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Petri Karisma

U
skonnottomilla on ollut 
monesti vaikeuksia se-
lostaa, kuinka merkit-
tävä rooli uskonnoil-
la on yhteiskunnassa 
ja varsinkin politiikas-

sa. Tämä koskee maailmalla yleisesti 
uskontoja, mutta erityisesti Suomes-
sa on ollut vaikea erottaa kristinuskoa 
muusta yhteiskunnallisesta ja poliitti-
sesta toiminnasta.

Uskonnot ovat poliittisia toimijoita, 
ne haluavat muuttaa valtion ja yhteis-
kunnan noudattamaan heidän omia 
arvojaan ja käytäntöjään. Uskontojen 
perimmäiset arvot eivät missään suh-
teessa tue moniarvoista yhteiskuntaa, 
jossa myös erilaiset vähemmistöt sai-
sivat elää täysvaltaisina kansalaisina. 

Tähän ei Suomessa ole aikaisem-
min kiinnitetty huomioita, koska us-
konto on ollut osa valtiokoneistoa ja 
Suomessa on vallinnut yhtenäiskult-
tuuri. Uskonto on pystynyt vaikutta-

maan asemaansa kabineteissa, poissa 
julkisuudesta. 

Kirkon erottaminen valtiosta ei ole 
ollut suuria intohimoja herättävä kysy-
mys valtamedioissa tai suuren yleisön 
joukossa. Sekulaarin valtion ajaminen 
ei ole aikaisemmin nostattanut lähes-

kään samanlaisia kansanliikkeitä, kuin 
tasa-arvoinen avioliitto tai pakkoruot-
sin poistaminen kouluista. 

Nyt tilanne on saattanut muuttua, 
koska evankelis-luterilainen kirkko on 
haastettu monelta puolelta ja se jou-
tuu puolustamaan asemaansa julkisuu-
dessa sekä ottamaan kantaa päivän po-
liittisiin kysymyksiin. Tämä on kirkol-
le aivan uusi tilanne ja jää nähtäväksi, 
miten se tästä selviää. 

Vaikka evankelis-luterilainen kirk-
ko on edelleen todella merkittävä toi-
mija, voidaan rehellisesti sanoa, että se 
suuruuden ajat ovat ohi. Voidaan mai-
nita esimerkiksi pari merkittävää teki-
jää, jotka haastavat nykypäivänä kir-
kon ja kristinuskon Suomessa. Yksi on 
muuttunut avioliittokäsitys ja lainsää-
däntö ja toinen on laajamittainen kir-
kosta eroaminen.

Tasa-arvoinen avioliittolaki on siitä 
merkittävä, että siinä nähdään kuinka 
suurin osa kansasta on avioliittoinsti-
tuutiosta eri mieltä kuin evankelis-lu-
terilainen kirkko. Kirkon on tässä ti-

lanteessa vaikea ylläpitää illuusiota it-
sestään Suomen kansan moraalisena 
selkärankana. Kirkko tulee haastetuksi 
vielä monta kertaa avioliittokysymyk-
sessä.

Kirkosta eroaminen on jatkunut 
vilkkaana yli kymmen vuotta. Kirkon 

jäsenmäärä tippui alle neljän miljoo-
nan vuoden vaihteessa. Sen suhteelli-
nen jäsenosuus kaikista suomalaisista 
tulee tippumaan 70 prosenttiin parin 
vuoden sisään. Helsingissä kirkkoon 
kuuluvien osuus tippuu alle 50 pro-
sentin mahdollisesti jo vuonna 2017.

Joku kirkon kellokas kertoi, että 
kirkko kyllä kestää kirkosta eroamis-
piikit, mutta se ei kestä keskimääräis-
tä 100 - 150 päivittäistä kirkosta ero-
amista. Sataan päivittäiseen kirkosta 
eroajaan päästään, jos vuodessa eroaa 
36 500 kirkosta jäsentä. Kirkosta eroa-
minen on kirkolle merkittävä imagolli-
nen ja taloudellinen ongelma. 

Nyt kun uskonto on noussut uuti-
siin ja päivänpolitiikkaan muussakin 
kuin positiivisissa yhteyksissä, pitäisi 
uskonnottomien ryhtyä pitämään voi-
makkaammin ääntä valtionkirkon ase-
masta Suomessa. Nyt tämä ääni kuu-
luu varmasti paremmin kuin aikana, 
jolloin uskonnosta puhuttiin julkisuu-
dessa paljon vähemmän ja kirkko oli 
voimiensa tunnossa.

Uskonnottomien pitää pitää ääntä 

valtionkirkon asemasta.
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U
skovaisten kanssa väi-
telleet lienevät kuulleet 
argumentin: “Ei voida 
todistaa että Jumalaa 
on, muttei myöskään 
että Jumalaa ei ole, jo-

ten jokainen on vapaa uskomaan mi-
ten haluaa”. Tai: “Ateistit ovat aivan yh-
tä uskovaisia kuin kristityt, he vain us-
kovat eri tavalla.” Tietyssä mielessä us-
kovaisella on pointti: vaikka otettaisiin 
huomioon kaikki historialliset todis-
teet uskonnoista ihmisten keksintönä, 
kaikki psykologiset todisteet uskon-
nollisista kokemuksista aivojen tuo-
toksina, kaikki biologian ja geologian 
todisteet elämän ja ihmisen luonnol-
lisesta alkuperästä sekä kaikki luon-
nontieteiden todisteet ihmeitä ja yli-
luonnollista vastaan, ei silti todennä-
köisyys jumalien olemassaololle pai-
nu aivan nollaan prosenttiin saakka. 
Mutta pirun lähelle nollaa se painuu - 
ja siinä on koko homman juju.

Varmuudella todistamisen mah-
dottomuutta havainnollistetaan joil-
lakin Prometheus-leireillä järjestämäl-
lä leikkimielisiä väittelyitä, joissa ryh-
mä leiriläisiä yrittää väittää että kuu on 
juustoa. Toiset “rationalistit” esittele-
vät lukuisia hyviä todisteita juustokuu-
ta vastaan, mutta juusto-”uskovaisten” 
on helppoa keksiä ad-hoc selityksiä, 
miksi todisteista huolimatta kuu voi 
kuitenkin olla juustoa. Mutta mahdol-
lisuus ja todennäköisyys ovat tässäkin 

kaksi aivan eri asiaa: todisteiden vuo-
ren alla häviää niin juustokuun kuin 
jumalienkin todennäköisyys jollekin 
0.00000000000001% tasolle. Ero sen 
ja tarkan nollan välillä jää �loso�seksi 
saivarteluksi - käytännön tasolla klas-

siset uskonnot ovat yhtä väärässä kuin 
kuu on kiveä.

Järkevä ajattelija käsittelee uskon-
tojen väitteitä kuten tuomari murha-
oikeudenkäynnissä eri hypoteeseja. 
Epäillyn tuomitsemiseksi riittää, että 
hänen syyllisyytensä voidaan osoittaa 
todistusaineiston valossa tarpeeksi 
suurella varmuudella. Todisteita ja ar-
gumentteja syyttömyyden ja syyllisyy-
den kannalta punnitaan, ja harkitaan 
kummilla on enemmän painoarvoa.

Siinä missä oikeuden tuomarit 
yleensä käyttävät vain intuitiotaan 
päätelläkseen syyllisyyden todennä-
köisyyttä, löytyy todennäköisyysmate-
matiikasta parempia keinoja. Bayesin 
analyysin avulla voidaan arvioida yk-
sittäisten todisteiden numeerista vai-
kutusta hypoteesin todennäköisyy-
teen. Vielä laajemmin todennäköi-

syyksien arviointiin on sovellettavissa 
matemaatikko Kolmogorovin kehit-
tämä malli ja siitä edelleen suomalai-
sen Jorma Rissasen jalostama MDL 
(Minimum Description Length) -las-
kenta. MDL-laskenta osoittaa, miten 

kilpailevien hypoteesien suhteelliseen 
todennäköisyyteen vaikuttaa todistus-
aineiston lisäksi hypoteesien reduktii-
visuus. Kaikkivoipia jumalia sisältävät 
hypoteesit kuten kreationismi paljas-
tuvat MDL-laskennalla huikeasti epä-
todennäköisemmiksi kuin yksinker-
taisiin reduktiivisiin mekanistisiin pe-
rustuvat hypoteesit kuten evoluutio. 
MDL-laskenta on matemaattinen pe-
rustelu skeptikoille tutusta Occamin 
partaveitsen periaatteesta.

Väittelyissä uskovaisten kanssa kan-
nattaa siis pyrkiä keskustelemaan to-
dennäköisyyksistä ja niihin vaikut-
tavista seikoista. Näin ateistisen po-
sition vahvuus tulee parhaiten esille. 
Eihän voida esimerkiksi todistaa ettei 
lohikäärmeitä ole olemassa, mutta ne 
ovat silti melkein yhtä epätodennäköi-
siä kuin jumalatkin.
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Ateistit ja sekularismin kannattajat

iskujen kohteena
Bangladeshissa 

Kolumni 

Agnostinen istunto Jumalharhat

Mahdollista, mutta

Antti Rautiainen

V
uonna 2013 alkanut vä-
kivallan aalto Bangla-
deshin ateisteja ja mui-
ta sekularismin kannat-
tajia vastaan vain kiih-
tyy. Viimeisimmät uhrit 

ovat Bangladeshin ensimmäisen sek-
suaalivähemmistöjen lehden Roop-
baanin toimittaja Xulhaz Mannan ja 
hänen ystävänsä. Heidät puukotettiin 
kuoliaaksi kotonaan 25. huhtikuuta. 
Yhteensä yksitoista ateistista tai muu-
ten sekularismia kannattavaa aktivis-
tia on tapettu Bangladeshissa vuoden 
2013 jälkeen.

Viimeisten 25 vuoden ajan Bangla-
deshia on hallinnut vuorotellen kak-
si puoluetta, Awami-liiga ja Bangla-
deshin kansallinen puolue BNP. Puo-
lueilla ei juurikaan ole aatteellisia ero-
ja, molemmat ovat kansallismielisiä ja 
sekulaareja puolueita poliittisessa kes-
kustassa. Ne kuitenkin edustavat kes-
kenään vihamielisiä valtaklikkejä. Li-
säksi puolueiden poliittiset liittolaiset 
tulevat poliittisen kentän vastakkai-
silta laidoilta. Awami-liiga on liittou-
tunut pienten vasemmistopuolueiden 
kanssa, ja BNP on liittoutunut pienten 
islamististen puolueiden kanssa, joista 
merkittävin on Jamaat-e-Islami.

Jamaat-e-Islami vastusti nationa-
lismia ja Bangladeshin itsenäistymis-
tä Pakistanista vuonna 1971, ja  kan-
natti yhtenäistä muslimivaltiota. Itse-
näisyyssota oli verinen, ja Jamaat-e-Is-
lami vastusti kansallismielisiä tavoilla 
joita voi pitää kansanmurhana. Naisia 

raiskattiin, uskonnollisten ja etnisten 
vähemmistöjen edustajia ja älymystöä 
murhattiin järjestelmällisesti.

Awami-liiga voitti vaalit vuonna 
2008, ja päätti aloittaa itsenäisyys-
sodan likapyykin pesemisen. Halli-
tus perusti kansainvälisen rikostuo-
mioistuimen, joka on asettanut yhdek-
sän Jamaat-e-Islamin ja kaksi BNP:n 
johtajaa syytteeseen sodanaikaisista 
rikoksista. Aluksi länsimaat tukivat 
tuomioistuimen perustamista, mutta 
sittemmin on tullut selväksi, että oi-
keusprosessit eivät ole reiluja ja puo-
lueettomia. Esimerkiksi BNP:n Salah-
uddin Quader Chowdhury hirtettiin, 
vaikka monien todistajien mukaan 
hän ei ollut Bangladeshissa sisällisso-
dan aikana.

Sekulaari- ja ateistiaktivistien mu-
kaan tuomioistuimen linjan tulisi ol-
la vielä kovempi. Kun Jamaat-e-Isla-
min Abdul Quader Mollah sai elin-
kautisen tuomion, aktivistit organi-
soivat kuolemantuomiota vaatineen 
Shahbag-liikkeen, jonka mielenosoi-
tuksiin osallistui satoja tuhansia. Kor-
kein oikeus taipui poliittisen paineen 
edessä ja Mollah hirtettiin. Sekulaari-
aktivistien murhat ovat paljolti kos-
toa tästä tuomiosta.  

Jamaat-e-Islami on tuo-
minnut sekulaariaktivis-
tien murhat, niiden ta-
kana on pieniä radikaa-
liryhmiä. Puolueen re-
kisteröinti kuitenkin 
evättiin vuonna 2014. 
Puolueen peruskirjan 
mukaan se ajaa en-

nen kaikkea Jumalan tahtoa, mikä oli 
tuomioistuimen mukaan ”ristiriidas-
sa demokratian kanssa”. Saman argu-
mentin perusteella voisi kieltää kaik-
ki liikkeet jotka uskovat mihinkään la-
kia perustavanlaatuisempiin moraali-
periaatteisiin.

Bangladeshin poliittinen väkivalta 
tuskin loppuu niin kauan kun men-
neisyyden vääryyksiä ratkotaan uusil-
la vääryyksillä.
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Teema:

KANSAINVÄLISYYS
Katso englanninkieliset luennot videoina osoitteessa

www.rationalistconference.com
Rationalist International tulevat tapahtumat ja sähköpostilista

www.rationalistinternational.net 

Kimmo Laine

R
ationalist International 
on nimensä mukaisesti 
kansainvälinen rationa-
listijärjestö, joka pyrkii 
tuomaan yhteen ratio-
nalistit, skeptikot, vapaa-

ajattelijat ja humanistit ympäri maail-
man jakamaan ideoita ja kokemuksia 
ja toimimaan yhdessä rationalismin 
edistämiseksi. Järjestön puheenjohta-
ja on nykyisin Suomessa asuva Sanal 
Edamaruku, joka joutui lähtemään 
maanpakoon Intiasta joitain vuosia 
sitten. Hän on myös ollut vastuussa 
Tallinnassa 23.-24.4.2016 järjestetys-
tä kansainvälisestä rationalistien kon-
ferenssista. Vieraita oli ympäri maa-
ilman. Suomesta oli saapunut useita 
puhujia, kuten suomalaisesta huma-
nismista luennoinut Gunn Winter ja 

suomalaisesta vapaa-ajattelusta puhu-
nut Esa Ylikoski. 

Rationalismia tarvitaan. Uskon-
not ovat usein epäonnistuneet teh-
tävässä jonka ne ovat itselleen otta-
neet: heikompien suojelu. Tosiasial-
lisesti uskonnot lähinnä vain käyttä-
vät heikompia hyväksi. Rationalistien 
konferenssin puheenvuoroissa saat-
toi havaita, että eri puolilla maailmaa 
erilaiset ihmisryhmät ovat uskontojen 
uhreja, jotka kaipaisivat rationalistis-
ta vapautusta. 

Jumalanpilkkaajat

Monissa maissa kuten Suomessa on 
yhä edelleen voimassa rangaistus ju-
malanpilkasta. Australialainen Micha-
el A. Sherlock luennoi jumalanpilkan 
merkityksestä. Hän otti esiin Geor-
ge Bernard Shawn’n sitaatin: ”Kaik-

ki suuret totuudet alkavat jumalan-
pilkkana.” Maapallo on pyöreä, evo-
luutio on saanut aikaan lajien kirjon 
ja sairaudet johtuvat pöpöistä eivät-
kä demonien riivauksesta. Jumalan-
pilkkaajia ei siis tulisi suinkaan tuo-
mita, vaan kuunnella tarkoin mitä sa-
nottavaa heillä on. Jumalanpilkkaajat 
vähentävät niiden tietämättömyyden 
aukkojen määrää, joissa Jumala vie-
lä lymyää.

Sairaat

Vaikka lääketiede on lännessä kehit-
tynyt huimaa vauhtia, kaikkia maa-
ilmankolkkia se ei ole vielä tavoitta-
nut. Joissain maissa sairauksia paran-
netaan edelleen rukouksin, yrtein ja 
loitsuin. Oma lukunsa ovat länsimai-
den “vaihtoehtolääketiede”, joka pyr-
kii lietsomaan aiheettomia pelkoja ja 

Kansainvälinen rationalistien

konferenssi Tallinnassa
parantamaan niitä sitten vaikutukset-
tomilla rohdoilla. Robert Eagle ker-
toi dokumenttielokuvastaan Guru Bus-
ters, jossa hän seuraa Intialaisia 

hömppäshamaaneja paljastavaa 
ryhmää, mukanaan nuori Sanal Eda-
maruku. 

Ongelmana etenkin kehittyvien 
maiden suhteen “vaihtoehtohoidois-
sa” on se, että silmänkääntötemput 
ovat halpoja ja helppoja. Oikea lääke-
tiede vaatii enemmän resursseja. A.C. 
Peter esitteli Intiassa toimivan huma-
nitäärisen avustusohjelman Gi! of Li-
fe, joka tarjoaa avosydänkirurgiaa va-
rattomille lapsille, joilla ei muutoin 
olisi mahdollisuutta saada apua. Gi! 
of Lifen taustajärjestö on sitoutuma-
ton Rotary Club. Myös suomalaisella 
Rotary-järjestöllä on lääkäreitä Afrik-
kaan järjestävä lääkäripankkiohjelma. 
Lisäksi on olemassa Lääkärit ilman ra-
joja, Médecins Sans Frontières-järjes-
tö. Lääkäripalveluja tarjoavien huma-
nitääristen järjestöjen kautta voi edes-
auttaa kunnollisen sairaanhoidon saa-
tavuutta sinne, missä muuten oltaisiin 
taikatemppujen varassa.

Herkkäuskoiset

Skeptikoita tarvitaan paljastamaan 
huuhaakauppiaat. Sitä mukaan kun 
usko jumaliin on laimentunut, usko 
uuden ajan höpötyksiin on vain kas-
vanut. Höpsöt uskomukset eivät ole 
kadonneet, ne ovat vain muuttaneet 
muotoaan. Martin Vällik esitelmöi Vi-
ron skeptikkoyhdistyksestä, jota kos-
keva mieleenpainuvin yllätys oli että 
varsinaisia jäseniä on vain kahdeksan, 
mutta facebook-ryhmässä jäseniä on 
yli 4000. Pienikin porukka saa tehok-
kaasti äänensä kuuluviin sosiaalises-
sa mediassa.

Brittiläinen Adrian Bailey piti esi-
telmän skientologiasta, jonka jäsenyy-
destä hän on toipumassa. Skientolo-
gia on hurja ihmisiä manipuloiva kult-
ti, joka kiristää jäseniltään rahaa kai-
vettuaan heistä esiin ensin yksityisiä 
asioita, jotka sitten uhataan paljastaa. 
Vaikkei lentävän spagettihirviön kirk-
ko ole saanut virallista uskonnollisen 
yhdyskunnan statusta Suomessa, ei si-
tä ole skientologiakaan saanut. 

Lapset

Uskonnoilla on erityinen kiinnostus 
lapsia kohtaan. Uskonnot pyrkivät alis-
tamaan ihmisen heti pienestä pitäen 
seuraajakseen, sillä aikuisen indokt-
rinointi on paljon vaikeampaa. Tiina 
Vilponen luennoi Sexpon työstä ym-
pärileikkausten kieltämiseksi. Ruotsis-
ta saapunut Emilia Ericson otti esille 
lapsivaimot ja kunniamurhat, joista on 
Ruotsissa tullut jo siinä määrin toistu-
via että niihin tulee puuttua. Länsimai-
nen lainsäädäntö usein perustuu sille 
ajatukselle että lapsilla on samat oikeu-
det kuin aikuisilla ja kaikkia on koh-
deltava yhdenvertaisesti kulttuuriin ja 
uskontoon katsomatta. Silti lapset ovat 
jossain tilanteissa lainsuojattomia, kun 
heidän vanhempansa kohtelevat heitä 
kaltoin kulttuurin nimissä.

Robert Brotherus esitteli nuori-
solle suunnattujen Prometheus-leiri-
en toimintaa Suomessa, ja esitys he-
rätti suurta kiinnostusta kuulijois-
sa. Tänäkin kesänä järjestetään kaksi 
kansainvälistä englanninkielistä Pro-
metheus-leiriä.

Naiset

Uskonnollinen totalitarismi pyrkii 
kontrolloimaan naisia. Naisia pyri-

tään alistamaan, olipa kyse pukeutu-
misesta, seksuaalisuudesta, opiskelus-
ta, tai jopa auton ajamisesta. Puolassa 
tilanne on kääntynyt katolisen kirkon 
ikeessä huonoon suuntaan. Nina San-
kari kertoi siitä miten aiemmat hyvät 
uudistukset on kumottu uusilla laeilla 
Puolassa parinkymmenen vuoden si-
sällä. Iranilaistaustainen Maryam Na-
mazie kertoi muun muassa Twitterissä 
levinneestä #exMuslimBecause -hash-
tagistä, jota käyttäneet twiittaajat ker-
toivat syistä sille, miksi ovat luopuneet 
islamista. Huntujen vaatiminen, nai-
sen epätasa-arvoinen asema sharia-oi-
keudessa, naisen heikompi asema pe-
rinnönjaossa ja monet muut syyt ovat 
saaneet naisia luopumaan islamista. 
Bangladeshista saapunut Taslima Nas-
rin summasi tilanteen hyvin todetes-
saan että kaikki uskonnot ovat naisvas-
taisia. Rationalistinen feminismi vapa-
uttaisi naiset uskontojen ikeestä. 

Koko maailma

Lopulta oikeastaan kaikki ihmiset hyö-
tyisivät rationalismista jollain tavalla. 
Järjen käyttö edistää ihmiskunnan, 
eläinkunnan ja maapallon hyvinvoin-
tia kaikkialla, jos sitä vain sovellettai-
siin kaikessa ihmiskunnan päätöksen-
teossa. Oman edun tavoittelu kaikkien 
lajien vahvimpana selviytymisvaisto-
na ottaa kuitenkin vallan helposti. Ih-
miskunnan onnistuminen onkin kiin-
ni siitä, voitammeko luontaisen viet-
timme tavoitella valtaa ja omaisuutta, 
ja tukeudumme sen sijaan järkeemme 
rakentaessamme tulevaisuuden yhteis-
kuntaa. Kiitos Sanal Edamarukulle ja 
kaikille tapahtuman järjestelyyn osal-
listuneille tapahtuman järjestämisestä, 
ja toivon vilpittömästi että näitä järjes-
tetään jatkossakin. 

Kansainvälisyys Kansainvälisyys

Kuva Martin Vällik
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Kansainvälisyys Kansainvälisyys

Maarit Fredlund ja Esa Ylikoski

V
apaa-ajattelijain yh-
teistyö pohjoismaisten 
humanistijärjestöjen 
kanssa laajenee. Hel-
mikuussa 2016 pidet-
tiin Tukholmassa poh-

joismainen seminaari, jossa oli muka-
na Islannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan 
ja Suomen humanistiliittojen sekä Va-
paa-ajattelijain liiton edustajia. Olem-
me Kansainvälisen humanistien ja eet-
tisen unionin (IHEU) jäseniä, ja IHEU 
yhdistää humanisti-, rationalisti-, va-
paa-ajattelija-, rationalisti-, ateisti- ja 
sekulaarijärjestöjä kautta maailman. 

Pohjoismaiden ihmisoikeustilan-
teessa todettiin seminaarissa yhtäläi-
siä haasteita ja tavoitteita. Käsittelyssä 
olivar muun muassa Tukholman esi-
kaupunkialueilla tapahtunut huoles-
tuttava uskonnollinen radikalisoitu-
minen, lasten oikeudet sekä Pohjois-
maisen humanistimanifestin laadinta. 
Yhteistyötä päätettiin jatkaa. Seuraa-
va tapaaminen pidetään helmikuussa 
2017 Helsingissä.

Uskonnollinen 
radikalisoituminen uhkana

Tukholman lähiöiden, erityisesti Husbyn, 
tilanteesta kertoivat maahanmuuttaja-
taustaiset Ruotsissa jo kauan asuneet Ze-
liah Dagli, Dinky Daruvala  ja Inger 
Stark. Dagli oli tuonut julkisuuteen, että 
hän hakee uudestaan turvapaikkaa Ruot-
sissa oltuaan maassa jo 30 vuotta. Hän ha-
luaa pakoon ihmisiä, jotka valvovat että 

naiset ja tyttäret toimivat fundamentalis-
tisen uskonnon normien mukaan. Juuri 
tätä hän oli aikoinaan paennut ja nyt jou-
tuu pakenemaan taas.

Kun Dagli tuli Ruotsiin 30 vuotta 
sitten, turkkilaiset naiset opettivat hä-
net pyöräilemään, käymään uimahal-
lissa, puhumaan ruotsia, syömään haa-
rukalla ja veitsellä sekä sen, että Ruot-
sissa myös naiset käyvät työssä. Nyt 
joillain alueilla uusille maahan muut-
taneille opetetaan, että tulee käydä 
moskeijassa, paastota ja käyttää peit-
täviä asuja. Vaikka he eivät olisi koti-
maassaan pitäneet huivia tai burkhaa, 
yhteisö saattaa pakottaa heidät siihen 
uudessa maassa. Ruotsissa ollaan hi-
taita myöntämään, että kotouttamis-
ohjelmassa on puutteita. Yhteiskun-
ta ei suojele riittävästi naisia ja tyttöjä.

Kun maahanmuuttajat eristetään 
omille alueilleen joilla työttömyys on 
huomattavasti korkeampaa kuin valta-
väestön parissa, saattaa siitä seurata ei-
toivottua käyttäytymistä. Kun rasistit 
pelottelevat maahanmuuttajia ja heil-
le osoitetaan etteivät he eivät ole ter-
vetulleita, on silloin turvallisinta olla 
omiensa parissa. Epätoivo, turhautu-
minen ja toimettomuus synnyttävät vi-
haa ja vihan voi kanavoida eri tavoin.

Dagli, Daruvala ja Stark ovat uh-
kailuista huolimatta jatkaneet keskus-
telutilaisuuksien pitämissä lähiöissä 
nimellä förorts"ka, suomeksi esikau-
punkikahvittelu.  Heillä on myös oma 
keskusteluryhmä, förortsfeminism. 
Heidän mielestään tilanteesta pitää 
puhua ja siihen he toivoivat sekulaa-
ria kulttuuria ja humanismia edistä-

Tukholmassa
Pohjoismainen tapaaminen

vien järjestöjen tukea. Kriittistä kes-
kustelua ei pidä luovuttaa rasisteille. 
Daruvala on nyt valittu myös Ruotsin 
Humanistiyhdistyksen liittohallituk-
sen jäseneksi.

Viikonlopun keskustelussa tuotiin-
kin esille parannuskeinoja: toiminnan 
pitäisi perustua ihmisoikeuksiin, us-
konnonvapauteen, sukupuolten väli-
seen tasa-arvoon sekä demokraatti-
siin arvoihin. Asutuksen eriytyminen 
(segregaatio) tulisi pysäyttää ja purkaa, 
uskonnottomia palveluja tulisi lisätä, 
uskonnolliset lastentarhat ja koulut tu-
lisi sulkea, uskonnollisten organisaa-
tioiden taloudellinen tuki tulisi lopet-
taa. Vastustetaan radikaaleja ryhmiä, 
ei koko kansanosaa. Kaikilla on vel-
vollisuuksia ja oikeuksia yhteiskun-
taa kohtaan. Poliittisen järjestelmän 
tulee antaa selkeitä ohjeita eikä epä-
määräisiä ympäripyöreyksiä. Nyt opet-
tajat, sosiaalityöntekijät ja lääkärit ei-
vät aina tiedä, mitä tehdä ongelmati-
lanteissa. Uskonnolliset voimat saavat 
liikaa tilaa maahanmuuttokeskustelus-
sa. Ihmisoikeudet ja humanistiset ar-
vot voidaan hyväksyä ottamatta kan-
taa uskonnollisiin peruskysymyksiin.

Lasten oikeudet 

Sunnuntaina puhuttiin lasten oikeuk-
sista, Ruotsin humanistien  Emilia 
Ericssonin alustuksen pohjalta. Läh-
tökohtana tulee olla Lasten oikeuk-
sien julistuksen 14. artiklan mukaan 
lapsen oikeus ajatuksen-, omantunnon 
ja uskonnonvapauteen. Vanhemmilla 

on vain oikeuksia ja velvollisuuksia an-
taa lapselle ohjausta hänen oikeuten-
sa käyttämisessä tavalla, joka on sopu-
soinnussa lapsen kehitystason kanssa.

Tätä tulkitaan siten, että vanhem-
milla on oikeus päättää lapsistaan. 
Milloin lapset saavat päättää itse? Poi-
kia ympärileikataan uskontoon vedo-
ten. Ruotsissa noin seitsemän prosent-
tia käy uskonnollista koulua. Pakkoa-
violiittoja on arviolta 70 000 ja ne kos-
kevat myös poikia. Kunniaväkivaltaa 
esiintyy. On ilmennyt, että ennen 
Ruotsiin tuloa solmittuja lapsiavio-
liittoja on edelleen voimassa. Ruotsin 
humanistit ovat joissain tapauksissa il-
miantaneet sosiaalitoimen, joka ei ole 
suojellut tyttöjä.

Kokouksessa keskusteltiin myös us-
konnonvapaudesta julkisissa kouluis-
sa. Koulutyöhön liitetään yhä juma-
lanpalveluksia ja hartauksia, ja ne ha-
lutaan pois koulupäivän ohjelmasta. 
Kuultiin, että Islannissa Reykjavikin 
kaupunki on antanut kouluille ohjeen, 
jonka mukaan jumalanpalveluksia ei 
enää pidetä koulupäivän aikana.

Puhuttiin myös tieteenvastaisuudes-
ta ja luomisteorian levittämisestä. Nor-

jan ja Ruotsin humanistien edustajat 
kritisoivat maittensa koulujen uskon-
totieto-oppiaineen ev.lut. opetuksen 
suurta määrää. Norjan humanistiliitto 

oli tehnyt asiaa kitkerän hauskalla ta-
valla prosenttiluvuin valaisevan videon.

Pohjoismainen  
Humanistimanifesti

Kun Norjan humanistiyhdistys totesi 
tarpeen ajanmukaistaa oman manifes-
tinsa, he ehdottivat Pohjoismaisen ma-
nifestin kirjoittamista. Ajatus sai kan-
natusta, onhan maillamme enemmän 
yhteistä kuin eroja.

 Tukholman tapaamisessa työstet-
tiin viime vuonna tehtyä manifestin 
ensimmäistä luonnosta. Siltä pohjal-
ta syntyi keväällä Suomessakin käsit-
telyssä ollut luonnos, joka oli nähtä-
villä Vapaa-ajattelijain nettisivuilla ja 
liiton hallinnossa kommentointia var-
ten. Palauteaika on nyt mennyt um-
peen. Ajatuksena on, että tekstistä ei 
tehdä luonnoksen yhtä sivua pidem-
pää. Manifesti on tarkoitus hyväksyä 
tämän vuoden aikana. Palaamme asi-
aan.  

Kriittistä keskustelua ei pidä  

luovuttaa rasisteille.

Kuva Arnfinn Pettersen



uskonnonvapaus
Maahanmuuttajat ja

Kimmo Laine

H
elsingin seudun va-
paa-ajattelijat jär-
jesti 7. helmikuuta 
paneelikeskustelun 
aiheena maahan-
muuttajat ja uskon-
nonvapaus. Panelis-

teina kuultiin kolmea maahanmuut-
tajaa: ateismin vuoksi turvapaikan 
saanut Bass Mirzai, venäjänkielisen 
Spektre-lehden päätoimittaja Eilina 
Gusatinsky ja Helsingin seudun va-
paa-ajattelijoiden varapuheenjohtaja 
Binar Mustafa. Heidän lisäkseen pa-
neeliin oli kutsuttu Bass Mirzain tu-
kihenkilö Varpu Kinnunen-Saarit-
sa, uskontotutkija Teemu Pauha sekä 
HVA:n puheenjohtaja Jape Lovén. Ti-
laisuuden juontajana toimi Esa Ylikos-
ki. Seuraavaksi esittelen teemoja, joita 
keskustelussa nousi esiin.

Maahanmuuttajien 
katsomukset
Keskustelussa kiinnitettiin huomiota 
siihen että yleiset käsitykset maahan-
muuttajien katsomuksellisesta jakau-
masta on värittynyt. Muslimitaustais-
ten osuutta kuvitellaan huomattavasti 

suuremmaksi kuin se todellisuudessa 
on. Tosiasiassa Suomeen tulee huo-
mattava määrä venäjänkielistä väes-
töä, jotka ovat enimmäkseen uskon-
nottomia. Gusatinskyn esittämän ar-
vion mukaan vain kymmenesosa heis-
tä on ortodoksikristittyjä. 

Isoin ongelma on että aivan tark-
kaa tietoa tulijoiden katsomuksista ei 
myöskään ole, vaan se perustuu toisi-
naan pelkästään lähtömaan ja kielen 
perusteilla tehtyihin oletuksiin. Suo-
men kaltainen valtiollinen rekisteri 
henkilöiden uskontokuntaan kuulu-
misesta ei ole yleinen kaikkialla maa-
ilmassa, eivätkä kaikki kansalaisuuden 
saaneet Suomessa oitis liity johonkin 
uskontokuntaan, joten on haasteellis-
ta määritellä kuka on mitäkin. Vaik-
ka joissain muslimimaissa ei tilastol-
lisesti olisikaan ateisteja lainkaan, on 
maahanmuuttajien joukossa kuitenkin 
ateisteja ja kaappiateisteja.

Harhaluuloja puolin ja toisin

Suomi ja suomalaiset nähdään her-
kästi kristillisenä maana ja kansana. 
Valtionkirkon näkyminen voimak-
kaasti valtion yhteistyökumppanina 
on se hartaan uskonnollinen julkisi-
vun kulissi, jonka maahan saapuvat 

näkevät ensimmäisenä. Suomalaisten 
kasvanut uskonnottomien osuus, ta-
paluterilaisten pragmaattinen ateismi 
ja leipäpapit ovat Suomen todelliset 
katsomukselliset kasvot, jotka maa-
hanmuuttaja oppii tuntemaan vasta 
myöhemmin. 

Kun suomalainen näkee puolikuun 
tai jonkin muun uskonnollisen symbo-
lin maan lipussa, voi herkästi muodos-
tua käsitys että siinäpä on uskonnolli-
nen maa, unohtaen ehkä että meilläkin 
on risti omassa lipussa. Nämä julkisi-
vujen uskonnollisuuden varaan raken-
netut ennakkokäsitykset luovat turhia 
jännitteitä maahanmuuttoon liitty-
vään keskusteluun. Varmasti osa maa-
hanmuuttajista on hartaita uskovia, ku-
ten varmasti osa suomalaisistakin on, 
mutta uskonnon suhteen välinpitämät-
tömiä löytyy joka puolelta maailmaa.

Kieli vs. uskonto

Panelistien yhteinen mielipide vaikut-
ti olevan, että kotoutumista Suomeen 
helpottaisi huomattavasti enemmän 
suomen kielen opetus kuin uskonnon 
tuputtaminen. Uskonnonharjoituksen 
mahdolliseksi tekeminen vetää kotout-
tamisen mutkat suoraksi. On helppoa 
kuvitella että rukouspaikka osoitta-

malla on tehty maahan saapuvien elä-
mä kotoisaksi, mutta aito integroitu-
minen suomalaiseen yhteiskuntaan 
vaatii paljon suurempia panostuksia. 
Maahanmuuttajien uskonnonharjoi-
tustarpeista pidetään parempaa huolta 
kuin kielenopetuksesta. Siitä muodos-
tuu vinoutunut malli, johon kotoutuva 
pyrkii  sopeutumaan, vaikkei uskonto 
olisi kaikille välttämättä niin tärkeä ol-
lutkaan. Maahanmuuttajilta itseltään 
liian vähän kysytään mitä he itse tar-
vitsevat, ja mistä olisi heille itselleen 
eniten apua kotoutumiseen. 

Uskonto koulussa

Panelistit kokivat yhteisen eettisen ja 
humanistisen pohdinnan opettamisen 
mielekkäämmäksi kuin nykymuotoisen 
jaottelevan uskonnon opetuksen. Pane-
listit pohdiskelivat kukin tulisiko uskon-
tojen opetus jättää kokonaan pois, opet-
taa yhteistä katsomuksellista ainetta tai 
yhdistää uskonto osaksi historiaa ja yh-
teiskuntaoppia? Yleisökysymyksenä esi-
tettiin ajatus siitä että nykymuotoinen 
oman uskonnon opetus voisi ehkäistä 

uskonnollista radikalisoitumista ja toi-
saalta myös antaa tilaa oman uskonnon 
kriittiselle tarkastelulle, mutta tätä väitet-
tä panelistit jokseenkin epäilivät.

Viranomaiset

Yksilön oikeusturvan kannalta oli-
si tärkeää, että viranomaisille annet-
tu tieto ei ole ennakkoluulojen, värit-
tyneen tulkkauksen tai puutteellisiin 
tietoihin perustuvaa. Tämä olisi ollut 
erityisen tärkeää Bass Mirzain turva-
paikkakäsittelyssä, sillä hän oli Suo-
meen tullessaan erehtynyt viranomai-
sille kertomaan oman maansa tapo-
ja noudattaen että hän on muslimi, 
vaikka tosiasiassa hän on uskonno-
ton. Kun on kotoisin eri kulttuurista 
ja puhetta viranomaiselle on tulkkaa-
massa harras muslimi, voi olla mel-
ko haasteellista kertoa niinkin hen-
kilökohtainen asia kuin että ei usko 
jumalaan, vaikka sillä voi olla suuri 
merkitys turvapaikan saamisen kan-
nalta. Bass Mirzai sai lopulta pitkäl-
lisen prosessin jälkeen Suomesta tur-
vapaikan sen perusteella että hän on 

uskonnoton, ja kotimaassaan joutui-
si vainotuksi tästä syystä. Huomatta-
vasti helpommin olisi saanut turva-
paikan, jos olisi kääntynyt kristityksi. 

Pähkinänkuoressa

Keskustelun herättämät huomiot voisi 
tiivistää vaikkapa näin: maahanmuutta-
jien itsensä olisi hyvä olla mukana kehit-
tämässä toimintatapoja. Maahanmuut-
tajien sen paremmin kuin kantaväestön 
ei kannata olettaa toisistaan liikaa, vaan 
kysyä reilusti ja kertoa reilusti. Ennakko-
luulot eivät auta ketään vaan vain pahen-
tavat asioita. Kotouttamisessa tulisi pa-
nostaa enemmän kielen opetukseen, vä-
hemmän uskontoon. Suomalaisten olisi 
hyvä saada paremmin tietoa ennakko-
luulojen ehkäisemiseksi, ja tietoa maa-
hantulijoiden taustoista olisi syytä sel-
vittää paremmin. Kun on selviä viitteitä 
siitä että Suomeen saapuvista merkittävä 
osa on ateisteja, uskonnon suhteen vä-
linpitämättömiä, ex-muslimeja tai mil-
lä tahansa nimikkeellä ei-uskonnollisia, 
heidänkin etujensa valvominen kuuluu 
uskonnottomien etujärjestölle.

Lue lisää!
Pakoon uskontoa on Vapaa Ajattelijan numerossa 4/2014 
ollut kertomus uskonnottoman maahanmuuttajan, Bass 
Mirzain, vaikeuksista ja taistelusta viranomaisten kanssa. 
Lehdessä ollut juttu vaikutti myönteisesti Mirzain tur-

vapaikkahakemukseen. Mirzain turvapaikka on ensim-
mäinen sekularistisen vakaumuksen perusteella myön-
netty turvapaikka Suomen historiassa. Vapaa Ajatteli-
ja onnittelee!
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Kimmo Laine

T
exasilainen rationalismin 
puolestapuhuja ja YouTu-
be-julkkis Aron Ra teki 
maaliskuussa kuukauden 
mittaisen Euroopan kier-
tueen pitäen kaikkiaan 

neljässätoista maassa luentoja. Ilok-
semme hän poikkesi myös 30.3. Hel-
singissä, Intian suurlähetystössä Sa-
nal Edamarukun ja kunnianarvoisan 
Intian suurlähettilään Ashok Kumar 
Sharman vieraana. Haluankin tässä 
yhteydessä kiittää heitä tilaisuuden 
isännöinnistä. Ra esitti tunnin mittai-
sen luennon siitä, mikä tai kuka on aja-
massa rationalismia rappiolle Yhdys-
valloissa. 

Apinaoikeudenkäyntejä

“Apinako niin paljo muuttuupi, siitä 
nyt hulluki suuttuupi”, lauleskeli Antti 
Syrjäniemi Daytonin oikeudenkäyn-
nistä kertovassa rallissaan vuonna 
1929. On jotenkin ironisen tyypillistä 
että Yhdysvalloissa on pyritty ratkai-
semaan tieteellinen totuus ihmisen al-
kuperästä oikeussalissa eikä laborato-
riossa. Viimeisin oikeusjuttu kreatio-
nismin ja evoluution kahakasta käytiin 
tapauksessa Kitzmiller v. Dover vuon-
na 2005, kun joukko vanhempia haas-
toi Pennsylvanian osavaltio Doverin 
kouluhallituksen oikeuteen siitä et-
tä kouluissa oli ohjeistettu esittämään 
“älykkään suunnittelun teoria” vaih-
toehtona evoluutioteorialle. Uskonto 
koki tappion, kun oikeudessa saatiin 
näytettyä että älykkään suunnittelun 
teoria on labratakkiin puettua uskon-
toa, eikä se näin ollen kuulunut osa-
valtion kouluihin. 

Ran kotiosavaltiossa Texasissa ope-
tuslautakunta koostuu kreationismin 

uskovista ihmisistä, jotka valikoi-
vat oppikirjat, ja jopa pyytävät niihin 
korjauksia. Toiseksi suurimpana op-
pikirjojen ostajana Texasin osavaltion 
oppikirjatilaukset usein määrittelevät 
millaisia kirjoja koko maassa tehdään. 
Of Pandas and People on eräs kuuluisa 
oppikirja, jonka sisältö on koulujen li-
säksi luettu oikeudessakin. Kun krea-
tionismi kouluissa kiellettiin, kirjan 
uudessa painoksessa viittaukset Luo-

jaan korvattiin älykkäällä suunnitteli-
jalla. Kun opetuslautakunnassa maal-
likot päättävät siitä mitä tiedekirjois-
sa lukee, seurauksena on että uskonto 
pääsee kuitenkin luikertelemaan luok-
kahuoneisiin. 

Siveyslupauksia

Terveystiedon tunneilla ei opeteta eh-
käisyä lainkaan joissain osavaltioissa, 
Texas mukaan lukien. Koulussa ei jaeta 
tietoa perhesuunnittelusta ja sukupuo-
litaudeista, vaan ainoastaan opetetaan 
pidättäytymään seksin harjoittamises-
ta. Abstinence only -opin kuvitelmana 
on, että teinit kykenevät pelkällä tah-
donvoimallaan pidättäytymään seksin 
harjoittamisesta ja taistelemaan hor-
monien hyrrätessä voimakkainta bio-
logista vaistoa, lisääntymisviettiä vas-
taan. Tähän välineiksi tarjotaan sive-
yssormuksia, joiden kantajat lupaavat 
säilyttää itsensä neitsyinä papin aame-
neen asti. Kondomeja tai syitä ja se-

lityksiä ei anneta, ja sen seurauksena 
teiniraskaudet ja sukupuolitaudit ovat-
kin tavallista yleisempiä pelkkää pidät-
täytymistä opettavissa osavaltioissa. 

Historian muuntelua

George Orwellin kirjassa 1984 huo-
mautetaan että se joka hallitsee his-
toriaa, hallitsee tulevaa. Siispä myös 
historiankirjoja kirjoitetaan uusik-

si. Kolonialismin ikäviä piirteitä uu-
den mantereen valloituksesta ja al-
kuperäiskansojen kaltoinkohtelusta 
ei mainita, eikä sisällissodan syistä-
kään oikein ota selvää. Puuvillaa pel-
loilla poimineiden “työntekijoiden” oi-
keudet eivät uudelleenkirjoitetun his-
torian mukaan olleet siihen ainakaan 
syypäinä. Vuonna 2012 julkaistussa 
dokumentissa "e Revisionaries ku-
vataan historian uudelleenkirjoittajia 
osuvasti.

Yhdysvaltain kouluissa amerikka-
laiset opetetaan näkemään Yhdysval-
lat Jumalan itsensä perustamana mal-
livaltiona oppaaksi muille maille. Val-
koisen väestön osuutta historiassa ko-
rostetaan. Eräässä oppikirjassa jopa 
rap-musiikin kulttuurillinen vaikutus 
oli muuttunut country & westernik-
si. Presidenttiehdokas Donald Trump 
sai hiljattain tukea Ku Klux Klaanil-
ta. Kun Trumpilta tiedusteltiin mieli-
pidettä järjestöstä, hän ei ollut tietä-
vinään mistä organisaatiossa on kyse, 

Yhdysvallat perustettiin sekulaarina valtiona vuonna 1776. Kirkko ja valtio erotettiin 
toisistaan perustuslain ensimmäisessä lisäyksessä. Tätä on vaikea uskoa, kun 
tarkastelee maan tilaa nykyisellään. Monet yhdysvaltalaiset elävät harhaluulossa 
että valtio olisi perustettu raamatullisille arvoille, siitä huolimatta että esimerkiksi 
uskonnonvapauden takaava perustuslain ensimmäinen lisäys on ristiriidassa 
Raamatun ensimmäisen käskyn kanssa: älä pidä muita jumalia. Miksi Yhdysvaltain 

historiaa ja koulukirjoja kirjoitetaan uusiksi totuutta vääristellen?

Kuva Kimmo Laine

Historiankirjoja kirjoitetaan 

Yhdysvalloissa uusiksi.
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Tunne vastaan järki
Yhteiskunnan kamppailussa vastak-
kain on kaksi tahoa: ne jotka halua-
vat oppia järjellä ymmärtämään kuin-
ka maailma toimii, ja ne jotka halu-
avat vain nopean hyvänolon tunteen 
vailla omantunnontuskia. Kun kaik-
ki on vain osa Jumalan suunnitel-
maa ja kuoleman jälkeenkin on tai-
vaspaikka luvassa, ei tarvitse välittää 
siitä miten maailma makaa. Tieto li-
sää vain tuskaa. Tieteestä on tehty vi-
hollinen. Asetelma on kuin Matrix-
elokuvan sinisen ja punaisen pillerin 
valinta: haluatko asua keinotekoises-
sa pahviparatiisissa arvottomana tuo-
tantoyksikkönä, vai haluatko herätä 
synkkään mutta aitoon todellisuuteen 
taistelemaan ihmiskunnan olemassa-
olon puolesta? 

Kuulostaako tutulta? Tuleeko mie-
leen, että talousvetoinen, konserva-
tiivikristillinen ja tiedevastainen po-
litiikka olisi hiljattain nostanut pää-
tään myös jossain lähistöllä? Olisi 
perin suotavaa että Suomi pysyisi jat-
kossakin koulutuksen ja tieteen kärki-
joukossa. Nyt vaikuttaa kuitenkin sil-
tä että poliittiset tuulet puhaltelevat 
vastatuuleen. 

Mikko Ekström

P
astafarisen Kirkon histo-
ria Suomessa alkaa vuo-
desta 2008, jolloin jouk-
ko pastafareja päätti re-
kisteröidä uskonnollisen 
yhdyskunnan Patentti- ja 

rekisterihallituksen (PRH) rekisteriin. 
Pääsy tähän rekisteriin tekee käytän-
nössä yhdyskunnan harjoittamasta 
toiminnasta valtion silmissä uskon-
non, josta seuraa likimain kaikki val-
tionkirkkojen nauttimat etuoikeudet, 
kuten suojelu uskonrauhan rikkomis-
ta vastaan, vihkioikeus tietyin edelly-
tyksin, sekä oikeus yhdyskunnan jä-
senmäärään perustuvaan valtion ra-
halliseen tukeen. 

Pastafarinen Kirkko piti perusta-
miskokouksensa joulukuussa 2008 
ja jätti rekisteröintihakemuksensa 
PRH:lle tammikuussa 2009. Toisin 
kuin aiemmin vastaavissa tapauksissa, 
PRH ja lautakunta tekivät hylkäyspää-
töksen pyytämättä yhdyskunnalta lisä-
selvityksiä tai edes antamatta yhdys-
kunnalle mahdollisuutta ottaa kantaa 

lautakunnan lausuntoon. Molemmat 
toimenpiteet rikkovat sekä vakiintu-
nutta viranomaiskäytäntöä että hallin-
tolakia. Päätöksestä valitettiin Helsin-
gin hallinto-oikeuteen, joka asiaa sen 
kummemmin perustelematta hylkä-
si valituksen. 

Pastafarit tekivät kantelun oikeus-
kanslerille valitusprosessin lainmukai-
suudesta ja oikeusistuimien tekemis-
tä hallintolainkäyttölain rikkomuk-
sista.  Apulaisoikeuskansleri Mikko 
Puumalainen katsoi kantelun koske-
neen oikeuden päätöstä eikä proses-
sia, ja jätti tällä nojalla kantelun tut-
kimatta. Jos oikeuskansleri olisi to-
dennut, että korkein hallinto-oikeus 
on rikkonut lakia prosessin yhteydes-
sä, hän olisi ollut velvoitettu viemään 
hallinto-oikeuden presidentin ja kä-
sittelyyn osallistuneet tuomarit valta-
kunnanoikeuteen. 

Poliittisesti on aivan ilmeistä, että 
Pastafarista Kirkkoa ei haluta pääs-
tää uskonnollisten yhdyskuntien re-
kisteriin, sillä se kyseenalaistaisi ko-
ko uskonnonvapauslain ja sen luomat 
instituutiot. Virallisena uskonnollise-

na yhdyskuntana pastafarinen kirkko 
saattaisi herättää äänestäjissä joitakin 
kiusallisia kysymyksiä uskonnonvapa-
uslain luonteesta.

Vastustuksesta huolimatta yhdys-
kunta nauttii tukea niin tavallisten ih-
misten kuin eräiden poliitikkojenkin 
taholta. Useat niin uskonnolliset kuin 
uskonnottomatkin kokevat, että nykyi-
nen uskonnonvapauslaki on periaat-
teellisesti ja perustuslaillisesti hanka-
la. Laki ei määritä uskontoa vaan jät-
tää tämän tulkinnan kokonaan poliit-
tisesti nimitetylle lautakunnalle, joka 
ei ole missään vastuussa kenellekään. 

Vaikka Pastafarisen Kirkon ensim-
mäinen yritys rekisteröityä kariutui, 
on Kirkko vakaasti päättänyt yrittää 
rekisteröitymistä uudestaan tänä ke-
väänä. Karhun kansan rekisteröinti on 
rohkaiseva ennakkotapaus, joka osoit-
taa marginaalisten ja huonosti tunnet-
tujen uskonnollisten yhdyskuntien 
voivan päästä rekisteriin. Jos Pastafa-
rista Kirkkoa ei hyväksytä rekisteriin, 
on täysin mahdollista, että rekisteriin 
saattaa pyrkiä esimerkiksi jo kuolleek-
si luultu atsteekkien verikultti.

eikä suvaitsevaisena halunnut enna-
kolta tuomita ketään tuntematta hei-
dän taustojaan.

Ympäristön halveksuntaa

Ilmastonmuutos esitetään humpuuki-
na ja pötypuheena. Jos ihminen oli-
si vastuussa keskilämpötilan nousus-
ta, sehän tarkoittaisi että meidän pi-
täisi muuttaa kulutuskäyttäytymis-
tämme sen takia. Sulavat napajäätiköt 
nähdään Jumalan merkkinä siitä, että 
nyt sieltä voi porata lisää öljyä. Fossii-
listen polttoaineiden käytön hiipumi-
nen olisi merkittävä takaisku “Texa-
sin teellä” rikastuneille öljymahdeille. 
Öljyteollisuudelle on tärkeää saada ih-
miset uskomaan että vika ei ole heis-
sä, jotta he eivät osta sähköautoa, pys-
tytä aurinkopaneeleja tai aseta pääs-
törajoitteita. Ympäristönsuojelu ma-
nipuloiduissa oppikirjoissa esitetään 
pyrkimyksenä kaataa rikkaiden valti-
oiden talousmahti, eikä pyrkimyksenä 
taata ihmiskunnan ja maapallon tule-
vaisuus. Maapallon resursseilla näh-
dään vain välitön välinearvo. 

Talouspoliittista tieteen 
halveksuntaa

Onko kaiken takana Illuminaatti, 
Big Pharma, New World Order 
vai Vapaamuurarit? Salaliitto-
teorioita maailmaa ohjaile-
vasta salaisesta eliitistä riittää. 
Tuskinpa mikään yksittäinen 
teoria on edes lähelläkään 
totuutta. Selvää on kuiten-
kin se, että rikkaat konser-
vatiiviset tahot tukevat vah-
vasti kristillisiä arvoja puo-
lustavia ehdokkaita. Vaali-
en alla tietyille ehdokkaille 
ostetaan näkyvyyttä isolla 
rahalla, ja vallasta ja talo-
udellisesta hyödystään 
kiitollisina he puoles-
taan säätävät lakeja jot-

Tieteestä on tehty 

vihollinen.

Pastafarssi
Lentävän Spagettihirviön maailmanvalloitus alkoi vuonna 2005 yhdysvaltalaisen Bobby Hendersonin 
vaatimuksesta Kansasin opetuslautakunnalle. Kansasissa oli tullut voimaan päätös opettaa 
kouluissa vain älykkään suunnittelun teoriaa, ja Henderson vaati opetuslautakuntaa opettamaan 
sen rinnalla myös Lentävän Spagettihirviön luomiskertomusta. Vaikkei spagettihirviö päässyt 
koulujen oppikirjoihin Kansasissa, se on kerännyt laajan kannattajakunnan ympäri maailman.

ka edistävät sokeaa talouskasvua, välit-
tämättä vähääkään päätösten haitalli-
suudesta ihmisille ja luonnolle. Äänes-
täjiä tämä ei haittaa, koska heidät on 
saatu vakuuttuneeksi siitä että tiede on 
hölynpölyä ja että luonto on Jumalan 
lahja ihmisille, joka on tarkoitettu hyö-
dynnettäväksi eikä suojeltavaksi.

Kansa pyritään pitämään sivisty-
mättöminä, köyhinä ja kuuliaisina 
palvelijoina. Teiniraskaudet pakotta-
vat nuoret jättämään koulut käymättä 
ja siirtymään oitis matalapalkkaiseen 
ammattiin. Sivistyksen tilalle tarjotaan 
Raamattua. Karl Marxin vertaus us-
konnosta oopiumina oli osuva luon-
nehdinta. Tiede häviää taistelun us-
konnolle, koska tiede vaatii ahkeraa 
opiskelua, aikaa, rahaa, tutkimusta: 
tuotantotaloudesta pois olevia resurs-
seja. Uskonnon omaksumiseen ei tar-
vita mitään erityistä. Uskonto on pi-
karatkaisu elämän kaikkiin ongelmiin 
palvellen täydellisesti kertakäyttöyh-
teiskuntaa.

Kansainvälisyys
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Radikaali pappi kirjoitti kymmenen käskyä kirkolle, sanoo vapaa-ajattelijoiden 
olevan Jeesuksen asialla eikä kumarra valtaa.

Kirkon käskyttäjä

Kai Sadinmaan 10 käskyä kirkolle

Suvi Auvinen

“Jumala itsessään on tosi epämääräi-
nen juttu. Jos minun pitäisi valita Ju-
malan ja Jeesus Nasaretilaisen väliltä, 
valitsisin ehdottomasti Jeesus Nasare-
tilaisen.” Helsinkiläinen pappi Kai Sa-
dinmaa hämmästyttää kuulijaa. Totu-
tun roolin ulkopuolelle astuva Sadin-
maa ei pelkää provosoida tai hätkäh-
dyttää. 

Perusluterilaisesta kodista lähtöi-
sin oleva Sadinmaa kävi rippikoulun, 
mutta erosi kirkosta samana päivänä 
kun täytti 18 vuotta. “Koin silloin, ettei 

kirkko instituutiona merkinnyt minul-
le mitään”, hän toteaa. “Muutama vuosi 
tästä eteenpäin olin ajautunut useam-
malla tavalla umpikujaan ja päädyin 
kaverini mukana helluntaiseurakun-
taan. Siellä tulin uskoon ja sen seu-
rauksena lähdin opiskelemaan teolo-
giaa. Halusin syventää käsitystäni siitä, 
mistä kristinuskossa on kyse. Muuta-
man vuoden opiskeltuani liityin kirk-
koon takaisin.”

Sadinmaalle kristinuskon ydin löy-
tyy nimenomaan Jeesus Nasaretilaisen 
tarinasta. “Minulle kristinuskossa tär-
keintä ovat Jeesus Nasaretilaisen ope-

tukset ja toiminta. Hän paljasti sen, et-
tä kaikki yhteisöt ja valtajärjestelyt pe-
rustuvat sille, että joku uhrataan. Mei-
dän pitää tehdä samaa. Meidän pitää 
paljastaa valtarakenteita ja niiden uh-
riuttavaa puolta”, Sadinmaa sanoo.

Vuonna 1994 pappisvihkimyksen 
saanut Sadinmaa on toiminut evanke-
lisluterilaisen kirkon piirissä pappina. 
Eri seurakunnissa työpätkiä tehneel-
lä papilla oli kuitenkin liian radikaa-
leja ajatuksia, eikä virkaa uskaltanut 
osoittaa yksikään seurakunta. Sadin-
maa pääsi kuitenkin radioon Yle Yk-
köselle pitämään aamuhartauksia. 

Ne herättivät paljon kiinnostusta ra-
dikaalilla sanomallaan. “Joku kuulija 
oli sitten soittanut Into-kustannuksel-
le ja ehdottanut, että ajatuksistani voi-
si saada kiinnostavan kirjan”, Sadin-
maa kertoo.

10 käskyä kirkolle

Vuonna 2014 yhteistyöstä kustannus-
yhtiön kanssa syntyi Sadinmaan kir-
ja, 10 käskyä kirkolle. Kirjassa Sadin-
maa iskee pelotta kiinni kirkon ra-
kenteisiin ja arvostelee sen toimintaa 

kovasanaisesti. “Pyrin kirjassani tuo-
maan esiin evankeliumin ja Jeesuksen 
toiminnan yhteiskunnallisuutta. Kir-
kon tulisi puuttua yhteiskunnallisiin 
valtarakenteisiin ja politiikkaan. Kirja 
on jonkinlaista vapautuksen teologiaa, 
poliittista teologiaa”, Sadinmaa sanoo.

Kirjan sanoma osui ja upposi. “Sen 
kirjan sanoma oli kirkossa tosi vaikea 
pala, sillä se kirja tykittää niin kovaa. 
Minulla on ystäviä, pappeja, jotka ovat 
edelleen kahden vuoden jälkeen niin 
loukkaantuneita etteivät suostu pu-
humaan tästä. Kyllä tätä kirkon pii-
rissä yritettiin vaieta kuoliaaksi pit-
kälti, ei siitä haluttu lähteä keskuste-
lemaan.” Suomen radikaaleimmaksi 
ja liberaaleimmaksi kirkolliseksi leh-
deksi itseään mainostava Helsingin 
Kirkko&kaupunki ei esimerkiksi mai-
ninnut sanallakaan kirjaa. Linjanve-
to ei hämmästytä. Sadinmaa avaa Hel-

singin seurakuntayhtymän sijoitusbis-
neksiä kirjassa ja on varmasti onnis-
tunut hermostuttamaan vallanpitäjät 
yksityiskohtaisilla selonteoillaan.

Tällä hetkellä Sadinmaa on työtön 
pappi: “Minulla ei ole asemaa kirkos-
sa, en saa töitä kirkosta. Se johtuu mi-
nun ilmeisen poliittisista ajatuksistani, 
ne nähdään liian radikaaleina ja vaa-
rallisina. Kirkko on kyllä hyvin poliit-
tinen laitos, mutta se kumartaa tätä yh-
teiskunnallista valtaa.” Sadinmaa pitää 
kirkkoa instituutiona lähtökohtaisesti 
hyvin oikeistolaisena. “Jos olet julkioi-

keistolainen, esimerkiksi kokoomus-
lainen, ei sinulla ole mitään vaikeutta 
päästä vaikka kirkkoherraksi. Vasem-
mistolaisella taas ei ole mitään mah-
dollisuuksia. Kirkosta on tullut vallan 
pönkkä”, hän toteaa.

Vapaa-ajattelijat 
kristinuskon asialla

Kysymys evankelisluterilaisen kirkon 
yhteiskunnallisesta asemasta mieti-
tyttää Sadinmaata. Hänen mielestään 
kirkolla olisi edelleen paljon mahdol-
lisuuksia vaikuttaa. Vielä lähes nel-
jän miljoonan jäsenen instituution 
pitäisi Sadinmaan mielestä ottaa voi-
makkaammin kantaa. “Kirkko ei täl-
lä hetkellä ole näkyvä eikä se kauheas-
ti kiinnosta ihmisiä. Kirkon pitäisi ot-
taa voimakkaasti kantaa tähän nykyi-
seen tuhopolitiikkaan. Sitä kirkko ei 

tietenkään kuitenkaan tee, koska kir-
kon suurin pelko tällä hetkellä on jul-
kisoikeudellisen aseman menettämi-
nen. Se tarkoittaa sitä, ettei kirkko läh-
de kritisoimaan valtaa. Jos kirkko sii-
hen lähtisi, kirkon julkisoikeudellinen 
asema murenisi”, Sadinmaa sanoo.

Kirkon julkisoikeudellinen asema 
ei Sadinmaasta ole hyvä asia. Sen ta-
kia myöskään uskonnon- ja omantun-
nonvapaus ei täysin toteudu Suomes-
sa. Vapaa-ajattelijat saavat Sadinmaal-
ta kiitosta: “Vapaa-ajattelijat ovat kris-
tinuskon, Jeesus Nasaretilaisen asialla. 
He haluavat erottaa kirkon ja valtion 
toisistaan, ja juuri se pitäisikin tehdä. 
Kirkko on liian lähellä valtaa!”

Kirkon julkisoikeudellisen aseman 
ongelmiin Sadinmaa on törmännyt 
viimeksi, kun hänen lapsensa kysyivät 
voisivatko valita koulussa elämänkatso-
mustiedon uskonnonopetuksen sijaan. 
“Tietysti haluaisin että lapseni voisivat 
valita elämänkatsomustiedon. Oli pa-
ha sanoa siihen, että ei, te olette kirkon 
jäseniä, te ette voi valita sitä. Uskonto-
ja pitää kyllä mielestäni opettaa koulus-
sa kuten mitä tahansa muutakin ainet-
ta. Mutta se pitäisi ennemmin opettaa 
kaikille yhteisenä katsomusneutraalina 
aineena, jossa tutkitaan ja pyritään ym-
märtämään eri uskontoja ja maailman-
katsomuksia”, hän miettii.

Tällä hetkellä Sadinmaalla on me-
neillään uusi kirjaprojekti. Syksyllä tu-
lee Yleltä ulos dokumentti, jonka pää-
henkilö hän on. Kirkon ovet kuiten-
kin pysyvät radikaalille kirkon uudis-
tajalle kiinni. Sadinmaa ei kuitenkaan 
lannistu: “Päätin jossain vaiheessa, et-
tä sanon suoraan mitä ajattelen näis-
tä aiheista. Kyllä mieluummin säilytän 
itsekunnioitukseni ja elän vaikka köy-
hänä tässä maailmassa kuin menetän 
itsekunnioitukseni ja saan jonkun elä-
keviran kirkosta - ei kiitos.”

1. Älä valehtele Jeesuksesta
2. Lopeta jäsenten kosiskelu
3. Julista poliittista evankeliumia
4. Lopeta sijoitusbisnes
5. Lopeta rikkaiden suosiminen

6. Älä kumarra valtaa
7. Luovu tekopyhyydestä
8. Luovu messusta ja muusta magiasta
9. Anna homon rakastaa
10. Älä tee Raamatusta Jumalaa

Kirkko ja valtio  

pitää erottaa toisistaan.

Kuva Arhi Kuittinen
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Liitännäislakien 
liitännäismukavuuksia
Jori Mäntysalo

T
asa-arvoinen avioliitto-
laki aiheutti positiivisen 
ongelman: samalla kertaa 
tuli liiankin monta muka-
vaa uutisen aihetta. Vaik-
ka Vapaa-ajattelijain liitto 

toki kannatti myös itse lainmuutosta, 
seurasi paljon mukavaa myös niin sa-
nottujen liitännäislakien käsittelystä.

Uskontojen vaikutusvalta 
rapautui
Itse avioliittolaki osoitti, miten vähän 
uskonnoilla on merkitystä 2010-luvun 
Suomessa. Lakia vastustivat evanke-
lis-luterilainen kirkko ja kaikki muut-
kin uskontokunnat, jotka esityksestä 
jotain lausuivat. Näillä lausunnoilla 
oli tuskin mitään merkitystä. Useam-
pi kansanedustaja kyllä viittasi uskon-
tokuntien lausuntoihin, mutta tuskin 
kukaan näistä olisi muutenkaan ollut 
lakimuutoksen puolella.

”Päälain” jälkeen laadittiin liitän-
näislait, joissa täsmennettiin eräitä 
muita pykäliä. Niiden käsittelyssa eri-
tyisesti kokoomuksen eduskuntaryh-
mä oli kokonaisuudessaan muutoksen 
kannalla. Iso osa vastustajistakin siis 
näki, että muutos on väistämätön ei-
kä sitä vastaan enää kannata taistella.

Äidin yksinoikeus 
kasteeseen poistui
Vielä voimassa olevan lain mukaan äiti 
voi kastattaa alle vuoden ikäisen vau-

van vastoin isän tahtoa. Laki muuttuu 
1.3.2017, kun tasa-arvoinen avioliitto-
laki astuu voimaan. Jatkossa kastetaan 
vain ne vauvat, joilla molemmat van-
hemmat sitä haluavat.

Uskon ja toivon, ettei muutos suo-
ranaisesti juuri vaikuta kasteprosent-
tiin. Toivoakseni jo nyt useimmissa 
perheissä vauvojen uskontokuntiin 
liittämisestä on sovittu yhdessä.

Merkitys on periaatteellinen. Jos ei 
ole yhteistä tahtoa, lapsi jää neutraaliin 
tilaan. Eihän esimerkiksi ev.lut. kirkon 
jäsenyyden vastakohta ole katsomus-
ryhmien ulkopuolella olo. Vastakohta 
voi olla hindulaisen yhteisön tai vaik-
ka vapaa-ajattelijoiden jäsenyys.

Tapahtuva muutos vastaa täysin va-
paa-ajattelijoiden esitystä.

Vauvojen liittäminen 
uskontoihin ylipäänsä
Samassa yhteydessä pohdittiin sitä, 
onko ylipäänsä oikein liittää vauvaa 
virallisesti jonkin uskontokunnan jä-
seneksi. Useammalta suunnalta nousi 
kriittisiä ääniä:

Tarja Filatov (SDP): ”Uskonnonva-
pauden nimissä ja vanhempien tasa-
vertaisuuden nimissä olen iloinen sii-
tä, että jatkossa lapsen uskonnollisesta 
asemasta päättäminen vaatii molempi-
en vanhempien suostumuksen. - - kun 
emme ehkä vielä pääse siihen järjestel-
mään, jossa näistä asioista päätettäisiin 
vasta aikuisena ja henkilökohtaisesti.”

Silvia Modig (VAS): ”Itse minä 
ajattelen henkilökohtaisesti niin, että 
uskonnolliseen yhdyskuntaan tai yh-

teisöön kuuluminen on jokaisen ihmi-
sen itse päätettävissä, minkä takia mi-
nusta lapsen kuuluu se itse päättää sii-
nä vaiheessa, kun on siihen tarpeeksi 
vanha ja kykenevä.”

Sari Multala (KOK): ”Itse katson 
näin, että se päinvastoin ehkä lisää 
uskonnonvapautta - tässä tapaukses-
sa tietysti lapsen uskonnollinen ase-
ma jää avoimeksi ja täten hänen itsen-
sä päätettäväksi siinä vaiheessa, kun 
hänellä siitä on oikeus päättää.”

Kaikki kommentit ovat samansuun-
taisia kuin liiton kanta.

Vihkimisoikeudet

Antero Laukkanen (KD) puolestaan 
lausui ”On mahdollista, että avioliit-
tokäsityksen eriytymisen seurauksena 
osa kirkkokunnista luopuu vihkimis-
oikeudesta. Tämä lisäisi maistraattien 
kuluja merkittävästi.”

Väite on virheellinen: ensinnäkin 
selvästi yli puolet pareista vihitään jo 
nyt maistraatissa, toiseksi osa kirkon 
valtionrahoituksesta on tarkoitettu ni-
menomaan väestökirjanpidon tehtä-
viin kuten vihkimisiin.

Muuttuva laki nostaa muutenkin 
esille vihkimisoikeudet. Ev.lut. kir-
kon sisällä on jo keskustelu vihkimis-
oikeudesta luopumisesta. Todennäköi-
sesti tästä seuraisi kaikkien vihkimis-
ten siirtyminen maistraattiin.

Kävipä tässä miten päin vain, jou-
tuu kirkon käsitys avioliitosta ja tasa-
arvosta suurennuslasin alle. Vähim-
milläänkin odotettavissa on runsaasti 
lisää kirkosta eroamisia.
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Jori Mäntysalo

E
dellisessä numerossa (VA 
1/16) lupasin käydä tar-
kemmin läpi erilaisia us-
kontokunnille annettavia 
valtiontukia. Otetaan en-
sin suurennuslasin alle pie-

nempi valtionkirkko.
Aiemmin valtio maksoi suoraan 

tuomiokapitulien menot eli "piispan 
palkan". Tämä loppui evankelis-lute-
rilaisen kirkon osalta vuonna 1997. 
Ortodokseilla vastaava muutos teh-
tiin 2007, mutta ainoastaan siirtämäl-
lä vastaava summa valtiontueksi. Lain 
mukaan 

"Valtion talousarvioon otetaan vuo-
sittain määräraha käytettäväksi val-
tionavustukseen ortodoksiselle kirkol-
le sen toiminnasta aiheutuviin koh-
tuullisiin kustannuksiin. Määrärahan 
mitoituksen perusteena on ennen tä-
män lain voimaantuloa kirkollishalli-
tuksen, hiippakuntahallinnon ja orto-
doksisen seminaarin ylläpidosta val-
tiolle aiheutuneiden menojen ja orto-
doksisen kirkkokunnan seurakunnille 
ja laitoksille myönnettyjen valtionavus-
tusten määrä sekä arvioitu kustannus-
tason muutos."

Ortodoksisen kirkon
valtiontuki
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tionavustukseen ortodoksiselle kirkol-
le sen toiminnasta aiheutuviin koh-
tuullisiin kustannuksiin. Määrärahan 
mitoituksen perusteena on ennen tä-
män lain voimaantuloa kirkollishalli-
tuksen, hiippakuntahallinnon ja orto-
doksisen seminaarin ylläpidosta val-
tiolle aiheutuneiden menojen ja orto-
doksisen kirkkokunnan seurakunnille 
ja laitoksille myönnettyjen valtionavus-
tusten määrä sekä arvioitu kustannus-
tason muutos."

Lakia edeltävä hallituksen esitys to-
teaa "Muutoksen tarkoituksena on sel-
keyttää kirkon keskus- ja hiippakunta-
hallinnon asemaa sekä vahvistaa kir-
kon itsehallintoa." Esitys ei siis sanalla-
kaan perustele sitä, miksi ortodoksista 
kirkkoa ylipäänsä tuetaan.

Vuoden 2001 talousarviossa tämä 
"piispan palkka" ja eräät pienemmät 
valtion suoraan maksamat ortodok-
sien menot olivat noin 1,6 miljoonaa 
euroa. Summa on kasvanut in!aation 
myötä: 1,8 miljoonaa vuonna 2006, sit-
ten 2,2 miljoonaa vuonna 2011 ja täl-
le vuodelle 2,5 miljoonaa. Loppua ra-
havirralle ei näy.

Muut ortodoksien 
avustukset
Aiemmin muodollisesti molemmat 
valtionkirkot saivat osuuden yhteisö-
veron tuotosta. Käytännössä summas-

ta 99,92% meni evankelis-luterilaisel-
le kirkolle. Ortodoksien osuus viime 
vuonna oli noin satatuhatta eli murto-
osa edellä mainitusta suorasta tuesta.

Tämä tukimuoto loppui vuonna 
2015. Tälle vuodelle toki korotettiin or-
todoksisen kirkon suoraa tukea vastaa-
valla summalla. Mitään perusteluja täl-
lekään ei esitetty.

Suurin tuki valtiolta ortodokseille 
on tietysti mahdollisuus periä jäsen-
maksu verotuksen mukana. Tämän tu-
en suuruutta on vaikea arvioida, tai ai-
nakaan yliarvioida. Tuskin joka kym-
menes maksaisi jäsenmaksun, ellei sitä 
perittäisi kirkollisverona. Evankelis-lu-
terilainen kirkko korvaa verohallinnol-
le kirkollisverotuksen kuluja. Ortodok-
sinen kirkko ei korvaa. Suoraan jäsen-
määrien mukaan suhteuttaen korva-
uksen suuruus tulisi olemaan 200 000 
- 250 000 euroa.

Muista tuista esimerkkeinä ovat 
Ortodoksisten nuorten liiton saama 
nuorisotuki, noin 50 000 euroa viime 
vuonna. Kulttuurilehtitukea sai Orto-
doksinen opiskelijaliitto tuhat euroa 
vuonna 2012, mutta sitten tuki loppui 
kokonaan. Näistä yleisistä tuista kirjoi-
tan myöhemmissä numeroissa.
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Markus Jalkanen

U
rsa on julkaissut ko-
lumnikokoelman Es-
ko Valtaojan erinäisiin 
lehtiin vuosina 2002-
2014 kirjoittamista ko-
lumneista. Turun Sa-

nomien kolumneja on eniten, loput 
ovat enemmänkin tietylle 
kohderyhmälle suunnattu-
jen erikoislehtien sisältöä. 

Useita kertoja lukiessani 
nauroin ääneen, ja useimmi-
ten vähintäänkin hymähdin. 
Huumoria Valtaojan teksteis-
tä ei puutu. Tosin kokoelmas-
sa on vain parhaat kolumnit, 
liekö sitten “jämissä” erilai-
nen tunnelma. Kirjan tär-
kein anti on kuitenkin se, et-
tä lukija väistämättä saadaan 
ajattelemaan asioita. On to-
ki eri asia, haluavatko luki-
jat ajatella aamukahvia naut-
tiessaan mitään joka ei käy 
yksiin heidän oman maail-
mankatsomuksensa kanssa, 
mutta juuri siitä syystä koko-
elma on riemastuttavaa luet-
tavaa. Ilmeistä on, että ko-
lumnit osuvat useita kertoja 
arkoihin paikkoihin ja tuot-
tavat reaktioita. Seuraavaksi 
haluan saada käsiini koko-
elman parhaista vastineista 
joita näihin kolumneihin on 
saatu. Ja pahimmista. Sitä lu-
kiessa olisi miellyttävää ku-
vitella miten ne aamusumpit 
on tällä kertaa saatu niellyk-

si, vai onko peräti vahingossa nenään 
mennyt se kuuluisa herne.

Kolumnit peilaavat useimmiten 
ajankohtaisia asioita, toki mukana on 
pohdintoja myös isommassa mittakaa-
vassa. Valtaoja kertoo myös omasta 
menneisyydestään, esimerkiksi opis-
kelustaan ja matkoistaan. Siksi kokoel-
maa lukiessa tulee mieleen takautumia 

siitä, miten itse olen nämä asiat koke-
nut ja mitä olen silloin ajatellut. Ko-
lumnien teemat liikkuvat hyvin laajalla 
alueella, aina seksuaalivähemmistöjen 
oikeuksista tähtitieteeseen. Sivalletaan 
eräässä kolumnissa myös vapaa-ajatte-
lijoita! Kukaan ei siis ole turvassa, ei-
kä tietenkään pidäkään olla. Sivalluk-
set ovat silti varsin lempeitä - Valtaoja 

ei alennu loanheittoon, vaikka 
sekin olisi tietyissä rajoissa hy-
väksyttävää.

Jos kokoelmasta hakemal-
la hakee huonoja puolia, niin 
olisin halunnut että kolumnit 
olisi taulukoitu niin, että tie-
tyn aihepiirin kirjoitukset oli-
si helppo löytää. Onhan ne to-
ki nimetty ja ne on järjestetty 
julkaisuajankohdan mukaan, 
mutta jos jonkun tietyn teks-
tin tahtoisi kaivaa esille niin 
se on työlästä. Tämän Ursa 
voi tietysti korjata seuraavas-
sa painoksessa. Itse en ollut 
aiemmin Valtaojan muuhun 
tuotantoon perehtynyt, mutta 
kieltämättä nyt syyhyttäisi pai-
nella kirjastoon ja lainata kas-
sillinen Eskoa.

Kokoelma on tiivis ja hy-
vä paketti huumorintajuisil-
le ihmisille, jotka ovat valmii-
ta ajattelemaan asioita eri ta-
voilla. Lukijan tulee myös olla 
valmis lukemaan omien käsi-
tystensä ja arvojensa vastaista 
tekstiä. Jos näin on, niin tämä 
kirja sopii oikein hyvin, ja suo-
sittelen lämpimästi sen hank-
kimista.

Ajattelun ja 
naurun aihetta

Uskonto provosoimassa

Esko Valtaoja - 
Ensimmäinen koira kuussa - 
Kootut kolumnit (2014)

Enpä usko. Ajatuksia ja kannanottoja
Lena Andersson. Suomentanut Sanna Manninen. 
Kustannusosakeyhtiö Siltala, Helsinki. 2016. 
Tekstit ilmestyneet Dagens Nyheter -sanomalehdessä 2010-2015,  
lukuunottamatta tekstiä Vapaa geenien tyranniasta,  
joka on julkaistu teoksessa Ingens mamma.  
Tolv kvinnor om barnfrihet. (Atena, 2013).

Satu Siltaloppi

L
ena Anderssonin kirjak-
si kootut kolumnit tämän 
vuosikymmenen alkupuo-
lelta ovat tiiviitä paketteja 
ilmiöistä Ruotsissa ja muu-
alla – ja vaikka esimerkik-

si yhteiskuntapohdinta on ruotsalaisen 
kansankodin näkökulmas-
ta (ja sitä myös kritisoiden) 
vievät tekstit soveltamaan 
Anderssonin ajatelmia 
myös koskemaan Suomen 
nykyistä tilannetta ja päivän 
politiikkaa. Valtioiden ra-
jat eivät Anderssonin esiin 
nostamien teemojen kanssa 
vaikuta. Yhteiskunta, muut-
toliike ja integraatio, uskon-
to, koulu, ihmiskäsitys se-
kä perhe, parisuhde, suku-
puoli ovat yläkäsitteet, joi-
den alle Anderssonin tekstit 
on sijoitettu – eikä kuuden 
vuoden aikaperspektiivi ole 
vanhentanut tekstejä ollen-
kaan. Suomennos on suju-
vaa kieltä ja taatusti yhtä is-
kevää kuin Anderssonin al-
kuperäistekstit. 

Kirja ei ole mikään yh-
den illan ihme, vaan eri 
tekstejä jää pakostakin poh-
timaan. Niin on jäänyt An-
derssonkin. Hän  ottaa esiin 
jonkin tekstin saaman ylei-
söpalautteen ja keskustelee 
sekä oman tekstinsä että 
yleisönsä kanssa, sekä myös 
tämän kirjaversion lukijan 

kanssa. Kritiikkiä eri teksteissä saavat 
tasapuolisesti kaikki. Monarkian kan-
nattajat ja vastustajat, poliitikot ajan-
saatossa ja ympäri maailman, kristityt, 
muslimit, lapselliset,  koulujärjestelmä 
ja vanhemmat sekä sananvapaus. An-
dersson pohdiskelee sitä, mitä on ruot-
salaisuus ja miten henkinen ruotsalai-
suus on mahdollista saavuttaa.

Andersson on kokenut kolumnis-
ti ja hän hallitsee tekstityylinsä – yh-
tään turhaa lausetta ei kirjassa tai-
da olla. Kovimman kritiikin ja eniten 
palstatilaa saa Anderssonin pohdin-
ta eri uskonnoista johtuvien ilmiöi-
den pohdinta. Mikä mielikuvitus-
maailmassa on sellaista, joka auttaa 
ihmistä selviämään arjesta? Miten aa-

tejärjestelmä voi autoritaa-
risen vallanhimoisen johta-
jan käsissä muuttua terrori-
teoksi? Onko taustalla vää-
ristynyt kunniakäsitys, pelko 
arjen tylsyydestä vai yhteis-
kunnan rakenteiden toimi-
mattomuus? Kaipuu parem-
masta maailmasta, vääristy-
nyt kuva hyvästä ja pahas-
ta? Rivien välistä läpi kirjan 
paistaa kuitenkin myös nai-
seus ja naisen oikeus omaan 
elämäänsä, äitiys, itsevalittu 
lapsettomuus sekä rakkaus, 
todella laajasti ymmärretty-
nä eikä vain parisuhdeilmiö-
nä. Yleensä kolumnin aihee-
na on kuitenkin ilmiö, jossa 
on jotain turhaa. Tai joka on 
kokonaan turha. Kuten us-
konto. 

“Kuten tavallista, lääke jo-
ka pieninä annoksina pelas-
taa henkiä on väärin annos-
teltuna tappavaa. Uskollisuus 
aatteille johtaa ajan mittaan 
petettyihin ihanteisiin. Elä-
män monimutkaisuus vaa-
tii jatkuvaa vuorovaikutusta 
historismin ja "loso"sen peri-
aatteellisuuden välillä.”

Lena Andersson 
Kuva Ulla Montan
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Esa Ylikoski

S
uomessa vierailleen tans-
kalaisen väitöskirjatut-
kijan Sidsel Kjemsin 
kokoamat vertailutie-
dot Pohjoismaiden se-
kä Englannin ja Skotlan-

nin kirkkojen rahoituksen tilanteesta 
saavat kiinnittämään huomioita eräi-
siin peruskysymyksiin Suomessa. Kun 
katsotaan näiden enemmistökirkko-
jen rahoituksen osuutta bruttokan-
santuotteesta huomataan, että Suo-
men osuus on selvästi suurin.

Ev.lut. kirkon instituution toimin-
nan ylläpito tulee Suomelle kansan-
taloudellisesti kalliiksi. Kalliimmaksi 
kuin muissa maissa. Vaikka Suomi on 
monessa suhteessa Tanskan kaltainen 
maa, kirkkomme käyttää rahaa 42 pro-
senttia enemmän kuin Tanskan kirk-
ko suhteessa kansantalouden kanto-
kykyyn.

Kjems selvitti rahoituksen määrää 
myös suhteessa kirkkojen ns. yhteis-
kunnallisiin, julkisiin tehtäviin, joihin 
on katsottu kuuluvan ainakin hauta-
usmaiden ylläpito, kulttuuriperinnön 

säilyttäminen kirkkorakennuksissa se-
kä väestörekisteripalvelut. Ilmeni, et-
tä rahoituksen määrän erot eivät joh-
du eroista näiden tehtävien hoidos-
sa. Norjan ja Tanskan kirkot hoitavat 
samoja tehtäviä, mutta halvemmalla 
kuin Suomen ja Ruotsin kirkot. Suo-
messa tätä toimintaa rahoitetaan val-
tion budjetista 114 miljoonalla eurol-
la sekä käyttömaksuilla.

Tanska ja Suomi ovat hyvin saman-
laisia maita, mutta Suomen kirkko on 
erittäin hyvin rahoitettu tanskalaiseen 
kirkkoon verrattuna. Yhteiskunnalli-
set tehtävät ja ”hyvän tekeminen” ei 

käy eron selitykseksi, koska Tanskan 
kirkko tekee yhtä paljon, vaikka heil-
lä on vähemmän rahaa.

Rahoitusmalli ratkaisee

Mikä sitten vaikuttaa rahoituksen 
määrän suhteellisen taso varsin suu-
reen vaihteluun? Kjemsin tutkimusten 
mukaan se on selvästi rahoitusmalli, 

joita vertailtavissa maissa on kolme: 
1) Oikeus kirkollisverotukseen julkis-
ta verotuskoneistoa käyttäen: Tans-
ka, Ruotsi ja Suomi. 2) Yleinen vero-
tus ja kirkon rahoitus valtion ja kunti-
en budjeteista: Norja ja Islanti. 3) Lah-
joitukset ja rahankeräykset: Englanti 
ja Skotlanti.

Ryhmässä 1, varsinkin Suomessa ja 
Ruotsissa, rahoitus on selvästi muita 
korkeammalla tasolla. Ryhmässä 2 ra-
hoitus on selvästi ryhmää 1 pienempää 
ja ryhmää 3 suurempaa.

Ryhmän 3 maissa rahoituksen mää-
rä on selvästi pienempi, kuin maissa, 
joissa on kirkollisverotus tai joissa kir-
kot saavat pääosan rahoituksestaan 
valtion budjetista. 

Näin suuret rahoituksen erot ra-
hoitusmallin mukaan jaoteltuna ker-
tovat selvästi, että rahoituksen määrä 
suhteessa jäsenmäärään ja osuus koko 
kansantuotteesta on suurinta kirkol-
lisverotuksen maissa. Verotussystee-

mi on niiden kirkkojen suurten tulo-
jen ja vaurauden syy ja perusta. Talou-
den kasvu vuosikymmenten ja vuosi-
en myötä on koitunut automaattisesti 
myös kirkon kasvuksi.

Verorahoitus ja budjettirahoitus 
eivät ole maksajalle läpinäkyviä, kuu-
kausittain esillä olevia. Ne  ovat hyvin 
piiloisia ja ehkä vain kerran tai kaksi 
vuodessa esille tulevia. Suomessa ny-
kyinen kirkollisverosysteemi enna-
konperintöineen alkoi vuonna 1960, 
ja sen ansiosta kirkosta eroamiskehi-
tys pysähtyi 1960-luvulla kokonaan, 
kun aiemmin näkyvä vuotuinen kir-
kollisvero piilotettiin ja jaettiin jokai-
sen palkkaerän ennakkoperintään.

Kjemsin mukaan absoluuttisen vää-
rä tapa yrittää lisätä kasvavaa kritiik-
kiä osakseen saaneen kirkollisverosys-
teemin hyväksyttävyyttä olisi verotus-

oikeuden laajentaminen muille uskon-
nollisille ja katsomuksellisille tahoille. 
Olen ehdottomasti samaa mieltä. Kir-
kon rahoitusosuutta kansantaloudessa 
tarpeettomasti paisuttava ja yhdenver-
taisuuden näkökulmasta sekulaareille 
kansalaisjärjestöille epäreilu kirkollis-
verosysteemi on perusteltua lakkaut-
taa. Tätä olemme esittäneet, myös yh-
dessä Humanistiliiton kanssa.

Maallistumiskehitys 
voimakasta
Sidsel Kjems oli myös koonnut an-
siokkaasti vertailutietoja muun mu-
assa kirkollisten toimitusten ja jäsen-
suhteen kehityksestä pohjoismaissa. 
Aineistosta voi tehdä päätelmiä myös 
lähivuosien tulevasta kehityksestä 
Suomessa. Asetelma kuvaa muutosta 
vuodesta 2004 vuoteen 2014. Britan-
nian luvut koskeva anglikaanista kirk-
koa !e Church of England.

Kasteiden osuus väheni

Ruotsissa 69 %:sta 46 %:iin
Tanskassa 76 %:sta 64 %:iin
Norjassa 77 %:sta 63 %:iin
Suomessa 86 %:sta 72 %:iin
Englannissa 14 %:sta 12 %:iin
Skotlannissa 14 %:sta 7 %:iin
Kon"rmointien osuus väheni
Ruotsissa 38 %:sta 29 %:iin
Tanskassa 73 %:sta 70 %:iin
Norjassa 68 %:sta 63 %:iin
Suomessa 89 %:sta 84 %:iin
Englannissa 14 %:sta 12 %:iin
Skotlannissa 14 %:sta 7 %:iin
Islannissa 83 % vuonna 2010

Kirkollisten vihkimisten  

osuus väheni

Ruotsissa 54 %:sta 33 %:iin
Tanskassa 41 %:sta 34 %:iin
Norjassa 49 %:sta 38 %:iin

Suomessa 64 %:sta 49 %:iin
Islannissa 81 %:sta 74 %:iin
Englannissa 22 %:sta 19 %:iin
Skotlannissa 23 %:sta 12 %:iin

Kirkollisten hautausten 

osuus väheni

Ruotsissa 89 %:sta 76 %:iin
Tanskassa 90 %:sta 83 %:iin
Norjassa 94 %:sta 90 %:iin
Suomessa x %:sta 92 %:iin
Islannissa vuonna 2014 osuus 95 %
Englannissa 41 %:sta 31 %:iin
Skotlannissa 58 %:sta 40 %:iin
(Englannissa ja Skotlannissa
hautausmaat ovat kunnallisia.)

Kirkon jäsenosuudet  

vähenivät

Ruotsissa 78 %:sta 65 %:iin
Tanskassa 83 %:sta 78 %:iin
Norjassa 85 %:sta 74 %:iin
Suomessa 84 %:sta 74 %:iin
Islannissa 86 %:sta 75 %:iin
Englannissa 26 %:sta 17 %:iin
Skotlannissa 36 %:sta 21 %:iin

Suomalaisissa kyselytutkimuksis-
sa on tullut selvästi esiin, että nuo-
remmat ikäluokat ovat huomatta-
vasti ei-uskonnollisempia kuin van-
hemmat ikäpolvet. Kjemsin esityk-
sessä on samanlaisia tuloksia muista 
maista. Esimerkiksi Englannissa al-
le 25-vuotiaissa ei-uskonnollisia oli 
64 prosenttia ja yli 65-vuotiaissa 28 
prosenttia.

Näistä ikäryhmien välisistä suuris-
ta eroista herää mielenkiintoinen ky-
symys: Tulevatko ihmiset uskonnolli-
semmiksi iän myötä?

Kjemsin esittämään englantilaisen 
aineiston mukaan näin ei ole. Ikä-
ryhmien väliset suuret erot johtuvat 
sen sijaan siitä, että keskimäärin nyt 
iäkkäät ihmiset olivat jo nuorena us-
konnollisempia kuin mitä nykynuo-
ret ovat. Tiedossani ei ole vastaavaa 
seurantatutkimusta Suomesta, mutta 
yleiskuva on mielestäni samansuun-
tainen. Ihmiset eivät muutu vanhe-
tessaan aiempaa uskonnollisemmik-
si. Maallistumiskehitys jatkuu ja vähi-
tellen heijastuu myös hautauskulttuu-
rin monimuotoistumisena.

Ihmiset eivät vanhetessaan 

uskonnollistu.

Talouskasvu on koitunut myös 

kirkon kasvuksi.
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Olli Niiranen

“Entä jos olet väärässä?” Tälle ajatuk-
selle perustuvat uskonnot. Mutta tar-
vitsemmeko todella uskontoja, ja jos, 
mihin?

Tarvitsemmeko uskontoa 
tietääksemme mistä 
maailma on tullut? 
 Sen jälkeen kun oli keksitty mikro-
skooppi ja kaukoputki, teleskoopis-
ta puhumattakaan, uskonnolla ei ole 
ollut mitään merkittävää sanottavaa 
luonnosta. Arvauksiahan Raamatun 
sanomiset olivat olleet ja yleensä men-
neet väärin.  Evoluutioteoria selittää 
eliökunnan monimuo-
toisuuden. Alkuräjäh-
dysteoria selittää mistä 
olemme tulleet. Kaik-
ki kehomme atomit 
ovat kotoisin räjähtä-
neistä tähdistä. Olem-
me tähtipölyä. Unohda 
Jeesus, tähdet kuolivat 
jotta me saamme elää. 
Työ lienee kesken sen 
suhteen miten ensim-
mäinen alkeellinen ko-
pioituva molekyyli, jo-
ka on yhtä kuin elämä, 
on syntynyt. Jos evoluu-
tioteoria osoitettaisiin-
kin vääräksi huomenna, 
se ei tee jumalaa yhtään 
todemmaksi. Silloin re-
hellisen ihmisen pitäisi 
sanoa, että en tiedä mi-
ten tämä on tapahtunut.

Uskovainen lammik-
ko ajattelee, että kuop-
pa on älykkäästi suun-
niteltu, koska hän so-
pii siihen niin tarkkaan. 
Mutta eiköhän se ole toi-
sinpäin, elämä sopeutuu 
ympäristöön ja lammik-
ko kuoppaan? Ellei so-
peudu niin katoaa, kuten muuten 98% 
kaikista eläneistä lajeista.

Tiede ei tiedä kaikkea eikä niin väi-
täkään ja voi muuttaa oletuksiaan jos 
todistusaineisto siihen ohjaa. Mutta ei 
se mitään. Voin olla tyytyväinen sen 
kanssa, etten tiedä kaikkea. Se on pal-

jon parempaa kuin teeskennellä tietä-
vänsä kaiken. Jos haluan tietää jotain 
luonnontieteen asioista, kysyn asian-
tuntijalta, en lue niistä satukirjoista.

Tarvitsemmeko uskontoa 
moraalin takia?  
Raamatun moraali on se, että ole lojaa-
li vain omalle heimollesi. Ole vihamie-
linen vieraita heimoja kohtaan. Sulje 
silmäsi ja korvasi ja ajattelusi muulta 
tiedolta ja luota auktoriteettiin, joka 
on pappi tai pyhä kirja. Ei kovin mo-
raalista.

Vai onko uskovaisen moraali se, että 
tee hyviä tekoja jotta saat palkinnon ja 
vältyt rangaistukselta? Pelkäämme siis 

taivaallista valvontakameraa ja halu-
amme kerätä itsellemme etuja? Jos se 
on yksittäisen uskovaisen ainoa syy ol-
la tappamatta ja varastamatta, niin me 
kaikki varmasti yhdessä haluamme et-
tä tämä yksilö pysyy uskossaan. Kris-
tinusko vain väittää keksineensä mo-

raalin, oikeasti se on varastanut sen. 
Jos pyhän kirjan oppeja noudatettai-
siin niin tottelemattomat lapset kivi-
tettäisiin kuoliaaksi. 

Tarvitsemmeko taivasta? 

Mukava on isän ja äidin luona vierailla 
pari päivää, mutta entä ikuisuus? Ja se 
harpunsoitto. Saisiko välillä rock and 
rollia? Ehkä ihan nukkuminen on pa-
rempi. Tai voinhan ajatella että jokainen 
atomi josta koostun, jatkaa olemassa-
oloaan minun jälkeeni. Suuri osa niis-
tä muissa elollisissa olioissa. Nyt ne ovat 
minulla vain lainassa. Ihmisen kuole-
manpelko on vahva syy uskontojen ole-
massaololle. Mutta lupauksia jotka lu-

nastetaan kuoleman jälkeen 
voi tehdä kuka tahansa. Mi-
näkin voin luvata että rupea 
sinäkin ateistiksi niin et oi-
keasti kuole koskaan. Ja sa-
man voivat kaikki muut tu-
hannet uskonnot luvata. Ei 
kai jää muuta vaihtoehtoa 
kuin koettaa miettiä, onko 
tätä väitettä syytä uskoa. Jos 
on olemassa yksi todellinen 
jumala, niin hyvin moni us-
kovainen rukoilee todennä-
köisesti väärää jumalaa.

Miksi sitten puhua ää-
neen näitä asioita? Jos us-
kovaiset ovat hiljaa niin ei 
minullakaan ole tarvet-
ta tästä puhua. Mutta jo-
ka paikkaanhan he tule-
vat julistamaan tarinaan-
sa. Omat sanomalehdet, 
radio- ja tv-kanavat, ja 
vievät osansa yleisistä ra-
dio- ja tv-ohjelmista. 2016 
heidän toimiaan pitää tu-
kea yli 100 miljoonalla eu-
rolla. Tuota puppua syö-
tetään lapsillemme päivä-
kodeissa ja kouluissa siinä 
vaiheessa kun heillä ei ole 
puolustuskykyä. Kehtaa-

vat pikkuvauvoja liittää verovelvolli-
siksi jäsenikseen!

Lyhyt ihmiselämä on parempi elää 
silmät auki ja yrittää ymmärtää mis-
tä oikeasti on tullut kuin elää pelonse-
kaisessa unessa. Näin voi ainakin olla 
älyllisesti rehellinen itselleen.

Miksi olen vapaa-ajattelija? Negatiiviset stereotypiat  
ovat pahasta
Robert J. Brotherus

Kalevi Hölttä pahoitti turhaan mie-
lensä kolumnistani “Muistetaan myös 
että jumalia tuskin on olemassa” (VA 
3/2015), jossa mainitsen negatiivi-
sen stereotypian “puolihullusta dog-
maattisesta ja sivistymättömästä va-
paa-ajattelija-ukosta, joka punalippu 
kädessään torilla räyhää: ‘Ei ole ju-
malaa!’”. En todellakaan ole tuollaisen 

stereotypian kannattaja ja tarkoituk-
seni oli nimenomaan kritisoida täl-
laisen stereotypian käyttöä perustee-
na sellaiseen poliittiseen korrektisuu-
teen, jossa uskonto-kritiikki liiaksi 
siivotaan pois vapaa-ajattelun sisäl-
löstä. Pahoittelen, että tämä kantani 
ei näemmä ollut tarpeeksi selkeästi il-
maistu ja saattoi jättää joillekin luki-
joille väärän mielikuvan. En itse kan-
nata mitään stereotypioita vaan asioi-

den käsittelyä asioina ilman ryhmi-
en leimaamista, mutta jos havaitsen 
muilla negatiivisia tai negatiivises-
ti vaikuttavia stereotypioita, haluan 
nostaa kissan pöydälle. Jumalharhat 
-kolumnillani pyrin omalta osalta-
ni tuomaan suoraviivaista ja terävää 
uskontokritiikkiä jälleen lisää vapaa-
ajattelun sisältöön poliittisten ja kult-
tuurillisten sisältöjen rinnalle. Ei ole 
jumalaa!
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