
Usk   maton

Uskonnonvapauslain muutos vuon-
na 2003 mahdollisti kirkosta eroam-
isen kirjeellä. Sitä ennen piti mennä 
henkilökohtaisesti kirkkoherran-
virastoon tai maistraattiin. Aluksi 
eroakirkosta.fi -palveluun tulleet 
eroilmoitukset välitettiin maist- 
raattiin kirjallisesti, paperilla. Laki 
sähköisestä asioinnista mahdollisti 
ilmoitusten välityksen sähköpostilla, 
vieläpä automaattisesti.
Vuodesta 2008 erojen määrä on 
ollut vuosittain yli 40 000, kolmena 
vuotena yli 50 000. Tilastollinen 

keskiarvo on 55 000, mikä johtuu 
kahdesta ennätyksellisestä erovuo-
desta. Vuonna 2010 luku nousu 
pääasiassaan Tv2:n Homoilta ni-
misen keskusteluohjelman jälkeisen 
vyöryn seurauksena 84 110 eroon. 
Tärkeään rooliin ohjelmassa nousi 
Kristillisdemokraattisen puolueen 
puheenjohtaja Päivi Räsänen, joka 
vastusti tasa-arvoista avioliittolakia.
Palvelu tuottaa tilastotietoa eroajien 
iästä, sukupuolesta ja kotikun-
nasta. Näin on joskus voitu kertoa 
paikalliselle medialle esimerkiksi 

erojen määrän epätavallisesta 
noususta. Palvelun käyttäjät voivat 
vapaaehtoisesti kertoa ilmoituksen 
yhtyeessä kommentteja esimerkik-
si eronsa syistä. Ajankohtaisista 
syistä on joskus kerrottu palvelun 
mediatiedotteissa. Infoa mm. lasten 
asemasta.
Eroajien lisäksi eroakirkosta.
fi on palvellut myös infosivuna. 
Laskurista saanut henkilökohtaisen 
kirkollisveron määrän kotikunnan 
kirkollisveroprosentilla. 
Tietoa on myös lasten asemasta. 
Kerrotaan muun muassa, että kirk-
koon kuuluvalle lapselle ja nuorelle 
uskonnon opetus on pakollista eli he 
eivät pääse elämänkatsomustiedon 
opetukseen. 

Lasta ei voi erottaa kirkosta netissä, 
koska lasten erottamiseen tarvitaan 
molempien vanhempien suostumus. 
Sen voi toistaiseksi hoitaa vain kir-
jallisella allekirjoituksella, paperilla. 
Sivustolta löytyy tulostettava lomake 
lasten kanssa eroavalle aikuiselle. 
Jostain syystä ei maistraatin eikä 
eroakirkosta.fi -palvelun sivuilta 
löydy erillistä lomaketta pelkästään 
lasten erottamiseen molempien 
huoltajien ilmoituksella. Lapset voi 
toki erottaa kirjallisella ilmoituksella 
maistraattiin, ilman lomakkeita, 
tavallisella paperilla. 

Tilastot osoittavat, että monet 
lapset ovat jääneet kirkon jäsenik-
si, vaikka toinen vanhemmista tai 
molemmat ovat eronneet kirkosta. 
Kouluikäisten lasten kirkkoon kuu-
luvuus on yli 80 prosenttia, vaikka 
heidän vanhempiensa ikäluokissa se 
on alle 60 prosenttia.

Miten lapsi erotetaan kirkosta?
Huoltajat voivat yhteisellä päätök-
sellä erottaa lapsen kirkosta 
allekirjoittamallaan kirjallisella 
ilmoituksella. Ilmoitus on vapaa- 

Uskonnoton lehti syksy 2018

650 000+ käyttäjän palvelu 
eroakirkosta.fi 15 vuotta
Marraskuussa 2018 tulee 15 vuotta eroakirkosta.fi -palvelun 
perustamisesta. Palvelun kautta 650 000 aikuista on eronnut 
kirkosta. Ev.-lut. kirkon jäsenmäärä on pudonnut 84 prosen-
tista vuonna 2003 nyt jo alle 70 prosenttiin. Tämä on edistänyt 
yhteiskunnan maallistumista ja toisaalta ollut sekularismin 
seuraus.

Maallistuva
pääkaupunkiseutu 

-keskustelutilaisuus
ma 19.11. klo 18.00 – 19.45

Kaisa-talo 2. kerros (Rosebud-kahvila), Vuorikatu 7

Yhä useampi on uskontokuntiin kuulumaton, yhä harvempi ev-lut. 
kirkon jäseniä. Pääkaupunkiseutu on edelläkävijä.  Miten muutos näkyy 
päivähoidossa ja kouluissa? Ovatko käytännöt ja säädökset ajan tasalla? 
Mitä kuuluu elämänkatsomustiedon opetukseen? Miten sekulaari tapa-
kulttuuri ilmenee ja muuttuu? Löytyykö palveluja siviilihautajaisiin, häihin 
ja nimiäisiin? 

Tule kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan.
Avaus ja faktatietoisku tilanteesta, pääsihteeri Esa Ylikoski, Vapaa-ajat-
telijat Maallistuminen meillä ja muualla, vastuullinen tutkija Teemu Taira, 
Helsingin yliopisto Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. 

Kysymyksiä ja keskustelua - Infopisteitä ja tietoiskuja
- Pro-Seremoniat, perhejuhliin puhuja- ym. palveluja uskonnottomasti
- Elämänkatsomustiedon opetus, 
- uusi ET-oppikirja Kompassi (Otava) esittäytyy
- Nuorten filosofiatapahtuma

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry & Suomen Humanistiliitto ry

Uskontokuntiin
kuulumattomuus
Koko maassa uskontokuntiin 
kuulumattomia on 26 % ja ev.-lut. 
kirkkoon kuuluvia 70 %. Mihinkään 
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuu-
lumattomia on yli 1,45 miljoona. 
Miehistä uskontokuntiin kuulumat-
tomuus on 30 % ja naisista 23 %.
Helsingissä uskontokuntiin 
kuulumattomia on 40 % ja ev.lut. 
kirkon jäsenosuus Helsingissä oli 
viime vuoden lopulla 53 %. Miehiä 
kirkon jäseninä on jo alle 50 %, 
mutta naisten kohdalla vastaavasti 
keskiarvoa suurempi, liki 58 %. 
Helsingissä kehitys on ollut nopea-
ta, sillä vielä vuonna 2010 kirkkoon 
kuului 61.7% ja vuonna 2017 enää 
53,1 %. Laskuvauhti on noin 1,2 
prosenttiyksikköä vuodessa. Myös 
valtakunnallisen kehityksen nopeus 
on samaa luokkaa.

Ajattelun maallistuminen
Muita tunnuslukuja saadaan sekä 
tilastoista että kyselyistä. Kysely-
iden vastaukset riippuvat paljon 
myös siitä, mitä kysytään. Niinpä 
esimerkiksi Anja Terkamo-Moision 
väitöskirjassa (2016) kysyttiin, 
miten ihmiset luonnehtivat omaa 
katsomustaan seuraavasti vah vasti 
uskonnollinen – uskonnollinen – 
ei-uskonnollinen -akselilla. Tulos 
oli merkittävä: “ei-uskonnollinen” 
55,5 %,  “uskonnollinen” 38,5 % 
ja “vahvasti uskonnollinen” 6,0%.
Myös kirkon tutkimuskeskuksen 
kyselyt osoittavat, että vain vähem-
mistö oppii kristinuskon keskeisiin 
opinkappaleisiin. Kristinuskon 
opettamaan Jumalaan uskoo vain 
noin kolmannes koko väestössä, 
Jeesuksen ihmetöihin neljännes ja 
Saatanaan melko marginaalisesti. 
Nuorten ja pääkaupunkiseutu-
laisten keskuudessa uskoa on vielä 
vähemmän. 

Tapojen maallistuminen
Kasteiden vähentyminen

Ev.lut. kirkkoon kastaminen koko 
Helsingissä on kirkontilastojen 
mukaan seurakuntayhtymän alueella 
lukema on jo alle 40 %, mutta Hel-
singin hiippakunnassa 44 %. Tämä 
on selvästi vähemmän kuin väestön 
keskimääräinen lukema. Samoin on 
muiden kuntien kasteprosenttien 
kanssa verrattuna koko väestön 
tilanteeseen: Vantaa 47,8 % vrt. 
57, 6 %, Espoo 48,2 % vrt. 60,2 %. 
Tämä tarkoittaa, että kirkon jäsen-
määrä vähenee vuosi vuodelta myös 
riippumatta kirkosta eroamisista.

Rippikoulun lasku

Rippikoulun käyneitä pääkaupunki-
seudulla oli yhä vuonna 2017 varsin 
suuri osuus: Helsingissä 56,8 %, 
Vantaalla 67,0 % ja Espoossa 72,3 
%. Kyseessä on kirkon syömäham-
mas, mutta jos katsotaan rippikou-
lun suosion laskua muissa Pohjo-
ismaissa ja varsinkin Ruotsissa, 

voidaan päätellä että pudotus alkaa 
Suomessakin lähivuosina.

Siviilivihkiminen rules
Siviilivihkimisten osuus kaikista 
on jo reilusti yli puolet vihkimistä. 
Kirkollisten vihkimisten osuus 
avioliitoista oli Helsingin srk-
yhtymässä 32,7 %, Vantaalla 37,8 
% ja Espoossa 38,9 %. Myös kirkon 
jäsenistä yli puolella on siviilivih-
kiminen. Tämä johtuu myös siitä, 
että monissa pareissa toinen on 
kirkkoon kuulumaton ja toinen 
ei. Kirkkohäiden suosio on siten 
laskenut myös ensi kertaa vihille 
menijöiden keskuudessa, vaikka 
silti yhä joitakin liittyy kirkkoon sen 
mahdollistamiseksi.

Kaupunginosilla on eroa 
Esimerkiksi kastettujen osuus 
vastasyntyneistä vaihtelee Vartioky-
län alle 20 prosentista Pakilan yli 
60 prosenttiin. Tähän vaikuttaa 
jossain määrin myös maahanmuut-
tajataustaisten perheiden osuus. 

 Kirkosta eroamiset vuosittain. Väreillä erotettu eri kuukausien
tilastot. Joulukuu on grafiikassa ylimmäisenä.

Kuitenkin myös ns. kantasuoma-
laisten keskuudessa on suuria 
kulttuurisia eroja. Paavalin seura-
kunnan alueella Arabianrannassa ja 
Kalasatamassa ei asu erityisen paljon 
maahanmuuttajia, mutta kastettujen 
vauvojen osuus on alle 30 prosent-
tia.

Kastettujen osuus %

Eroja myös sukupuolesta ja 
iästä johtuen
Helsingissä vuoden 2017 lopulla 
miehistä 49,6 prosenttia ja naisista 
58,2 prosenttia kuuluu kirkkoon. 
Valtakunnallinen marginaali on 
7 prosentin luokkaa, kuten jutun 
alussa ilmeni.. Ero on melko suuri. 
Selityksiä ja syitä on useita.

Myös iän mukaan on suuria eroja. 
Kun koko maassa Uskontoihin kuu-
lumattomien osuus on 30–39-vuo-
tiaiden ikäryhmässä 40 prosenttia 
ja 40–49-vuotiaissa 34 prosenttia, 
alle 20-vuotiaiden lukema on alle 
18 prosenttia. Kaikkein pienin 
osuus, 14 prosenttia oli 70 vuotta 
täyttäneiden joukossa. 

Lähteet ja linkit niihin
nettiversiossa.

Suhtautuminen kristinuskon oppeihinUskontokuntiin kuulumattomat iän mukaan (Tilastokeskus):

Oheisesta QR-linkistä pääset lehden net-
tiversioon, jossa laajemmat artikkelit, sekä 
mm. videomateriaalia.  Ilman koodilukumah-
dollisuutta löydät nettilehden osoitteesta: 
http://vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/uskoma-
ton-lehti/uskomaton-2018/. 

Miten maallistuminen näkyy 
pääkaupunkiseudulla?

Haaga 43,1
Herttoniemi 34,0
Kallion 36,9
Kannelmäki 29,8
Lauttasaari 49,5
Malmi 42,1
Meilahti 36,8
Mikael 32,9
Munkkiniemi 52,2

Oulunkylä 39,3
Paavali 27,7
Pakila 63,8
Pitäjänmäki 38,1
Roihuvuori 43,8
Tuomiokirkko 33,0
Töölö 45,9
Vartiokylä 18,4
Vuosaari 31,7

muotoinen, sillä sitä varten ei ole er-
illistä lomaketta. Vapaamuotoisuus 
tarkoittaa vapautta lomakeviivoista, 
sillä perustiedot ovat pakollisia ja 
mitään muita tietoja ei tarvita. Ei 
selityksiä eikä muuta ylimääräistä.
Eroilmoitukseen maistraatille riittää 

lapsen nimi ja henkilötunnus, mistä 
seurakunnasta erotaan, huolta-
jien allekirjoitukset ja 12 vuotta 
täyttäneen lapsen suostumusallekir-
joitus. Julkaisemme pohjan eroil-
moituksen laatimiseen sivulla 2.



 Ota kantaa- keväällä 2019
Elämme outoja aikoja. Teknologian kehitys on huimaa, maapallon tulevaisuus on pääosin ymmärretty olevan ihmisten 
eikä minkään yliluonnollisen tahon käsissä. Me suomalaiset olemme tottuneet tapakristityn valtionkirkkovetoisen 
maamme maallistumiseen. Hyvä. Eikö? No tässä pintaraapaisua asioihin.

Pari vuotta sitten Helsingin seudun vaparit järjesti maahanmuuttajapaneelin, jossa maahanmuuttajataustaiset uskon-
nottomat saivat äänensä kuuluville. Tällöin tuli ilmi seikka jota ei kantahärmäläinen ole kenties pohtinut. Suomi on 
fundamentalistivaltio! Taustaksi tälle ajatukselle tuli ensimmäisten kysymyksien joukossa rajalla turvapaikanhakijalle 
esitettävä kysymys: Uskonto? Vastaanottokeskuksissa radiot soittavat uskonnollista musiikkia, jumalanpalveluksia ja 
television puolella sama jatkuu. Ja tämä verovaroin. IHEU:n raportissa v.2015 Suomi on eräin osin muslimivaltioi- 
den mm.Iran, Libya jne kanssa samassa kategoriassa. Koko raportti https://free-
thoughtreport.com/ .

Uskomaton on ottanut usein kantaa monikulttuurisen Suomen epäkohtiin ja avannut 
taustoja. Olemme myös huomioineet nykyisen eduskunnan ja maan hallituksen 
kantoja, joista olimme huolissamme. Aiempien numeroiden sähköisiä versioita voi tar-
kastella HVA:n nettisivujen kautta osoitteessa: http://vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/ .

Nyt kuitenkin maallistuminen etenee, mutta valtionkirkko porskuttaa. Korjauksen 
kohteina tulisi olla ainakin valtiopäivien avajaiset, ministerin tehtävien aloitus, 
veronkeruu, vauvajäsenhankinta, budjetoidut verovarat uskontokunnille, hautaus-
toimi, jumalanpilkkalainsäädäntö sekä lasten ja nuorten suojelu katsomuksenvapau-
sasioissa. Suurempi valtionkirkko on ottanut kohteikseen koulut ja niiden oppilaat. 
Pitkäntähtäimen jäsenhankintaako?

Puolueisiin en tässä ota kantaa, mutta kevään vaaleissa uskonnottomien kannattaa 
myös tarkastaa ehdokkaansa kantaa katsomus- ja valtionkirkkoasioihin. Sillä vaalit 
ovat ainoa kohta vaikuttaa lainsäätäjiin todella. Vapaa-ajattelijain liitto julkaisee jo 
kolmatta kertaa vaalikoneen eduskuntavaaliehdokkaiden testaamiseen..

Maassamme ja maailmassa ei siis ole valmista.
Siltikin kuulaita syyspäiviä kaikille lukijoillemme.

Nykyinen hautaustoimilaki on 
syrjivä. Se antaa ev.-lut. kirkon 
hautausmaille käytännössä monopo-
liaseman, ja niitä rahoitetaan valtion 
budjettivaroin yli 100 miljoonalla 
euroalla,
Laki ei takaa uskonnottomille 
mahdollisuutta käyttää näiden 
hautausmaiden ja krematorioiden 
kappeleiden tiloja jäähyväis- tai 
saattotilaisuuksiin ennen vainajan 
tuhkausta tai arkkuhautausta. 
Espoon ja monen muun seurakun-
nan hautausmailla tiloja ei luovuteta 
siviilihautajaiskäyttöön. 
Toisaalta pääkaupunkiseudulla 
Helsingin ja Vantaan seurakuntay-
htymien hautausmailla on mah-
dollista käyttää Honkanummen ja 
Malmin kappeleita ilman pappia. 
Lisäksi Helsingissä on käytettävissä 
Hietanimen tunnustukseton krema-
torion kappeli.
Kirkolla on hautausmaiden käytössä 
samanlainen kaksijakoisuus kuin 
avioliittolaissakin. Kirkkohallituk-
sen ja monen seurakunnan mielestä 
”pakanat” saavat mennä pakka-
seen ja vesisateeseen, jos haluavat 
hautausmaata käyttää. Toisten 
seurakuntien mielestä hautausmaan 
fasiliteettejä saavat käyttää muutkin 
kuin kirkon jäsenet, koska ne saavat 
julkista tukea.
Kirkkoon kuulumattomat ovat
vuosikymmeniä rahoittaneet seura-
kuntien hautausmaita ensin yri-
tysten kirkollisveron ja sitten kirkon 
yhteisöverosta saaman osuuden 
kautta. Nyt valtion budjettirahoituk-
sen kautta. Mainittakoon, että eri 
puolilla maata olevalle 10 vapaa-ajat-
telijain yhdistysten hautausmaille 
ei ole vuosikymmenien mittaan 

Meillä on muutama uudistusehdotus
Eduskunta säätää ja muuttaa lakeja – yleensä sen mukaan mitä hallitus esittää. Huhtikuun 2019 vaaleissa 
valitaan kansanedustajat ja määrittyvät puolueiden voimasuhteet. Niiden pohjalta maa saa uuden hallituksen 
neljäksi vuodeksi. Puolueet sopivat tärkeimmät uudistukset hallitusohjelmassa. 
Ehdotuksia vaalien jälkeiselle hallitukselle tehdään jo nyt. Vapaa-ajattelijoilta on 1+9 ehdotusta:   

Perustavoite: kirkon ja valtion erottaminen toisistaan

1. Lasten rekisteröimisestä uskonnon mukaan luovutaan väestörekisterissä; lapsikasteet uskontokuntien 
omaksi asiaksi

2. Lasten sukupuolielinten silpominen kielletään lailla
3. Varhaiskasvatus ja opetus uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamattomaksi
4. Elämänkatsomustiedon opetus avataan kaikille
5. Uskonnonvapautta vahvistetaan Puolustusvoimissa
6. Avioliiton vihkimiskäytännöt yhdenvertaiseksi
7. Tunnustuksettomuus tai yhdenvertaisuus valtiopäivien avajaisissa
8. ”Jumalanpilkan” kriminalisoinnin poistaminen
9. Yhdenvertaisuuteen hautaustoimessa, hautaustoimilaki uudistettava

Olemme lähettäneet nämä uudistusesitykset ja niiden lyhyet perustelut puolueille. Alla voit tutustua näihin 
perusteluihin asiakohtaisesti.

lue lisää lehtemme nettiversiosta

Kuolemantuomioita tai ankaria 
ruoskarangaistuksia käyttävät maat 
sanovat nyt Suomelle, että ”onhan 
se teilläkin rikos”. Suomi ei voi 
kansainvälisesti täysimääräisesti 
puuttua esim. Saudi-Arabiassa tai 
Pakistanissa tehtäviin ihmisoikeus-
rikoksiin, koska Suomen riko-
slaissa on uskonrauhapykälä, jossa 
kielletään ”Jumalan pilkkaaminen” 
ja uskonnon ”pyhänä pitämien” 
oppien loukkaaminen enintään 6 
kuukauden vankeuden uhalla. 
Kysymys ei ole ”pilkkajaisten” 
aloittamisesta Suomessa, vaan 
solidaarisuudesta mielivaltaisista 
syytteistä ja tuomioista kärsiville. 
Kuolemanrangaistus on säädetty 
Afganistanissa, Iranissa, Maurita-
niassa, Nigeriassa, Pakistanissa, 

Saudi-Arabiassa ja Somaliassa.
”Jumalanpilkkakiellon” rikoslaista 
poistamisen jälkeenkin vihapuhe, 
kiihottaminen kansanryhmää 
kohtaan ja julkisrauhan rikkominen 
on Suomessa edelleen lailla kielletty, 
mikä antaa suojaa myös uskonnollis-
ille ja ei-uskonnollisille ihmisille ja 
yhteisöille. 
Jumalanpilkan kriminalisointi on 
poistettu muiden Pohjoismaiden 
lainsäädännöstä, viimeksi Tanskan 
ja Färsaarten. Suomen 6 kuukauden 
vankeusrangaistus ei sovi siihen 
kuvaan. 
Jumalanpilkkalakien lopettamisesta 
on käynnissä kansainvälinen kam-
panja End blasphemylaws. 
https://end-blasphemy-laws.org/ 

Miksi 
”Jumalanpilkan”

kriminalisointi pitäisi
poistaa rikoslaista?

Jape Lovén
päätoimittaja

Uskonnoilla, erityisesti kristinuskol-
la ja islamilla on pitkät perinteet 
ihmisten sukupuolisen käyttäyty-
misen sääntelyssä ja rajoittamisessa. 
Usein ankarilla rajoituksilla on ollut 
ja on yhä vahingollinen vaikutus 
ihmisten vapauteen, onnellisuuteen 
sekä seksuaaliterveyteen.
Uskonnon valta-aseman heiken-
tymisen myötä ihmisoikeuksia 
seksuaalisuuden alueilla on saatu 
parannettua. Silti ne ovat yhä monin 
paikoin rajattuja ja toteutuneetkin 
oikeudet usein uhattuina. 

Lue lisää Uskomattoman nettiver-
siosta

Oheisesta QR-linkistä pääset lehden net-
tiversioon, jossa laajemmat artikkelit, sekä 
mm. videomateriaalia.  Ilman koodilukumah-
dollisuutta löydät nettilehden osoitteesta: 
http://vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/uskoma-
ton-lehti/uskomaton-2018/. 

Työpaikoilla ei työaikaan ympätä aamuhartauksia ja jumalanpalveluksia,
puhumattakaan lounaalla pomon johtamista ruokarukoiluttamisista. Sopisi 
myös kouluihin ja päiväkoteihin. Miksi monissa kouluissa ja päiväkodeissa on 
toisin?
Tämä on hyvä kysymys, sillä Opetushallituksen ohjeissa (2018) sanotaan näin: 
“Opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa 
määriteltynä työaikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia.” 
(Sama varhaiskasvatuksesta.)
Kirkko ja vuosisataiset perinteet jylläävät, vaikka perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden mukaan opetuksen tulee olla “uskonnollisesti, 
katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta”. 
Puolueiden osalta tämä tajutaan. Harvassa koulussa kylän suurin puolue yksin 
huseeraa tilaisuuksiensa kanssa niin kuin kirkko saa tehdä. Kirkolle rehtorit 
eivät uskalla sanoa “ei kiitos”, vaikka jumalanpalvelukset ja hartaudet eivät 
kuuluu laissa säädettyihin koulun tehtäviin.
Lue koko juttu netistä

Jape Lovén
Esa Ylikoski
Binar Mustafa
Kerttu Loukola

Emma Andersson, web
Jaska Halttunen, taitto

Uskomaton
toimituskunta:

annettu mitään valtion tukea. 

Yhdenvertaisuuteen hautaustoimes-
sa, hautaustoimilaki uudistettava
Vapaa-ajattelijat esittävät, että hau-
taustoimi tulee ottaa mukaan valm-
isteilla olevien uusien maakuntien 
ja sote-alueiden tehtäviin. Tarvitaan 
tunnustuksettomia kappeleita/
seremoniatiloja. Tarvitaan lisää 
krematorioita sekä uskonnollisesti 
ja katsomuksellisesti tunnustukset-
tomia tiloja hautaukseen liittyvien 
jäähyväis- ja saattotilaisuuksien ja 
vastaavien seremonioiden toimit-
tamiseen. 

Hautaamiskulttuuri monipuolistuu

Samaan hautajaiskulttuurissa 
tapahtuu sekulaaria kehitystä, maal-
listumista. Tämä ilmenee siten, että 
yhä useamman vainajan tuhkat pää-
tyvät joko haudattuina tai siroteltuna 
vallan hautausmaiden ulkopuolelle. 
Vainajan tuhka voidaan nimittäin 
sijoittaa maahan tai vesistöön maa- 
tai vesialueen omistajan luvalla. 
Esimerkiksi Helsingin kaupunki on 
osoittanut merialueen tuhkan laskua 
varten.
Merikaupunki Kotkassa jo joka 
kymmenennen vainajan tuhka päätyy 
hautauksessa mereen.
Tämä kehitys jatkuu. Monet eivät 
halua tulla haudatuksi kirkon 
hautausmaalle, eivätkä edes käyttää 
niiden tiloja ja palveluja, vaan 
valitsevat tietoisesti Hietanimen 
kappaelin. Ja Helsingin ulkopu-
olella uskonnottoman saatto- tai 
jäähyväistilaisuuden, jos vainaja on 
arkussa, voi toki järjestää jossain 
muussa kuin hautausmaan tilassa. 

Ruumisautossa on pyörät.
Samaan aikaan on yleistynyt myös 
sellainen käytäntö, että hautajaiset 
pidetäänkin vasta, kun vainajan 
ruumis on jo krematoitu. tällaisiin 
hautajaisiin, samoin kuin perinteisi-
in muistotilaisuuksiin, löytyy hyvin 
tiloja seurakuntien tilojen ulkopu-
olelta. ”Ei tupata, jos ei tykätä.”

Mitä  vikaa hautaustoimessa?

Sexual Rights
and
Secularism
Religions, especially Christianity 
and Islam, have long history of 
controlling and regulating sexual 
behavior of human beings, women 
and men. Mainly severe, strict limi-
tations have had and still have nega-
tive, harmful influence to freedom, 
happiness and sexual health.
When the authority and power 
of religion has weakened, human 
rights pertaining to sexuality and 
reproduction health have advanced. 
However, these rights are limited 
in many countries and accom-
plished rights are often threatened. 
Religions try to limit sex only for 
married by religious matrimony.

Read more in the web-version

julkaisija:
HELSINGIN SEUDUN
 VAPAA-AJATTELIJAT RY
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Seksuaaliset 
oikeudet
sekularismin 
satoa

Lapsen / lasten erottaminen 
kirkosta
Hoituu yksinkertaisesti ilman lomaketta 
kirjallisella ilmoituksella maistraatille näin:

Ilmoitus uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamisesta
Lapsen/lasten kaikki nimet ja henkilötunnus
Mistä seurakunnasta erotaan
Molempien huoltajien allekirjoitukset ja päiväys
12 vuotta täyttäneen lapsen suostumusallekirjoitus

Sukupuolentutkimus pelottaa katolista kirkkoa ja 
Itä-Euroopan valtioita 

Lue juttu nettiversiosta. 



Työpaikoilla ei työaikaan ympätä aamuhartauksia ja jumalanpalveluksia,
puhumattakaan lounaalla pomon johtamista ruokarukoiluttamisista. Sopisi 
myös kouluihin ja päiväkoteihin. Miksi monissa kouluissa ja päiväkodeissa on 
toisin?
Tämä on hyvä kysymys, sillä Opetushallituksen ohjeissa (2018) sanotaan näin: 
“Opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa 
määriteltynä työaikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia.” 
(Sama varhaiskasvatuksesta.)
Kirkko ja vuosisataiset perinteet jylläävät, vaikka perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden mukaan opetuksen tulee olla “uskonnollisesti, 
katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta”. 
Puolueiden osalta tämä tajutaan. Harvassa koulussa kylän suurin puolue yksin 
huseeraa tilaisuuksiensa kanssa niin kuin kirkko saa tehdä. Kirkolle rehtorit 
eivät uskalla sanoa “ei kiitos”, vaikka jumalanpalvelukset ja hartaudet eivät 
kuuluu laissa säädettyihin koulun tehtäviin.
Lue koko juttu netistä

Lain mukaan kunnat hoitavat 
kriisitukea. Löytyy sosiaali- ja 
kriisipäivystystä. On olemassa 
lain säätämä kriisiorganisaatio 
yhteistyöverkostoineen. Yhteistyö-
kumppanina kunnilla on muun 
muassa Suomen punainen risti SPR 
ja muita sekulaareja kansalaisjär-
jestöjä.

Tämä ei ole kansalaisille aina selvää, 
kun onnettomuustapauksessa 
tv-uutisissa usein haastatellaankin 
pappia ja kuvataan kirkkoa. Mitä jos 
mediassa joskus haastateltaisiinkin 
julkisen palvelun kriisiorganisaation 
edustajia? Ja kerrottaisiin kriisiavus-
ta laajemmin?

Toki kun ”tilanne on päällä”, 
varsinaiset kriisityöntekijät keskit-
tyvät enemmän kriisityöhön kuin 
mediasuhteisiin. Silti esim. Ylen 
toimittajien kannattaisi tietoisesti 
hakeutua haastattelemaan seku-
laarin ammatillisen 
kriisituki-
palvelun 
toteuttajia.

Kun tasavallan presidentti, 
eduskunnan puhemies ja 
oikeuslaitoksen tuomarit 
antavat virkaan astuessaan 
juhlallisen vakuutuksen, 
se sopii yhdenmukaisena 
myös ministerin virkaan 

Lausuntojen antaminen kuuluu 
myös uskonnottomien edunval-
vontajärjestönä toimimiseen. Va-
paa-ajattelijain liitto onkin antanut 
vuoden mittaan useita lausuntoja 
sekä ministeriöille että eduskunnan 
valiokunnille. Lisäksi olemme anta-
neet omaehtoisia kannanottoja.

Elämänkatsomustiedon avaamis-
esta kaikille valittavaksi annoimme 
lausunnon jo talvella, mutta 
käsittelyn siirryttyä eduskunnan, 
meiltä pyydettiin lausunto myös 
sivistysvaliokunnalle. Kesäkuus-
sa eduskunnan täysistunnossa 
esitys ET:n avaamisesta sai SDP:n, 
Vasemmistoliiton ja Virheiden 
eduskuntaryhmien sekä kahden 
RKP:n kansanedustajan tuen, mutta 
hallituspuolueiden, Kristillisten ja 
Perussuomalaisten äänin avaaminen 
torjuttiin.

Varhaiskasvatuslakiin anno-
imme lausunnon, jossa esitimme 
Opetushallituksen julkaisemassa 
varhaiskasvatuksen perusteet 
-säädöksessä linjatun uskonnollisen 
ja katsomuksellisen sitouttamat-
tomuuden nostamista myös lakiin. 
Ensin ministeriölle ja sitten sivistys-
valiokunnalle.

Rahankeräyslakiluonnokseen 
totesimme, että katsomusten 
yhdenvertaisuus ja uskonnonva-

paus toteutuvat parhaiten, kun 
uskonnollisia ryhmiä kohdellaan 
samalla tavoin kuin muitakin 
yhteisöjä. Rahankeräysoikeus tulee 
sallia evankelis-luterilaisen kirkon 
keskusrahastolle ja seurakunnille 
heti kun kirkon julkisoikeudellinen 
erityisasema ja verotusoikeus eli 
kirkollisvero on lakkautettu.

Ministerin virkaanastumisen 
juhlallisuuksista lausuimme ensin 
valtioneuvoston kanslialle ja sitten 
eduskunnan perustuslakivaliokun-
nalle, että uskonnollisesti neutraali 
vakuutus liittää myös ministereille 
niin kuin se riittää tasavallan presi-
dentille, eduskunnan puhemiehelle 
ja oikeuden tuomareille. Hallitus 
kuitenkin esittää Raamatun ja 
”pyhät evankeliumit” etusijalle 
asettavan uskonnollisen valan 
säilyttämistä. Eduskunta äänestänee 
asiasta syksyllä.

Poikkeuslupamenettely ala-
ikäisten avioliittoon voidaan liiton 
mielestä kumota niin, että jatkossa 
avioliittoon voitaisiin vihkiä vain 
täysi-ikäisiä. Se parantaisi hieman 
Suomen uskottavuutta lapsiavi-
oliittoja vastaan kansainvälisesti 
tehtävässä työssä. Monien uskon-
tokuntien opin mukaan pari ei saa 
rakastella ennen avioliittoa, mutta 
tämä on uskontokuntien ongelma, 
ei valtion.

Professori, nyt myös akateemikko 
Ilkka Niiniluoto oli puhumassa
 Helsingin seudun vapaa-ajattelijain 
tilaisuudessa otsikolla hyvä
 elämä uskonnottomasti. Virikkeenä 
tilaisuuden järjestämiseen oli Ilkka 
Niiniluodon kirja Hyvän elämän 
filosofiaa. Julkaisemme nettileh-
dessämme tallenteen Niiniluodon 
luennosta sekä Vapaa Ajattelija -leh-
dessä olleen arvostelun Niiniluodon 
kirjasta.

Kirjan arvostelu myös nettileh-
dessämme.

non harjoittamisella ja uskontoon 
sitouttamisella. 

Seurakunnan annetaan järjestää 
toimintaa, johon osallistuvat kaikki 
oppilaat, ainoana rajoitteena, ettei 
siihen sisälly uskonnon harjoittamis-
ta kuten rukoilua.

Jotta voisimme puuttua tällaisiin 
sopimuksiin, tarvitsisimme konk-
reettisia B- ja C-osia nähdäksemme. 
Jos kuntanne on tehnyt tällaisen 
sopimuksen, se on julkinen asiakirja 
ja voitte pyytää siitä kopion kunnan 
kirjaamon kautta ja lähettää sen 
osoitteeseen: kantelupukki@gmail.
com . 

Jos ette itse pysty sopimusta 
pyytämään, antakaa meille mah-
dollisimman tarkat tiedot niin me 
voimme pyytää.

 Kiitoksia!
Kantelupukki

Lukioasetukseen esitimme, vaikka 
asetuksella ei voida poistaa tai 
lisätä oppiaineita, että uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon pakollinen 
osuus puolitettaisiin. Uskonto ei 
ole tärkeämpi aine kuin maantiede, 
fysiikka tai kemia, joille esityksen 
mukaan kaksi pakollista opinto-
pistettä riittää.

Siviilipalveluspaikoista uskonnol-
lisissa yhdyskunnissa otimme kriitti-
sen kannan. Kun siviilipalvelusta 
ei aiota sallia puolueissa, ei palvelu 
uskonnollisissa yhteisöissäkään ole 
asianmukaista.

Jehovan todistajien asevelvollisuutta 
koskevan erivapauden kumoaminen 
sai liiton tuen. Liiton lausunto ra-
joittui vain tähän erillislakiin, koska 
lakiesitys koski vain sitä. Asevel-
vollisuuden ja siitä myönnettävien 
vapautusten säätelyn kehittäminen 
yhdenvertaisuutta noudattaen on 
laajempi poliittinen kysymys.

Isompia uudistusesityksiä Va-
paa-ajattelijat on lähettänyt puolue-
ille evästyksenä hallitusohjelmaneu-
votteluihin: http://vapaa-ajattelijat.
fi/blog/2018/06/29/kesain-
en-tervehdys-suomen-puolueille/

Hyvä elämä
uskonnot-
tomasti

Koska toteutuu uskonnol-
linen sitouttamattomuus 
päivähoidossa ja peruskou-
lussa?

Kriisituki on julkinen palvelu

Uskonnottomien edunvalvojana puurtamista

Jatkuuko 
Raamatun 
nostaminen 
Suomen lain 
yli?

astumiseen. Valtioneuvoston 
toimintaan ei tule liittää 
julistuksellista uskonnollista 
seremoniaa eikä ”pyhän evan-
keliumin” julistamista – toisin 
kuin Sipilän hallitus esittää 
eduskunnalle.
Julkaisemme Uskomattoman 
nettiversiossa Vapaa-ajat-
telijain liiton perusteellisen 
lausunnon ministerin virkaan 
astumiseen liittyvän sere-
monian uskonnollisuuden 
poistamisen puolesta. 

Käy tutustumassa asiaan 
verkossa.

Suuronnettomuuksissa mu-
kaan tulee myös julkisen vallan 
yhteistyö SPR:n koulutettujen 
kriisityöntekijöiden kanssa, sekä 
lääkärien, psykologien ja sairaan-
hoitohenkilöstön että koulutettujen 
maallikkovapaaehtoistyöntekijöiden 
kanssa. Sekulaarien järjestöjen 
toiminnalla on suuri rooli.

Papin haastattelulla ja kirkon 
näyttämisellä suurennellaan kirkon 
roolia ja vähätellään julkista palvelua 
ja kriisityötä Suomessa. Edellä 
sanotulla ei väitetään, ettei kirkosta 
voisi olla apua joillekin, varsinkin 
uskonnollisille ihmisille. 

Onhan selvää, että kirkosta ei ole 
apua kaikille. Yhä useammin voi 
sattua, että onnettomuustapauk-
sissa yhä useammin uhrit ja heidän 
perheensä ovat uskonnottomia. 
Siksi on hyvä tuoda esiin ja tietysti 
myös kehittää eteenpäin ammatillis-
ta kriisiapua sekä vertaistukea. Sekä 
tietenkin tulee huolehtia julkisten 
palvelujen sekä järjestöjen toimin-
nan rahoituksesta. 

Onnettomuuksien lisäksi 
kriisiapua ja henkisen tuen 

palveluja voidaan tarvita 
sairaaloissa ja hoitokode-
issa. Tällöin tärkeä rooli 
voi usein olla vapaaehto-

istyöllä ja vertaistoiminnal-
la, johon tarvitaan aina uusia 

ihmisiä.

AVUNPYYNTÖ:
Seurakunnat pyrkivät tekemään 
yhteistyösopimuksia kuntien ja 
koulujen kanssa http://sakasti.
evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=-
Content2A123E ja ovatkin 
monissa kunnissa tehneet sellaisia. 
Niissä sovitaan tiiviistä kouluy-
hteistyöstä monissa eri muodoissa, 
ei pelkästään uskonnollisten 
tilaisuuksien järjestämisessä vaan 
myös esim. oppituntivierailuissa, 
joulu- ja kevätjuhlissa, ryhmäytyk-
sissä, retkipäivissä, leirikouluissa, 
kriisituessa ja oppilashuollossa. 
Sovitunlainen toiminta ei välttämät-
tä ole Opetushallituksen ohjeen 
mukaista. Suurin ongelma on, ettei 
aina ymmärretä, mikä ero on uskon-



1. En ole vakuuttunut siitä, että Jumala on olemassa.

Samaa mieltä / Eri mieltä

2. Etiikka ei ole uskontojen yksinoikeus: oikeaa ja väärää voi pohtia
syvällisesti myös vetoamatta jumaliin tai pyhiin kirjoituksiin.

Samaa mieltä / Eri mieltä

3. Ihminen ei tarvitse uskontoa voidakseen toimia moraalisesti/eettisesti oikein.

Samaa mieltä / Eri mieltä

4. Ateismi itsessään on vain jumaluskon puutetta. Ateistit voivat olla
keskenään eri mieltä mistä tahansa muusta asiasta

(esim. moraali, poliittiset käsitykset, elämän tarkoitus).

Samaa mieltä / Eri mieltä

5. Uskon tieteellisellä tutkimuksella saatavan luotettavampaa
tietoa kuin tuntemuksilla.

Samaa mieltä / Eri mieltä

6. Raamatun ja muiden pyhien kirjojen tekstit eivät välttämättä ole totta.

Samaa mieltä / Eri mieltä

7. Julkisen viran haltijan pitää toimia lain ja yhteisten päätösten
mukaan riippumatta siitä, mikä on hänen henkilökohtainen

uskonnollinen vakaumuksensa.

Samaa mieltä / Eri mieltä

8. Valtion ja kuntien tulisi olla neutraaleja uskontojen ja vakaumusten suhteen.

Samaa mieltä / Eri mieltä

9. Uskonnon perusteella ei saisi määrätä sääntöjä uskonnottomille.

Samaa mieltä / Eri mieltä

10. Opetuksen on kouluissa perustuttava siihen tietoon,
jonka jatkuvasti itseään korjaava tiede on osoittanut oikeaksi.

Samaa mieltä / Eri mieltä

11. Kannatan kaikille uskonnon ja vakaumuksen vapautta.

Samaa mieltä / Eri mieltä

12. Lukiolaisen pitäisi saada itse päättää, haluaako hän opiskella uskontoa,
vai katsomuksista riippumatonta elämänkatsomustietoa (ET).

Samaa mieltä / Eri mieltä

13. Päiväkotilaisten, koululaisten ja varusmiesten ei pitäisi joutua tilanteisiin,
joissa heidät erotellaan uskonnon tai vakaumuksen mukaan

(aamunavaukset, yhteiset jumalanpalvelukset)

Samaa mieltä / Eri mieltä

 14.Jokaisella on oikeus elää vakaumuksensa mukaisesti,
kunhan ei loukkaa toisten oikeuksia.

Samaa mieltä / Eri mieltä

 15.Perheen vakaumusta on kunnioitettava päiväkodissa ja koulussa.

Samaa mieltä / Eri mieltä

16. Jumalan pilkkaamisen ei pitäisi olla rikos. Kyseinen sananvapautta
rajoittava säännös ei kuulu nykyaikaiseen sivistysvaltioon.

Samaa mieltä / Eri mieltä

Vaparien infoteltta Pride-tapahtumassa
Olisiko hyvä aika tulla ulos kaapista 
myös katsomuksellisesti, kysyttiin Va-
paa-ajattelijain esittelyteltalla Helsinki 
Priden päätösjuhlassa Kaivopuistossa. 
Darwin-pinssin ja muiden hauskojen 
pinssien lisäksi suosiota sai myös 
Testaa, oletko vapaa-ajattelija -kysely. 
Kysely oli tapahtumaa varten tulostettu 
sateenkariväreissä.
Jaossa oli myös Vapaa Ajattelija -lehteä 
sekä Uskomattoman viime vuoden 
numeroita. 

Useampikin kävijä kertoi syr-
jintäkokemuksista koulussa ja 
lukiossa, itseä tai perheen lasta 
kohtaan. Elämänkatsomustiedon kielto 
kirkkoon liitetyille lapsille ja nuorille 
koettiin vääränä. 
Jotkut ihmettelivät ääneen, mitä järkeä 
on kiusata itseään uskonnollisessa 
yhteisössä, jonka oppi ja käytäntö ei 
kunnioita homoseksuaaleja ja muita
hlbti-ihmisiä; masokistisia mieltymyk-
siä voi toteuttaa muutenkin, sanottiin.

Vaparien infoteltta Pride-tapahtumassa
Helsinki Pride 2018 -tapahtumassa 
käytetty Testaa, oletko vapaa-ajattelija 
-kysely. Jos jäseneksi liittyminen jäi 
väliin Pride-humussa, testin jälkeen on 
viitoitus tilanteen korjaamiseen.

Kiinnostuitko? Tule mukaan Helsingin seudun
vapaa-ajattelijoihin! 
Jäseneksi pääset 25 euron vuosimaksulla. 
Jäseneksi voit liittyä netin kautta: http://vapaa-ajattelijat.fi/
liity-jaseneksi/ tai lähettämällä henkilö- ja yhteystietosi meilillä 
yhdistyksen sp-osoitteeseen: 
helsinki.jasenasiat@vapaa-ajattelijat.fi

Yhdistyksen jäsenenä voit liittyä keskustelulistalle ja osallistua 
aktiivisesti keskusteluun tai seurata keskustelua sivusta. Samoin 
voit liittyä yhdistyksen ja liito facebook-ryhmiin.  Yhdistyksen 

ajankohtaisista asioista tiedotetaan HVA-tiedotus -listalla, johon 
ilman muuta myös kannattaa liittyä. Jäsentilaisuuksia järjestetään 
kuukausittain; olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Jäsenenä voit vaikuttaa yhdistyksen ja Vapaa-ajattelijain liiton 
toimintaan. 

Jäsenenä myös tuet uskonnottomien yhdenvertaisuutta ja katso-
musvapautta.
http://vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/
Löydät meidät myös facebookista ja Youtubesta!

Oheisesta QR-linkistä pääset lehden net-
tiversioon, jossa laajemmat artikkelit, sekä 
mm. videomateriaalia.  Ilman koodilukumah-
dollisuutta löydät nettilehden osoitteesta: 
http://vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/uskoma-
ton-lehti/uskomaton-2018/. 

Tunnelmaa vapareiden teltalla Priden puistojuhlassa

Vaparien infoteltta Pride-tapahtumassa

Tule mukaan - liity jäseneksi!

Testaa oletko vapaa-ajattelija!
Vapaa-ajattelijoiden näkemykset eivät ole erityisen radikaaleja,

vaan vastaavat paljolti keskivertohelsinkiläisen näkemyksiä.
Testaa oletko samoilla linjoilla vai aivan eri mieltä kaikesta.


