko kansaa koskevan 
koulutuksen pohja luotiin kansa-
koululaitoksella jo vuonna 1866. 
Jatkona sille oli vuonna 1921 
voimaan tullut oppivelvolli-
suuslaki kaikille 7-15-vuotiaille. 
Sivistys on kuitenkin muutakin 
kuin vain koulusivistystä ja se 
ilmenee kansalaisten luonteessa, 
käyttäytymisessä ja avarakatsei-
suudessa. Sivistys on henkistä 
pääomaa, joka luo pohjaa elin-
keinoelämälle ja politiikalle. Se 
on luonut pohjaa demokraattis-
ten instituutioiden kehittymi-
selle. Sillä saralla merkittäviä 
virstanpylväitä ovat olleet vuo-
den 1906 eduskuntauudistus 
kansainvälisestikin edistykselli-
sine yleisine äänioikeuksineen ja 
vuoden 1919 hallitusmuoto, joka 
määritteli Suomen lopullisesti 
tasavallaksi ja kiteytti kansalais-
ten perusoikeudet perustuslakiin. 
Merkittäviä olivat lisäksi myös 
ennakkosensuurin poisto vuon-
na 1923 painovapauslailla sekä 
vuoden 1923 uskonnonvapaus-
laki, joka poisti uskontopakon ja 
salli oikeuden yksilöille vapaasti 
valita uskontokuntansa tai olla 
niihin kuulumatta. Nykyiseen 
vuoden  1999 perustuslakiin on 
ajan hengen mukaisesti lisätty 
vanhaa hallitusmuotoa enemmän 
ns. TSS-oikeuksia (taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oi-
keuksia). Niiniluodon mukaan 
Suomen nousu ja menestys poh-
joismaisena hyvinvointivaltiona 
on perustunut sivistysperintöön 
ja sen uudistamiseen. Me tarvit-
semme edelleen sivistystahtoa 
ja kulttuuria, joka ylläpitää ja 
jalostaa toimintaamme. Näitä 
tarvitaan varsinkin nyt aikoina 
joita leimaa ikävät asiat kuten 
itsekkyys, totuuden vähättely 

ja vihapuheet. Suomi  tarvitsee 
eettisesti kestävää jatkoa sivis-
tysvaltiolle.

Sirpa Kähkönen käsitteli pu-
heessaan humanismia ja Suomen 
Penin puheenjohtajana luonnol-
lisesti ihmisoikeuksia. Humanis-
mista puhuttaessa pitää tietysti 
ensiksi määritellä mitä sillä tar-
koitetaan. Kähkönen vastasi tä-
hän siteeraamalla filosofi Georg 
Henrik von Wrightia ja totesi 
humanismin olevan elämänasen-
ne, taisteleva tai etsivä suhtautu-
mistapa maailmaan ja ihmiseen 
maailmassa. Humanismi asettuu 
ihmisen puolelle suuria sokeita 
valtoja vastaan, sotaa sortoa ja 
ihmisoikeusloukkauksia vastaan. 
Humanismi tunnistaa perimmäi-
sen tasa-arvon ihmisten välillä ja 
kieltäytyy kumartamasta vallan-
pitäjille ja raharikkaille pelkän 
aseman vuoksi. Humanismi kun-
nioittaa viisautta. Se kysyy lak-
kaamatta totuuden ja kauneuden 
perään ja vaatii niitä toteutetta-
viksi yhteiskunnallisina arvoina. 
Näiden arvojen toteuttamiseen 
liittyy olennaisina elementteinä 
sananvapaus. Kähkönen totesi 
Suomen Penin joutuneen otta-
maan viime aikoina useita kerto-
ja kantaa sananvapauteen liitty-
viin ajankohtaisiin kysymyksiin 
uskonrauhasta ja ilmaisunva-
paudesta. Hän totesi, että Penin 
peruskirjan mukaan sen jäsenten 
tulee kaikkina aikoina käyttää 
vaikutusvaltaansa yhteisym-
märryksen ja kansojen välisen 
kunnioituksen hyväksi. Jäsenet 
sitoutuvat tekemään kaikkensa 
rotujen, luokkien ja kansojen 
välisen vihan hälventämiseksi 
ja tavoittelemaan ihmisten rau-
hanomaista rinnakkaiselon maa-
pallolla. Maailman kehitys kohti 
parempaa yhteiskunnallista ja 
taloudellista järjestystä edellyt-
tää vapaata oikeutta kritisoida 
hallituksia, hallintokoneistoja ja 
instituutioita. Kuitenkin Penin 
jäsenet sitoutuvat vastustamaan 
vapaan tiedonvälityksen uhkia, 
kuten valemediaa, ja tietoista to-
siasioiden vääristelyä poliittises-
sa tarkoituksessa. 

Tunnustuksettomat 
valtiopäivien avajaiset

Kuvassa: Vas. Irma Peiponen, Sirpa Kähkönen, Ilkka Niiniluoto ja Esa Ylikoski   (Kuva. Seppo Toikka)
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Jenny Metsälä ja Martta Valkeus vastasivat tilaisuuden musiikkiesityksistä.

Sata vuotta itsenäisyyttä ja ensimmäinen tilaisuus
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Elämyksellisiä leikkejä, syvällisiä keskusteluja ja mahtavia ihmisiä? Prometheus-leirit 
tarjoavat kaikille nuorille uskonnottomuudesta ja uskonnollisuudesta riippumatta mah-
dollisuuden pohtia oman elämää, tulevaisuutta ja muuta maailmaa. Kesän 2016 leireille 
mahtuu edelleen, katso leiripaikat ja -ajat osoitteesta www.protu.fi

ELÄMÄSI PARAS VIIKKO!
POHDINTAA ILMAN 
VALMIITA VASTAUKSIA!
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Lain velvoittama suunnitelma 
Yhdenvertaisuuslain perusideana 
on, että tämä perustuslaissakin 
säädetty perusoikeus ei ole käy-
tännössä kaikin osin toteutunut. 
Siispä yhdenvertaisuutta pitää 
edistää! Sama edistämisvelvoite 
on ollut ”laissa naisten ja mies-
ten välisestä tasa-arvosta”, joka 
kieltää sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän.
Lait velvoittavat kouluja ja op-
pilaitoksia edistämään kaikessa 
toiminnassaan tasa-arvoa ja yh-
denvertaisuutta. Tätä varten on 
pitänyt laatia koulun tilannekar-
toitukseen perustuva konkreet-
tinen suunnitelma vuoden 2017 
alkuun mennessä. On ollut perus-
teltua laatia yhteinen tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
Yhdenvertaisuuslaki kieltää syr-
jinnän näin: ”Ketään ei saa syrjiä 
iän, alkuperän, kansalaisuuden, 
kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, poliittisen toimin-
nan, ammattiyhdistystoiminnan, 
perhesuhteiden, terveydentilan, 
vammaisuuden, seksuaalisen 
suuntautumisen tai muun hen-
kilöön liittyvän syyn perusteel-
la.” Muuta henkilöön liittyvää 
syrjintää voisi olla esimerkiksi 
punatukkaisten tai vähävaraisten 
syrjintä.
”Välittömän ja välillisen syrjin-
nän lisäksi tässä laissa tarkoitet-
tua syrjintää on häirintä, kohtuul-
listen mukautusten epääminen 
sekä ohje tai käsky syrjiä.”

Karsinta harkitsematonta
Yhdenvertaisuuslain esimerk-
kilistaa kielletyistä syrjintäpe-
rusteista on väärin alkaa karsia 
koulujen yhdenvertaisuussuun-
nitelmissa. Näin on kuitenkin 
lyhentämisen varjolla käynyt 
Helsingissä. Se ilmeisesti johtuu 
opetusviraston antamista ohjeis-
ta. Sinänsä ohjeiden antaminen 
kouluille syksyyn 2016 suunni-
telmien valmistelua varten oli 
hyvä asia.
Lähes poikkeuksetta koulujen 
suunnitelmien yleisessä osassa 
todetaan vain, että ”ketään ei saa 
syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin 
ja muun henkilöön johtuvan syyn 
perusteella”. Uskonto, vakaumus 
tai uskonnottomuus loistavat 
poissaolollaan. Syrjintäkielto-
perusteiden karsiminen opetus-
viraston suunnitteluohjeista on 
selvästi vaikuttanut koulujen 
suunnitelmien puutteellisen lop-
putulokseen
Positiivisia poikkeuksia oli vä-
hän. Jakomäen peruskoulun 
suunnitelmassa mainittiin ”esi-
merkiksi ihonväri, uskonto, 
vammaisuus, äidinkieli tai muu 
henkilöön liittyvä syy”, mutta ei 
vakaumusta tai uskonnottomuut-
ta. Maatullin ala-asteen koulussa 
”kaikki kulttuurit, uskonnot, kie-
let, juhlat yms. tehdään näkyväk-
si” ja ”kunnioitetaan kaikkia, oli 
heidän taustansa, uskontonsa, su-
kupuolensa mikä tahansa”. Outa-
mon koulussa mainitaan ”uskon-

nollinen tausta”.
Vakaumus vilahtaa Meri-Rasti-
lassa
Ainoastaan Meri-Rastilan suun-
nitelmassa kohdassa ”uskonnol-
lisuus ja vakaumus” mainitaan 
sana vakaumus. Vaikka perheissä 
ja nuorillakin voi olla vakaumuk-
sia, kaikissa muissa Helsingin 
kouluissa sana on lakaistu maton 
alle. Siinäkään ei nosteta esiin us-
konnottomuutta tai ei-uskonnol-
lisuutta, jotka kuitenkin liittyvät 
uskontoon sen kääntöpuolena.
Meri-Rastilan ala-asteen suun-
nitelma on tavanomaista huo-
mattavasti perusteellisempi, ja 
siinä tarkastellaan eri syrjintä-
perusteita ja niihin liittyvän syr-
jinnän ehkäisyä kohta kohdalta 
erikseen. Näinhän täytyisi tehdä 
kaikissa hyvissä suunnitelmissa, 
koska vain siten saadaan konk-
reettisuutta. Vammaisuuteen ja 
vakaumukseen liittyvät syrjintä-
ongelmat ja niiden ehkäisy vaa-
tivat eriytettyä tarkastelua. Se tuo 
konkreettisuutta edistämissuun-
nitelmiin ja arviointiin. 
Latokartanon koulun suunnitel-
massa mainitaan ”uskontojen 
ja kulttuurien moninaisuuden 
näkyminen”. Uskonnottomille 
kodeille sopii hyvin seuraava, 
muille esimerkiksi käyvä linja-
us: ”Koulun yhteiset juhlat eivät 
sisällä uskonnollisia elementtejä, 
jotta kaikki koulun oppilaat voi-
vat osallistua juhliin.” 
Miksi uskonnottomuus?

Suomessa uskonnonvapauteen 
perusoikeutena (Perustuslain 11 
§) sisältyy myös uskonnottomuu-
den vapaus eli oikeus olla osallis-
tumatta uskonnonharjoitukseen, 
oikeus erota uskonnollisesta yh-
dyskunnasta ja oikeus ilmaista 
vakaumuksensa. Tämä tarkoittaa 
myös vapautta elää katsomuksel-
lisen identiteettinsä mukaisesti 
ilman uskonnollista painostusta.
Niinpä tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuussuunnitelmissa tulisi kä-
sitellä, miten edistetään ei-us-
konnollisten ja uskonnottomien 
oppilaiden ja opetushenkilöstön 
oikeutta olla osallistumatta kou-
lussa mahdollisesti järjestettäviin 
uskonnollisiin tilaisuuksiin. Tai 
mieluummin oikeutta opiskella 
ja tehdä työtä vallan ilman har-
tauksien ja jumalanpalvelusten 
ymppäämistä lukuvuoteen ja 
koulupäivään. Tulisi myös käsi-
tellä, miten käytännössä ediste-
tään uskonnottomien kotien op-
pilaiden oikeutta saada syrjimättä 
elämänkatsomustiedon opetusta.
Katse eteenpäin
Edellä esitetystä kritiikistä huo-
limatta on syytä todeta, että 
Helsingin koulujen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmissa 
on myös paljon hyvää. Häirin-
tään ja kiusaamiseen on tarkoitus 
puuttua. Ja voi olla hyvä, että 
kouluissa on rajattu ja valittu 
kolme aihetta, mihin erityisesti 
paneudutaan. Se ei kuitenkaan 
saisi johtaa katsomusvapauden 
kysymysten syrjäyttämiseen 
kokonaan. Muutamissa kouluis-
sa on tarkoitus alkaa juhlistaa 
Minna Canthin liputuspäivää 19. 
maaliskuuta.
Syrjintäkieltoluettelon typistä-
minen ei tietenkään estä käsit-
telemästä myös uskontoon ja 
uskonnottomaan vakaumukseen 
liittyviä asioita. Pikemminkin 
päinvastoin, tilannehan antaa 
hyvän syyn käsitellä myös ”nii-
tä muita” kohtia. Eihän tarkoitus 
tietenkään ole suoranaisesti syr-
jiä uskonnottomia ja vähätellä 

noita erikseen mainitsemattomia 
syrjintäriskin aiheita. Eihän.
Entä opettajat?
Lopuksi mainittakoon, että yh-
denvertaisuuden ja tasa-arvon 
edistämisvelvoite koskee myös 
kaikkia vähintään 30 hengen 
työpaikkoja. Myös oppilaitok-
set ovat tällaisia työpaikkoja, 
ja niissä työntekijöitä koskeva 
suunnitelma on laadittava erik-
seen. Suomalaisilla työpaikoilla 
ei työaikaan yleensä sisällytetä 
yhteisiä aamuhartauksia tai ju-
malanpalveluksia. Peruskouluis-
sa ja lukioissa tällaista kuitenkin 
yhä ilmenee, vaikka sellaisten 
järjestäminen ei kuulu niiden la-
kisääteisiin tehtäviin. Asiaan liit-
tyviä ongelmia on syytä käsitellä 
opettajien uskonnonvapauden ja 
yhdenvertaisuuden valossa. Sel-
kein ratkaisu sekä opettajien että 
oppilaiden kannalta olisi siirtää 
kaikki uskonnollisten tahojen 
kouluille tarjoamat uskonnonhar-
joitustilaisuudet koulutyöpäivien 
ulkopuolelle.
Koulumaailman ongelmati-
lanteissa apua ja tietoa tarjoaa 
Helsingin seudun ja Tampereen 
Vapaa-ajattelijoiden sekä Uskon-
nottomat Suomessa ry:n ylläpi-
tämä palvelu, joka löytyy osoit-
teesta kantelupukki.fi.

Esa Ylikoski
Valtioneuvoston asettaman yhden-
vertaisuusasioiden neuvottelukun-
nan jäsen

Uskonto, uskonnottomuus ja vakaumus eivät nouse Helsingin koulujen uusissa tasa-ar-
vo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa esille ollenkaan. Pikemminkin asian mainitsemi-
nen on lakaistu piiloon jopa yhdenvertaisuuslain lakitekstin referoinnista. Selvitimme 
asiaa pyytämällä nähtäväksi helsinkiläisten koulujen uusia suunnitelmia, joista saimme-
kin opetusviraston välityksellä parinkymmenen koulun otoksen. Johtuuko tämä tulos 
siitä, että mitään ongelmia ei ole? Vai pidetäänkö asiaa jotenkin niin arkaluontoisena, 
että siitä vaietaan? Jälkimmäistä vaihtoehtoa kutsutaan tabuksi.

Onko uskonnottomuus 
tabu kouluissa?




