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Miksi jumalanpilkka on  
yhä rikos Suomessa?
Julkaisemme aiheesta kaksi 
juttua, katsauksen historiaan ja 
taiteilijahaastattelun Lapista
s. 6-9
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Kaj Torrkulla

K
irjoitan tätä oltuani kak-
si kuukautta liittohalli-
tuksen puheenjohtaja-
na. Liittokokous pidet-
tiin tällä kertaa Oulussa. 
Jo kahdessa edellisessä 

liittokokouksessa edustajana olleena 
kokous meni nähdäkseni perinteisis-
sä merkeissä. Pieni osa edustajista ää-
nestytti asiasta kuin asiasta ikään kuin 
periaatteen vuoksi. Voisihan liittoko-
kousedustajien aikaa käyttää tehok-
kaammin muuhun kuin äänestyksiin, 
joilla ei lopulta ole merkitystä päätös-
ten kannalta. Tällä kertaa liittokokous 
järjestettiin edullisesti, josta suuri kii-
tos järjestäjille. Tätä mallia järjestelyis-
sä kannattaa toistaa.

Liitolle valittiin tietenkin myös uusi 
hallitus ja uusi valtuusto. Niissä vaihtui 
nyt suuri osa jäsenistä. Toiminnan jat-
kuvuuden kannalta tämä on haasteel-
lista. Toisaalta uudet jäsenet tuovat uu-
sia tuulia mukanaan. Sekä pitkään toi-
mineiden kokemus että uusien tuoma 
osaaminen ovat tärkeitä.

Uusi hallitus on tarttunut liiton ta-
louteen. Liitolla on tuottavaa omai-
suutta, joka tuottaa myös jatkossa, 

kunhan sitä hoidetaan aktiivisesti. Tä-
mä vaatii ainakin yhden osaavan hen-
kilön panoksen. Lisäksi nykyinen hal-
litus tasapainottaa tulot ja menot.

Edellä käsiteltiin hallinnollisia asi-
oita. Nyt on itse pihvin vuoro, eli mi-
tä aatteellista tehdään. Pitkäjänteisellä 
työllä ollaan päästy asemaan, jossa val-
tio kysyy vapaa-ajattelijoilta kantaa us-
kontoon liittyvissä asioissa uskonnot-
tomien edustajana. Tätä asemaa kan-

nattaa hyödyntää jatkossa. Lisäksi teh-
dään lausuntoja ja kannanottoja myös 
erikseen pyytämättä liiton tavoitteiden 
edistämiseksi. Jäsenyhdistysten tapah-
tumia ja toimintaa tuetaan hakemus-
ten perusteella.

Tämän lehden ilmestyessä koulujen 
lukuvuoden alkaminen on ajankohtai-
nen asia. Perustavoitteisiimme kuu-
luu uskonnonopetuksen lopettami-
nen kouluissa. Tämä kannattaa pitää 
esillä, vaikka käytännössä edistämme 
elämänkatsomustietoa. Joidenkin puo-
lueiden puolueohjelmissa on tavoittee-
na uskonnonopetuksen lopettaminen, 
joten liiton ei tarvitse olla tässä varo-
vaisemmalla linjalla. Eri uskontoryh-
mien lisääntyessä, uskonnonopetuk-
sen järjestämisestä tulee aina suurem-
pi rasite kunnille. Tämä taloudellinen 
näkökulma voi olla se, joka johtaa ta-
voitteemme toteutumiseen.

Kouluissa ongelmana on myös us-
konnollisten tilaisuuksien vapaaeh-
toisuuden toteutuminen. Jos sellaisia 

järjestetään, niille tulee olla yhtä ar-
vokas vaihtoehtoinen uskonnoton oh-
jelma. Joka tilaisuuden kohdalla tuli-
si olla uskontokuntaan kuulumisesta 
riippumatta mahdollista valita uskon-
nollisen tai vaihtoehtoisen ohjelman 
välillä. Tämän toteutumisessa on on-
gelmia osassa kouluja. Liiton jäsenyh-
distyksiä on ollut mukana tekemässä 
kantelupukki.fi-palvelua, joka on en-
sisijaisesti valinnanvapaudesta tietoa 

jakava palvelu. Palvelu auttaa tarvit-
taessa kantelun tekemisessä tai tekee 
kantelun huoltajan puolesta. Me kaikki 
voimme kertoa koululaisten vanhem-
mille kantelupukki.fi:n olemassaolos-
ta, jos koulussa ilmenee ongelmia us-
konnollisten tilaisuuksien osalta.

Kirkosta eroaminen jatkuu tasaise-
na, mutta sen merkitys vähenee. Tä-
hän on syynä laajempi maallistumi-
nen. Kirkolliset vihkimiset ovat nyky-
ään vähemmistössä kaikista vuoden 
aikana tehdyistä vihkimisistä. Tämä 
liittyy siihen, että yhä pienempi osa 
syntyneistä kastetaan. Isomman val-
tionkirkon jäsenmäärä laskee siksi jo 
pelkästään siitä syystä, että enemmän 
jäseniä kuolee kuin uusia jäseniä kas-
tetaan.

Vapaa-ajattelijoiden tavoitteet edis-
tyvät siis päivä päivältä. Kun yhteis-
kunta on selvästi sekularisoitunut, va-
paa-ajattelijoiden kuuluu osallistua 
keskusteluun, jotta valtiokin maallis-
tuu.

Valtio kysyy vapaa-ajattelijoilta 
kantaa uskontoon liittyvissä asioissa 

uskonnottomien edustajana. 

Minun ateismini – katso-
muksellisia tositarinoita
Pyysimme internetissä tarinoita omasta 
katsomuksellisesta kehityksestä. Saimme 
niitä useita. Julkaisu alkaa nyt ja jatkuu 
seuraavassa numerossa. s. 10–13

Vapaa-ajattelijain  
tavoitteet ja toiminnat  
2017-2020
Julkaisemme liittokokouksen Oulussa 10.-
11.6. hyväksymän linjaavan asiakirjan.
s. 17–20

Liiton johdon esittäyty-
mispuheenvuoroja
Liiton johto uusiutui Oulun liittokokouksessa 
laajalti. Uudet liittohallituksen jäsenet 
esittäytyvät. s. 24-29
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Kolumni • Tieteen puolesta

Markku Myllykangas

K
uopiolainen evlutpiispa 
Jari Jolkkonen kirjoittaa 
uutterasti Savon Sano-
miin. Sama saarnamies, 
joka pitää edustamaansa 
uskontoa ”tiedeperustei-

sena” erotuksena huuhaauskontoihin. 
Jolkkonen esiintyy mielellään kirjoi-
tuksissaan tiedemiehenä ja tutkijana, 
teologian tohtorina ja dosenttina, ei 
niinkään kiihkouskovaisena pappina, 
joka kuorolausuttaa hiippakuntaansa 
uskontunnuksen tiedevastaisilla älyt-
tömyyksillä neitseestä syntymisineen, 
vedenpaisumuksella Nooan arkkei-
neen ja kuolleista ylösnousemisineen. 
Tohtorinhattu sinänsä ei tee kenestä-
kään tiedemiestä.

Jolkkonen kertoo kyhäävänsä mo-
net saarnansa evoluutiobiologi ja tie-
teen kansantajuistamisen professori 
Richard Dawkins mielessään. Piis-
pa sanoo suuntaavansa sanansa tätä 
julkkisateistia vastaan. Vaikka ei hän-
tä saarnastuolissa kuulemma nimeltä 
mainitsekaan. Jolkkonen sättii Daw-
kinsia siitä, että tämä ei muka ymmär-
rä uskonnon syvintä olemusta. Monis-
sa kirjoituksissaan ja muissakin esiin-
tymisissään Jolkkonen ryöpyttää juuri 
”naiiviksi tiedeuskovaiseksi” mollaa-
maansa Dawkinsia ja yleensä uusateis-
teja, näitä älyllisesti vajaita ja tietysti 
epärehellisiä luusereita.

Piispa on päästetty aivopesemään 
jopa koululapsia. Pyhimmät ovat pa-
himpia. Alfred Hitchcokin kerrotaan 
sanoneen, että kauhistuttavin näky, 
jonka olen koskaan nähnyt, on se, kun 
pappi jutteli pojan kanssa, käsi tämän 
olkapäällä. Hitchcock hiiltyi ja huusi: 
”Juokse, pikkupoika. Juokse henkesi 
edestä!”

Piispa uskoo tietty myös salaliit-
toihin. Hän siteeraa Andrew Simsiä: 
”Hengellisyyden hyödylliset vaikutuk-
set ovat yksi psykiatrian ja lääketieteen 
tarkimmin varjeltu salaisuus”.

Savon Sanomien vakiokasvo, teo-
logian tohtori ja dosentti Kari Kuula 
pohti kerran, pääsevätkö eläimet tai-
vaaseen. Tiedemiehuuttaan korostava 

pappi tuli siihen tulokseen, että ”eivät 
ehkä bakteerit ja hyttyset, mutta ken-
ties uskolliset kotikoirat”. Muinoin 
kirkon kuristusotteessa rimpuilleessa 
tieteessä pähkäiltiin, onko enkeleillä 
ruoansulatusta. Eli ulostavatko nämä 

siivekkäät. Tai vertailtiin maallisia ja 
taivaallisia instituutioita. Kovin paljon 
pidemmälle tutkijakoulutetut teologit 
eivät ole pohdinnoissaan päässet.

Jolkkonen on tohkeissaan, kun jot-
kut ”oikeat tiedemiehet” uskovat luo-
jajumalaan. Hän paljastaa saaneensa 
jonkin sortin herätyksen luonnontie-
teilijä ja teologi (sic!) Alister E. Mc-
Grathin kirjojen äärellä. Kovat kiksit 
Jolkkonen oli saanut tavatessaan ju-
maloimansa McGrathin livenä kirk-
kopäivillä Kuopiossa. Jumalaa totena 
pitävä McGrath on työkseen hyökän-
nyt Richard Dawkinsin uskontokritiik-

kiä vastaan. McGrath on kyhännyt tol-
kuttoman ajatuksen ”tieteellisestä teo-
logiasta”. Monet Jolkkosen kannanotot 
näyttävät pursuavan McGrathilta, jon-
ka kuuliaiseksi opetuslapseksi piispa 
on ryhtynyt.

Jolkkonen patistaa kristittyjä nöy-
riksi totuuden etsijöiksi, jotka tukeutu-
vat todisteisiin ja rehelliseen etsintään. 
Todisteisiin! Jumalastako? Jo on piis-
palla otsaa. Ja epäjohdonmukaisuut-
ta. Hänelle ei näemmä ole jäänyt py-
syviä vaurioita tieteestä. Tosin hän on 
ammentanut tiedekäsityksensä trolli-
tehtaasta, Helsingin yliopiston teolo-
gisesta tiedekunnasta. Jolkkonen ei ta-
jua, että hänen hellimänsä ajatus uskon 
ja järjen kumppanuudesta on pähkä-
hullu. Jokaisen rehellisen etsivän, jon-
ka älykkyysosamäärä on hänen ken-
gännumeroaan suurempi, pitäisi taju-
ta jopa Jolkkosen ”tieteellinen uskon-
to” pelkäksi taikauskoksi, järjen käytön 
pilkkaamiseksi, suureksi huijaukseksi.

Tiede lienee suurin ja tärkein ih-
misen aikaansaannos. Sitä ei saa an-
taa tieteilijöiden valekaapuun kääriy-
tyneiden mustakaapujen saastuttaa. 
Pitäkööt niljakkaat näppinsä erossa 
tieteestä. Kuten kosmologian profes-
sori Kari Enqvist jyrähti puheenvuo-
rossaan Skepsiksen 30-vuotispäivillä: 
”Lopettakaamme tieteen puolustami-
nen. Nyt on tullut aika hyökätä tieteen 
puolesta!”

JUOKSE
HENKESI EDESTÄ !

Piispa on päästetty  
aivopesemään jopa koululapsia.

MYÖHEMPIEN AIKOJEN

HÖYNÄYTETYT

Kolumni • Jumalharhat

Robert Brotherus

V
ierailin Utahin Salt La-
ke Cityssä vuonna 1996. 
Mormonien 1847 pe-
rustamassa kaupungis-
sa uskonto näkyy voi-
makkaasti ja paikalli-

sessa sanomalehdessäkin on mormo-
nien uskonnolle oma iso “Religion” 
osasto. Mormonikirkon kasvu on ol-
lut voimakasta, liikkeellä on nykyään 
yli 15 miljoonaa jäsentä, aktiivinen lä-
hetystoiminta Suomessakin, ja kirkon 
vuotuiset tulot jäsenten “kymmenyk-
sistä” yli 10 miljardia dollaria.

Mormoni-uskon perustaja Joseph 
Smith oli kotoisin New Yorkin osaval-
tiosta, jossa hän nuorena harrasti ka-
vereidensa kanssa aarteiden etsintää. 
Vuonna 1823 Smith kertoi löytäneensä 
“enkelin johdattamana” kotinsa lähei-
seltä kukkulalta kultaisia levyjä, joissa 
oli vanhaa kirjoitusta tuntemattomalla 
kielellä. Muutaman vuoden ajan “en-
keli kielsi” Smithiä viemästä levyjä pois 
kukkulalta, mutta 1827 Smith toi vih-
doin kotiinsa painavan laatikon, jos-
sa sanoi levyjen olevan. Mutta kukaan 
muu ei tietenkään saanut avata laatik-
koa, koska senkin “enkeli oli kieltänyt”. 

Smith saneli Mormonin kirjan 
seuraavan kolmen vuoden aikana ja 
avustaja Martin Harris kirjoitti teks-
tin muistiin. Smith sanoi sanelevan-
sa englanninkielisen käännöksen kul-
taisten levyjen teksteistä. Mutta miten 
Smith pystyi itsekään lukemaan mui-

vät epäilemään. 116 sivun sanelun jäl-
keen nimittäin joku varasti Harrisilta 
kaikki tekstit. Sen sijaan että Smith oli-
si sanellut hatusta uudelleen samat 116 
sivua - ja todistanut tekstit vieneelle ja 
koko maailmalle, että tarina tuli jos-
tain muualta kuin hänen omasta pääs-
tään - hän kieltäytyi “koska enkeli käs-
ki” ja jatkoi sanelemalla uutta erilaista 
tekstiä. Uskomatonta kyllä, uskovaiset 
edelleen uskoivat. Ja kun Mormonin 
kirja oli valmis 1830, Smith tietysti sa-
noi palauttaneensa levyt enkelille - ai-
noa järkevä vaihtoehto, jos tarina oli 
sepitetty eikä mitään levyjä ollut ole-
massakaan.

Entä Mormonin kirjan sisältö? Ai-
kamoista uskomatonta huttua sekin. 
Kirja kertoo Amerikan historiasta 
3000 vuoden ajalta, mutta siinä Ame-
rikan ovat kansoittaneet Israelista läh-
töisin olevat siirtolaiset, mikä on täysin 
modernin arkeologian, populaatioge-
netiikan ja kielitieteen tulosten vastais-
ta. Kirjan huipennus on, kun itse Jee-
sus tulee vierailulle Amerikkaan. Kun 
nähkääs Jeesus raamatussa kuolleis-
ta heräämisensä jälkeen “nousee tai-
vaisiin” niin Joseph Smithin tarinas-
sa hän lentääkin Pohjois-Amerikkaan 
ja saarnaa siellä aikansa ennen lopul-
lista taivaaseen nousua. Sangen popu-
listista propagandaa, mutta ilmeises-
ti vetosi Amerikan uudisasukkaiden 
tuntemuksiin.

Kuten uskonnollisten kulttien pe-
rustajilla on tapana, myös Joseph 
Smith hyödynsi profeetan statuksen-
sa tehokkaasti hankkiakseen valtaa, 
omaisuutta ja seksiä. Tiuhaan hän ker-
toi “Jumalan käskeneen” antaa rahaa 
kirkolleen tai jonkun kirkkonsa kau-
niin naisen avioitua kanssaan - ja ala-
maiset tottelivat “jumalan käskyjä” on-
nesta soikeana. Muutamassa vuodessa 
Smith oli kerännyt yli 30 vaimoa, nuo-
rimmat 14-vuotiaita ja monet jo en-
nestään aviossa. Tämän perintönä vie-
lä tänäkin päivänä monet mormoni-
lahkot kannattavat ja harjoittavat mo-
niavioisuutta.

Salt Lake Cityssä ei muuten puhu-
ta “mormoneista” vaan suositaan kir-
kon virallista nimeä “Church of Je-
sus Christ of the Latter Day Saints” 
eli Myöhempien Aikojen Pyhien Jee-
suksen Kristuksen Kirkko. Tuskinpa 
sen jäsenet erityisen pyhiä ovat, mut-
ta herkkäuskoisuudessa kyllä vertaan-
sa vailla.

naista tekstiä? Ei hätää: Smithillä oli 
“näkijän kivi”, jonka hän sanoi omaa-
van taikavoimia tekstin kääntämiseen. 
Smith laittoi näkijän kiven hattuun, 
painoi päänsä hatun pimentoon ja sa-
neli. Laatikkoa, jossa hän väitti kultais-
ten levyjen olevan, ei tarvittu sanelun 
aikana ollenkaan.

Jos tämä ei vielä tunnu tarpeeksi 
paksulta pajunköydeltä, niin viimeis-
tään seuraavan tapahtuman olisi pitä-
nyt saada helpoimminkin höynäytettä-

Joseph Smith sanelemassa mormo-
nin kirjan tekstiä pää hatussa

Smithin “näkijän kivi”
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Maria Enebäck

K
un perehtyy jumalanpil-
kasta syytettyjen tapauk-
siin ja ottaa selvää tuo-
mittujen ja armahdettu-
jen oikeudenkäynneistä, 
tulee kysyneeksi, onko 

jumalanpilkkaoikeudenkäynneillä sit-
tenkään ollut mitään tekemistä juma-
lan saati sitten uskonnollisten asioiden 
kanssa. Näyttää pikemmin siltä, että 
yhteiskunnallisten epäkohtien esille 
tuojat, pääsääntöisesti kirjailijat, jou-
tuvat herkästi syytetyksi jumalanpil-
kasta, mikäli heidän kritiikin kohtee-
na on ollut myös virkamiesten korrup-
toituneisuus ja papiston tekopyhyys. 

Kirkko ja oikeuslaitos ovat voineet 
käyttää jumalanpilkkalakia koston vä-

lineenä pyrkimyksenä hiljentää valtaa-
pitävien kriitikko ja estää häntä lau-
komasta heidän mielestään hävyttö-
miä mielipiteitä. Huomionarvoista on 
myös se, että kaksi voimakasta valtaa-
pitävää instituutiota on järjestäen hyö-
kännyt yksittäistä kansalaista vastaan. 

Ensimmäinen esimerkki on kau-
kaa menneisyydestä, mutta se on myös 
eräänlainen ennakkotapaus ja muistut-
taa samankaltaisuudellaan myöhem-
piä jumalanpilkkasyytöksiä. Hattulas-
sa Ruotsi-Suomen aikaan 1781 synty-
nyt Jaakko Juteini toimi Suurruhtinas-
kunnan Viipurissa 1813-1840 valtion 
virassa maistraatin sihteerinä. Äidin-
kielen asema oli hänelle sydämen asia 
kuten myös ”suomalaisen rahvaan elä-

män kaikinpuolinen parantaminen”. 
Tämä valistusajan opeista innostunut 
suomenkielen kehittäjä kirjoitti vapaa-
aikanaan runoja ja harjoitti kansanva-
listusta. 

”Aseikseen tämä aikansa radikaali 
ja Suomen Voltaire valitsi, järjen pu-
humisen kovakalloiselle kansalle, sa-
tiiris-ironisen ivan juoppoa ja ennak-
koluuloja levittävää papistoa ja lahjuk-
sissa rypevää virkamiehistöä vastaan, 
huumorin, jolla hän pyrki voittamaan 
naurajat puolelleen sekä ylistyslaulun 
niille asioille, jotka ylistystä ansaitsi-
vat”, kirjoittaa Ahti Laine 1983 toimit-
tamassaan kirjassaan Jaakko Juteini, 
”Voi sun juttujas, Juteini”. 

Tämä suomalaisen kirjallisuuden 
ensimmäinen patriootti sai vuonna 
1827 haasteen oikeudesta. Pappispii-

rien syytös tuli kerettiläisyydestä se-
kä ”puhtaan evankelisen opin ja us-
kontunnustuksemme” vastaisesta kir-
joittelusta. Epäilyksenalaisia kohtia oli 
löydetty kirjassa ”Anteckningar av tan-
kar uti variantta ämnen” (Muistiinpa-
noja ajatuksista monenmoisista aiheis-
ta). Takavarikoitu painos poltettiin ro-
violla 1829 alioikeuden päätöksen pe-
rusteella, vaikka tuomio ylemmissä 
oikeusasteissa, Turun hovioikeudessa 
ja Senaatin oikeusosastossa, oli vapaut-
tava. Myöhemmin Juteini seppelöitiin 
Turun yliopiston kunniatohtoriksi.

Jumalanpilkkaluupin alla ovat olleet 
myös useat tunnetut suomalaiset kir-
jailijat, mutta Hannu Salaman vuonna 
1964 julkaistun Juhannustanssit -teok-

sen jumalanpilkkasyytös, kolmen kuu-
kauden vankeustuomio, kirjojen mää-
rääminen tuhottavaksi ja Kekkosen ar-
mahdus tekee tapauksesta erityisen 
kiinnostavan. Juhannustanssit kertoo 
maaseudulla tanssipaikalla kaupunki-
laisten ja paikkakuntalaisten viinan-
huuruisesta juhlimisesta, jossa ei väl-
tytä seksuaaliselta kanssakäymisestä. 

Romaanissa eräs humalassa oleva 
fiktiivinen hahmo pitää pilaillen saar-
nan muodossa lyhyen puheen ja lau-
suu kännipäissään epäilemättä, miten 
sen nyt sanoisi, ruman lauseen. 

Arkkipiispa Martti Simonjoki 
tarttui tähän ja väitti, että tämä fiktii-
visen hahmon kännisaarna loukkasi 
kristillisen kansanosan tunteita ja tä-
män jälkeen 19 kokoomuksen kansan-
edustajaa allekirjoitti eduskuntakyse-
lyn ”jumalaa pilkkaavan ja sukupuo-
limoraalia loukkaavan kirjallisuuden 
johdosta”. Tämän lisäksi uskovaisten 
ryhmä esitti vaatimuksen oikeusmi-
nisterille, että väitettyä jumalanpilkkaa 
vastaan oli tehtävä jotain. Olisikohan 
tuohtumus ollut yhtä suurta, jos kir-
jailija olisi ollut poliittisesti oikealla?

Jumalanpilkkatuomion saanut Sa-
lama julkaisi 1967 novellin, kiltin ju-
hannustarinan ”Kenttäläinen käy ta-
lossa”, jossa ei juhlita ollenkaan, ei juu-
rikaan käytetä alkoholia, ei käyttäydytä 
epäsiveellisesti, eikä ilmaista tunteita 
eikä ajatuksia. Tasavallan presidentti 
armahti Salaman seuraavana vuonna. 

Koska Suomen rikoslaissa on yhä 
voimassa jumalanpilkkakielto rangais-
tusuhkineen, on uskonnollisten elä-

mänkatsomukselliset käsitykset edel-
leen kohotettu erityisasemaan. Kyse on 
kuitenkin poliittisesta vallasta. Vallas-
ta päättää mitä ajatuksia saa tai ei saa 
esittää julkisesti.

Jumalanpilkkakielto aiheuttaa kui-
tenkin paljon vakavampia seurauk-
sia kansainvälisellä tasolla. Ei vain sik-
si, että eri uskontokunnat käyttävät ju-
malanpilkkasäädöksiä toisiaan vas-
taan poliittisessa valtataistelussa, vaan 
myös siksi, että jumalanpilkkaan vedo-
ten hyväksytään kaikki se väkivalta, mi-
tä ”vääräuskoisiin”, ”harhaoppisiin” tai 
”luopioihin” on kohdistettu ja kohdis-
tetaan, uskontokunnasta riippumatta.

Esimerkiksi meidän keskuudessam-
me elää tänä päivänä kirjailija, kieli-
tieteilijä ja pyhien kirjoitusten tutki-
ja, jonka nimeä tai julkaisua pelätään 
julkisesti lausua. Hän sai fiktiivisen 
teoksen kirjoittamisesta kuoleman- ja 
elinkautistuomion 1989. Toisen maan 
valtion johtaja tarjosi julkisesti rahaa 
murhapalkkioksi toisen maan kan-

salaisen murhaamisesta. Salamurha-
suunnitelma laajennettiin koskemaan 
kaikkia teoksen julkaisemisessa mu-
kana olleita. Tämän seurauksena mm 
kääntäjiä pahoinpideltiin, jopa silvot-
tiin ja erästä pohjoismaista kustanta-
jaa ammuttiin selkään useita kertoja, 
mutta hän selvisi hengissä. 

Saiko yksittäisiin henkilöihin koh-
distetut tilausmurhat aikaan yleisen 
tuomion uskonnollisissa piireissä? Ei 
saanut! Salamurhan tilaajaan suhtau-
duttiin myötätuntoisesti niin Vatikaa-
nin, Canterburyn arkkipiispan kuin 
Israelin sefardien päärabbin punni-
tuissa lausunnoissa. Myös New Yor-
kin kardinaali-arkkipiispa sekä mo-
net vähäisemmät uskonnolliset johta-
jat totesivat, ettei suurin ongelma ol-
lut palkkasotureiden tekemät murhat 
vaan ongelman ydin oli jumalanpilkka. 
(Lähde: Christopher Hitchens, 2007) 

Uskonnollisten auktoriteettien väki-
vallan hyväksyminen ja yhteen liittou-
tuminen on sanoinkuvaamattoman jär-
kyttävää. Tästä kuultaa läpi jokin arkaa-
iseen menneisyyteen kuuluva vallan-
himoinen kehotus: Peljätkää alamaiset 
Jumalaa ja totelkaa (meitä) auktoriteet-
teja, niin teidän ei käy kuinkaan.

On ilmiselvää, että tulkinnat uskon-
nollisten tunteiden mahdollisen louk-
kauksen vakavuusasteesta ovat olleet ja 
tulevat aina olemaan täysin mielival-
taisia ja poliittisesti värittyneitä. Sik-
si jumalanpilkkakielto on poistettava 
lainsäädännöstämme mitä pikimmin. 
Vai onko meidän kaikkien vielä tänä-
kin päivänä pakko ajatella ikivanho-
jen uskonnonlahkojen säätämien la-
kien mukaisesti? Olisiko valtiovallan 
jo aika sallia meidän ajatella, tuntea ja 
huvittua maallisen oikeusvaltion suo-
man turvan puitteissa näin satavuoti-
aan Suomen kunniaksi?

MIKSI JUMALANPILKKA ON  
YHÄ RIKOS SUOMESSA?

Kansainvälinen kampanja 
jumalanpilkan  

kriminalisointia, 
jumalanpilkkalakeja ja  

-pykäliä vastaan:

https://end-blasphemy-laws.org

Saiko yksittäisiin henkilöihin kohdistetut 
tilausmurhat aikaan yleisen tuomion 

uskonnollisissa piireissä?
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Eero Suorsa

T
aide herättää yhteiskun-
nassa aina keskustelua. 
Monesti myös uskonnol-
liset piirit reagoivat taitee-
seen, tuomiten tietyt teok-
set jumalanpilkkana. By-

santissa tämä ilmeni jo kauan sitten 
ikonien särkemisenä ikonoklasmin 
aikakaudella, ja Salman Rushdie ja 
Taslima Nasreen elävät edelleen jat-
kuvassa hengenvaarassa islamilaisten 
fundamentalistien taholta. Suomes-
sa Hannu Salama sai Juhannustanssit 
romaaninsa myötä huomata istuvan-
sa oikeudessa jumalanpilkasta syytet-
tynä, ja ortodoksinen kirkko vaati tu-
hottavaksi Hanni Haapaniemen töitä 
Limingan kuvataidekoulussa.

35-taiteilijajuhlavuottaan viettävä 
Merja Aletta Ranttila joutui 1993 us-
konnollisten piirien vihan kohteeksi 
"Herra armahda meitä"-teossarjansa 
takia. Teoksia vaadittiin poistettavak-
si taidenäyttelyistä, ja kampanjaa Rant-
tilaa vastaan johti silloinen Haaparan-
nan kirkkoherra Veikko Määttä. Mää-
tän tukena oli myös laulaja ja evanke-
lista Viktor Klimenko. 

Haastattelin Ranttilaa kesäises-
sä Inarissa heinäkuussa Saamelais-
kulttuurikeskus Sajoksessa. Puhuim-
me vuoden 1993 tapahtumista, mutta 
myös Ranttilan omasta taiteesta. Haas-
tattelun lomasta nousee vaikeuksia ja 
vastoinkäymisiä kestävä vahva ja ur-
hea ihminen, joka osaa myös nauraa. 
Ranttila on lukuisasti palkittu taiteilija, 
joka on saanut Lastenkulttuurin val-
tionpalkinnon 1993, samana vuonna 
kuin kohu oli käynnissä, Urpo ja Maija 
Lahtisen säätiön taidepalkinnon 1994, 
Saamelaiskäräjien kulttuuripalkinnon 
2000 ja Pohjolan Osuuspankin Helmi-
palkinnon. 

Kahvitellessamme Ranttila kertoo, että hänen teoksissaan 
aiemmin keskeisessä asemassa olleet pirut eivät ole olleet 
enää keskeinen osa hänen taidettaan. Ranttila kertoo piru-
jen olleen merkityksellisiä jo varhaisesta nuoruudesta lähti-
en; saamelaistaustainen Ranttila on lähtöisin vanhalestadi-
olaisesta perheestä. "Anteeksiantoa ja armoa ei perheessä-
ni tunnettu", Ranttila toteaa suoraan kahvikuppinsa äärestä. 

Kotona häntä ei kannustettu taidealalle, mutta Ranttila 
piti pintansa ja lähti kouluttautumaan Tornion taidekou-
luun sekä Rovaniemelle opiskelemaan graafista suunnitte-
lua. Jo Torniossa häntä varoitettiin pirujen maalaamisesta, 
koska erästä teosta oli tulkittu niin että Neitsyt Maria imet-
tää Jeesusta jolla on pirun sarvet päässä. "Teoksen ideana 
oli pikemminkin olla huolissaan tästä meidän Äiti Maas-
tamme ja kuinka sitä riistetään", Ranttila toteaa. 

Ranttila ottaa teoksissaan voimakkaasti osaa maailman 
tuskaan: Ranttilan maalaama Chernobyl-sarja on esimer-
kiksi vaikuttava, tunteellinen kuvaus ympäristökatastrofista 
ja sen aiheuttamasta kauhusta. Ranttila on hyvin empaat-
tinen ihminen, mutta tarvittaessa hän osaa sanoa mielipi-
teensä myös suoraan. Sarja on kaiverrettu suoraan laatalle, 
jo samana päivänä kun katastrofiuutisointi alkoi. 

Käymme välillä ulkoiluttamassa Ranttilan isoa koiraa 
Sajoksen pihalla. Käynnissä olevaa Tenojoen kalastuskiis-
taa Ranttila ei ole seurannut aktiivisesti, mutta saamelais-
statusta havittelevista suomalaisista, nk. "uussaamelaisis-
ta" Ranttilalla ei ole hyvää sanottavaa. "Me olemme tulleet 
kiusatuiksi, ja nyt kun on tämä uussaamelaisuus niin nä-
mä eivät tiedä saamelaisuudesta paskan vertaa oikeasti.".

Vuonna 1993 Ranttilalla oli esillä teossarja Herra armah-
da meitä, joka oli alun perin esillä Tornion shamanismi-
teemaisessa näyttelyssä. Haaparannan kirkkoherra Veikko 
Määttä hermostui näistä teoksista, ja tuomitsi Ranttilan pai-
kallisissa medioissa "shamanistiksi ja saatananpalvojaksi". 

Ranttila tuli väärinymmärretyksi. "Soitin Veikko Määtäl-
le eräänä aamuna ja kerroin ettei teoksissa suinkaan ollut 
kyse mistään sellaisesta. Hän kuunteli minua ja myötäili. 
Samana päivänä kuulin radiosta miten Veikko Määttä sa-
noi minusta radiossa: ´Tämän täytyy olla todella paha ih-
minen.´" Tapauksen suhteen Ranttila jäi kuitenkin lopulta 
voitolle, vaikka julkisuusmylly olikin raskas: "Lehdistö oli 
puolellani, myös iltapäivälehdet.". Kohu laantui viimeistään 
niihin aikoihin kun Ranttilalle myönnettiin samana vuon-
na Lastenkulttuurin valtionpalkinto Ranttilan lastenkirjoi-

hin tekemistä kuvituksista. "Minusta tehtiin lempeitä juttu-
ja naistenlehtiin kuten Annaan."  Ainoa mikä Ranttilaa jäi 
kaivertamaan oli se että häntä verrattiin Åmselen kolmois-
murhaajaan; häntä ja hänen teoksiaan pidettiin yhtä pahoi-
na. Minkään taiteilijayhteisön osa Ranttila ei koe olevansa. 

Vuosien aikana kohu on laantunut unholaan, ja Inarin 
kirkonkylän asukkaat suhtautuvat Ranttilaan neutraalisti, 
kuten kehen tahansa muuhun kyläläiseen. Veikko Määttä 
päätyi kuitenkin erääseen Ranttilan teossarjaan, Kerberos-
koiran hahmoon, kreikkalaisen mytologian helvetin port-
tien vartijaan. "Tiesin, että tämä muistuttaa Veikko Määt-
tää, se on aivan sen näköinen. Pujoparta ja kaikki. Ker-
beroksen hahmo pitää käsissään tukahdutettua vapaut-
ta. Minulla on oikeus olla mitä olen ja minulla on oikeus 
omiin mielipiteisiini." Veikko Määttä on sittemmin toi-
minut Raahen kirkkoherrana, jossa hänestä tehtiin vali-
tus tuomiokapituliin, ja tehnyt lähetystyötä Virossa vai-
monsa kanssa, sekä esiintynyt TV7:n ohjelmissa. Tuntuu 
jotenkin turhauttavalta, että samaan aikaan kun Ranttila 
tekee raskasta työtä kuviensa parissa niin Veikko Määttä 
saa ilmaista julkisuutta äärikristittyjen kanavalla.

Uskontoon Ranttilalla on neutraali suhtautuminen. 
"Kuuntelen Radio Deitä, ja poimin sieltä sen mikä minusta 
tuntuu hyvältä ja sen, mikä on tuomitsevaa, sivuutan. Armo 
ja ajatus armosta on minulle erittäin tärkeä", Ranttila toteaa. 

Ranttila esittelee näyttelyään Sajoksessa. Vaikuttavin te-
os on kenties sermiin tehty teos, jonka takana on valokuva 
Ranttilan tunturisaamelaisista vanhemmista saamenpuvut 
päällä. Sermin takana on saamenpuku lytyssä. Se symboloi 
Ranttilan mukaan saamelaisten edelleen alistettua asemaa 
Suomessa. "Uussaamelaisuus, ihmiset jotka väittävät ole-
vansa saamelaisia, tuntuu todella kipeältä, kun on itse tul-
lut kiusatuksi saamelaisuuden tähden. Ja minusta siinä on 
sitä hyötyajattelua, enkä ymmärrä miksi se on niin hirvit-
tävän tärkeää olla saamelainen. Me emme käytä saamen-
pukua arkena kylillä kuten uussaamelaiset, vaan häissä ja 
hautajaisissa. Se ei ole meille mikään ilotteluvaate."

Lähtiessämme Ranttila halaa minua syvällisesti toivot-
taen hyvää jatkoa ennen kuin hyppää autoonsa ja antaa 
lainaan vuosien takaa peräisin olevan kirjansa artikke-
lin tekoa varten. 

Ranttilan seuraava näyttely tulee Pariisiin osana Suomi 
100 v. juhlintaa. Mukana näyttelyn järjestämisessä on myös 
Suomen suurlähetystö.

KUVANTEKIJÄ 
KESTÄÄ
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A
teismi, uskonnottomuus vai vapaa-ajatte-
lu? Vaiko kenties humanismi, tai jotain ihan 
muuta? Vai nihilismiä? Nämä kaikki katto-
käsitteet ja termit liikkuvat lähellä toisiaan 
mutta jokaisella näihin termeihin identifioi-
tuvalla on omat tapansa lähestyä näitä elä-

män perustavaa laatua olevia kysymyksiä. 
Uskonnon dominoimassa yhteiskunnassa on tärke-

ää, että ääneen pääsevät ne, jotka eivät löydä puheti-
laa omasta vakaumuksestaan. Tässä reportaasissa ää-
neen pääsee joukko rohkeita yksilöitä jotka halusivat ja-
kaa oman tarinansa siitä, miten he päätyivät pois us-
konnon parista. 

Henkilökohtaisten tarinoiden kertominen on tärkeää, 
sillä näin omasta kokemuksesta tulee totta kun sen saa 

kertoa ääneen. Jumalattomuus on myös moniäänistä, ja 
jokaisesta tarinasta lukija huomaa että jumalattomuus on 
aina henkilökohtainen kokemus. 

Kirjoitukset koottiin yhteen kolmen Facebook-ryhmän, eli 
Rennon Feministiryhmän, Vapaa-ajattelijoiden liiton ja Yhdis-
tyneet uskontokriitikot ryhmien kautta jaetun kirjoituskut-
sun myötä. Kirjoitukset kokosi yhteen ja editoi Eero Suorsa.

Kirjoituskutsu on jatkuva, eli toivomme myös tämän 
numeron lukijoita lähettämään omia tarinoitaan toimituk-
seen. Yhteystiedot löytyvät lehden lopusta.

Kirjoituskutsu on jatkuva, eli toivomme myös tämän 
numeron lukijoita lähettämään omia tarinoitaan toimituk-
seen. Yhteystiedot löytyvät lehden lopusta.

MINUN ATEISMINI

Juhon tarina

Minut kasvatettiin tapakris-
tityssä perheessä, jossa 
luettiin iltarukous ja ai-
na silloin tällöin puhut-

tiin Jumalasta, mutta se oli sittenkin 
ihan sivuseikka normaalin elämän rin-
nalla. En katso koskaan olleeni uskos-
sa, vaikka lapsena yritinkin rukoilla jo-
tain itselleni mieluista asiaa, rahaa tai 
karkkia tai muuta. Varhaisteininä sit-
ten koko homma alkoi näyttää nauret-
tavalta. Menin rippikouluun sillä asen-
teella, että kristinusko on Saatanasta. 
Leiri oli kuitenkin siinä mielessä on-
nistunut, että sen jälkeen aloin näh-

dä ihan mahdollisena elää kristittynä 
mutta silti ajattelevana ihmisenä. Lu-
kioikäisenä tein rienaamisesta ja juma-
lanpilkasta harrastuksen, joka yhdisti 
minua lähimpiin ystäviini.

Jälkikäteen katsottuna äänekäs 
rienaaminen oli tapa käsitellä uskon-
nollisia ja metafyysisiä kysymyksiä 
huumorin ja pilkan avulla. Kiinnos-
tus uskontoon ilmiönä ei nimittäin ole 
vähentynyt, vaikka en katso tarpeel-

liseksi vastustaa sen maltillisia muo-
toja, kuten luterilainen kristillisyys ja 
eri uskontojen mystiset ja mietiskele-
vät suuntaukset. Yhteiskuntatieteilijän 
koulutus sai minut oikeastaan vain en-
tistä kiinnostuneemmaksi uskonnois-
ta, niiden ilmenemismuodoista ja yh-
teiskunnallisista syistä ja seurauksista. 

Uskonnon käyttäminen vallan, po-
litiikan ja patriarkaatin välineenä on 
tietenkin kuvottavaa, mutta monista 
äänekkäistä ateisteista minut erottaa 
se, että näen uskonnon vain yhtenä te-
kijänä monimutkaisissa ilmiöissä, ku-
ten terrorismissa. Pertti Jarla järjesti 
joskus kilpailun, jonka tarkoituksena 

oli halventaa vapaa-ajattelijaa. Muis-
tan vastanneeni latinaksi "cum hoc er-
go propter hoc", joka on ilmaisu ar-
gumentaatiovirheelle, jossa korrelaati-
osta päätellään kausaliteetti. Näen, et-
tä nämä tarkoittamani ateistit näkevät 
uskonnon aiheuttamia ongelmia kaik-
kialla missä uskontoa esiintyy, vaikka 
ongelmilla olisi aivan muita syitä.

Olen lähipiirissäni törmännyt myös 
fundamentalistisempaan kristinus-

koon. Entisen kumppanini äiti oli pa-
takonservatiivinen ja -kristillinen pai-
kallisen Israel-yhdistyksen aktiivi, ja 
sisko oli muuten fiksu ja mukava mut-
ta kuului helluntaiseurakuntaan. Äi-
tipuoleni puolestaan on käynyt läpi 
lahkoja Jehovan todistajista pelastus-
armeijaan. Vaikka edelleen suhtaudun 
lempeän hyväksyvästi esimerkiksi Ka-
ri Mäkisen, Irja Askolan ja Kai Sadin-
maan kaltaiseen kristinuskoon, ovat 
nämä kokemukset tehneet suhtee-
ni kristinuskoon peruuttamattomas-
ti happamaksi.

Olen kiinnostunut buddhalaisuu-
desta ja taolaisuudesta, kuten monet 
oman viiteryhmäni ihmiset. Jos olen 
aivan rehellinen, kiinnostuksessani on 
aimo annos orientalismia ja idän ekso-
tisointia, mutta minua myös kiinnos-
tavat ne ajatusmallit ja se, että idän us-
konnot ovat suhteellisen helppo sovit-
taa yhteen tieteellisen maailmankuvan 
kanssa. Vaikka monet ystäväni pitävät 
itseään buddhalaisina, itse en ole sitä-
kään määrittelyä kokenut itselleni so-
pivaksi.

Sanna-Marin tarina

Minut on kastettu, kuten 
lähes kaikki lapset vie-
lä 70-luvulla. Kun äitini 
erosi isästäni, erosi hän 

myös kirkosta vieden meidät tytötkin 
mukanaan. Olin tuolloin 2-vuotias. 
Tästä lähtien olen saanut kasvaa tie-
dostaen, että kun olen täysi-ikäinen, 

saan itse valita uskontoni tai olla us-
komatta mihinkään. Äiti piti tiukasti 
tästä periaatteesta kiinni ja pystyi vai-
kuttamaan asioihin ollessaan koulu-
neuvostossa, kun olimme ala-asteella. 

Peruskoulussa en osallistunut us-
konnollisten rituaalien suorittamiseen 
vaan olin aina ulkopuolella. Aamun-
avaukset oli pääsääntöisesti uskon-
nollisia, muistan kuinka jouduin aina 
poistumaan luokasta käytävään täksi 
ajaksi. Kuulin oven läpi asioita, esim. 
kun muut lauloivat virttä. Olin tyyty-
väinen että sain olla ulkopuolella. En 
noussut seisomaan juhlissa joissa lau-
lettiin virsiä. En nouse edelleenkään. 
Vaikka saan tästä hyvästä osakseni kat-
seita, jotka ovat syyllistäviä. Tähän mi-
nulla on mielipide itsemääräämisoi-
keudesta ja oikeudesta harjoittaa omaa 
uskontoa tai olla harjoittamatta. Miksi 
ne jumalan edessä nousevat eivät hy-
väksy istuvaa? Mitä se merkitsee mi-
nulle? Tekopyhyyttä? 

Koulussa osallistuin et-tunneille. 
Se oli kouluviikon odotetuin tunti. 
Olin yksi harvoista joita ei aivopes-
ty uskontotunneilla. Muistan kuinka 
luokkakaverit puhuivat uskonnon-
tunnilla oppimistaan asioista, suurin 
osa ilman minkäänlaista kritiikkiä. 
Asiat olivat heille totta. Koska heille 
opetettiin asioiden olevan niin eikä 
opetettu kyseenalaistamaan asioita. 
Yhteisöllisyyden paine? Opetetaan-
ko edelleenkään? Minä uskon luon-
toon ja tieteeseen. Tämä vahvistuu 
minun kasvaessani. Vahvistuu edel-
leen. Tiedämme kovin vähän asiois-
ta. Opimme jatkuvasti lisää. Suvus-
sani on ateisteja. Ja kirkonmiehiä. 
Kunnioitamme toisiamme ja suku-
laisuusside on tärkeä. Äidin isä ja äi-
din äidin isä olivat ateisteja. Luon-
nonlapsia. Siitä olen saanut voimaa. 
Kunnioitan sitä suuresti että minulle 
on annettu vapaus valita itse se mihin 
uskon. Olen kasvattanut oman lapse-
ni samoin. Oppimaan ajattelemaan ja 
analysoimaan itse. Sitä toivoisin kai-
kille. Jokaisella tulisi olla oikeus päät-
tää siitä itse, mihin uskoo. Aidosti.

Hannan tarina

Kasvoin tavallisessa perhees-
sä, äiti uskoi enemmän, käy-
tiin pyhäkoulut , iltarukouk-
set ja muu. Isäni on tapausko-

vainen, häneltä kuuli usein uskontoa 
halveeraavia kommentteja. Isäni puo-
lelta väki on ollut vapaa-ajattelijoita 

jo pitkään, isoisäni on haudattu va-
paa-ajattelijoiden hautuumaalle, syn-
kän kuusimetsän keskelle. Aloin poh-
tia ala-asteella myös uskonasioita enkä 
saanut uskonnon opetuksesta mitään 
irti. Aloin puhua kirkosta eroamisesta, 
mutta äiti ei suostunut. Yritin tapa-us-
koa, olin isosenakin, mutta erosin sen 
jälkeen kirkosta. Tuttu pappi kävi jopa 
ylioppilasjuhlissani ja toi minulle cd-
levyn nimeltä karkuri.  

En voinut sille mitään että uskon 
tieteeseen. Koen että jumala on kuin 
joulupukki tai hammaskeiju. Jumala 

vastaa samalla tavalla johonkin hetkit-
täiseen kuviteltuun tarpeeseen. Mie-
lestäni luterilaisessa uskossa naiseus 
on unohdettu. Katolilaisilla on edes 
Neitsyt Maria. Luterilaisilla naisilla ei 
ole mitään, on vain Isä, Poika ja Pyhä 
henki. Naista ei mainita. 

Tämän koen erittäin häiritsevä-
nä näissä suurissa monoteistisissä us-
konnoissa. Ihmisten omatunto on ul-
koistettu Jeesukseen ja Jumalaan. Kos-
ka Jeesus kuoli syntiemme tähden, saa 
kaikki synnit anteeksi, on parempi ih-
minen kuin muut eikä tarvitse tuntea 
syyllisyyttä. Uskovaiset ovat rakenta-
neet moraalikäsityksensä tämän ulkoi-
sen omantunnon varaan eivätkä ym-
märrä että ateisteilla moraali ja empa-
tia on sisäsyntyistä eivätkä tarvitse ul-
koistamista. Tämän takia uskovaiset 
leimaavat uskonnottomat moraalitto-
miksi. Oikeastaan heillä itsellään on 
heikko, ulkoistettu moraali. Ihmette-
len ylipäänsä miten kukaan moderni 
nainen voi kuulua yhä näihin miesten 
miehistä miehille kehittämiin valtaus-
kontoihin. Naisten tulisi luoda omia 
uskontoja, omia profeettoja jne. Min-
kä takia naiset yhä seuraavat kuin lam-
paat? 

Toisekseen tuntuu vastenmieliseltä 
että palvonnan kohteena ja uskonnon 
symbolina on karmea kidutusväline. 
Aivan kuin koko uskonto olisi sado-

masokistinen kokonaisuus jossa pal-
votaan jonkinlaista pyhää kärsimys-
tä. Miesten pyhää kärsimystä. Uskon-
to muistuttaa meitä päivittäin miesten 
mittaamattomista kärsimyksistä jotka 
arvatenkin on aiheuttanut nainen. Ky-
seessä on miesten loppumattoman kat-
keruuden alttari. 

Elän elämääni onnellisesti ateistina. 
Minulla ei ole tarvetta palvoa miesten 
jumalia tai kuulua mihinkään organi-
saatioon tai uskontokuntaan jossa mi-
nä olen joidenkin synnynnäisten omi-
naisuuksieni takia jotenkin lähtökoh-

taisesti huonompi ja vähemmän ihmi-
nen kuin joku toinen, joku mies. 

Elisan tarina

Arvioin olleeni koulunaloi-
tusikäinen, kun äiti kerran 
poikkeuksellisesti tuli nuk-
kumaan mennessä sano-

maan iltarukouksen ja luultavasti ky-
syin mikä se jumala on ja mitä se sit-
ten tekee, jos sitä ei voi nähdä, koska 
muistan selkeästi äidin väittäneen että 
jumala ohjailee sitä mitä ihmiset teke-
vät. Tätä en purematta niellyt ja tein äi-
din lähdettyä kokeen. Tarkkailin hyvin 
intensiivisesti liikuttaessani kättäni, et-
tä teenkö sen itse vai ohjaileeko sitä 
jokin muukin. Tulin siihen tulokseen, 
että kättä liikutin ainoastaan minä it-
se, eli jumalahöpinät ovat hölynpölyä. 

Tuossa vaiheessa elämääni en tien-
nyt ketään joka olisi selkeästi tehnyt 
tiettäväksi, ettei usko. Siitä huolimat-
ta olin tuosta illasta eteenpäin vakaa 
uskomattomuudessani, vaikka sainkin 
vasta vuosia myöhemmin tietää että 
näin ajattelevia on muitakin ja sille on 
nimikin. Ajatteluni ja käsitykseni elä-
mänkatsomuksista ja jumalkäsityksis-
tä on luonnollisesti laajentunut, mutta 
keski-ikää kohden hivuttautuessakaan 
en ole löytänyt perusteita muuttaa al-
kuperäistä lopputulemaa.

Äänekäs rienaaminen oli tapa käsitellä 
uskonnollisia ja metafyysisiä kysymyksiä 

huumorin ja pilkan avulla.

Luterilaisilla naisilla ei ole mitään, on vain 
Isä, Poika ja Pyhä henki. Naista ei mainita.
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Sirpan tarina

Olin 2-vuotias, kun äitini liit-
tyi mormonikirkkoon. Siitä 
alkoi minun mormonikas-
vatukseni. Kävimme kir-

kossa joka sunnuntai ja minut kastet-
tiin 8-vuotiaana. Lapsille tarkoitetussa 
alkeisyhdistyksessä viihdyin hyvin. Pi-
din kaikista tarinoista, joita siellä ker-
rottiin ja tykkäsin laulaa lauluja, vaik-
ka kaikkien laulujen sanoja en ymmär-
tänyt. Opin kuitenkin jo hyvin nuore-
na "tuntemaan Pyhää Henkeä", mikä 
mormonismissa tarkoittaa sitä, että 
sulla on hyvä fiilis, kun teet kirkon jut-
tuja. Teininä kävin kirkon nuorten ta-
pahtumissa ja niistäkin pidin. Omassa 
seurakunnassa ei kuitenkaan ollut pal-
jon ikäisiäni, joten suurin osa kavereis-
ta oli kirkon ulkopuolelta. 

Mormonismissa iskostetaan syylli-
syys lapsiin ja nuoriin, joten sisäistin 

syyllisyyden hyvin tehokkaasti. Tun-
sin syyllisyyttä lähes jatkuvasti. Tun-
sin syyllisyyttä jos olin vihainen tai su-
rullinen, koska kielteiset tunteet tule-
vat Perkeleeltä ja ne pitää rukoilla pois. 
Tunsin syyllisyyttä seksuaalisuudesta-
ni, vaikka olenkin hetero, koska sek-
siä saa ajatella vasta avioliitossa. Eten-
kin ajatuksistani opin tuntemaan syyl-
lisyyttä, koska mormonismissa pitää 
opetella hallitsemaan ajatuksensa, kos-
ka ajatukset johtaa tekoihin ja Jumala 
kuulee myös ajatuksemme ja voi tuo-
mita myös niiden perusteella.

Myöhemmin aloin kyseenalaista-
maan asioita kirkossa ja sen kulttuuris-
sa, mutta uskoani Jumalaan en kyseen-
alaistanut koskaan. Jumala oli minul-
le läheinen, rakastava Taivaallinen Isä, 
eräänlainen isän korvike, koska olin 
yksinhuoltajaäidin kasvattama. Ajatus 
siitä, etteikö Jumalaa olisi olemassa oli 
täysin mahdoton, koska miten sitten 
mitään muutakaan voisi olla olemas-
sa, koska kaikki on Jumalan luomaa. 

Koulussa kävin välillä uskonnon-
tunneilla ja välillä et-tunneilla, mutta 
koskaan minulle ei varsinaisesti ope-

tettu ateismista mitään. Hyväksyin 
siis uskovaisen maailmankatsomuk-
sen mukaisen kuvan ateisteista pa-
hoina ja piittaamattomina, ehkä vä-
hän kapinallisina. Mormonin kirjas-
sa kerrotaan eräästä Antikristuksesta, 
joka kiertää kertomassa ihmisille, ettei 
Jumalaa ja Kristusta ole. Tarinassa eräs 
profeetta rankaisee tuota Antikristusta 
Jumalan voimalla niin, että hän tulee 
mykäksi. Tämän jälkeen mies myön-
tää, että hän on aina tiennyt, että on 
olemassa Jumala, mutta Saatana petti 
häntä ja siksi hän kiersi valehtelemas-
sa ihmisille, ettei Jumalaa ole. Mormo-
nin kirjan ateistit siis ovat valeateiste-
ja, jotka oikeasti uskovat Jumalaan si-
tä vain myöntämättä. 

Olin uskova, aktiivinen mormoni 
melkein 40 vuotta. Vuonna 2014 luin 
New York Times-lehdestä siitä, miten 
kirkko uhkaa erottaa kaksi amerikka-

laista jäsentään, John Dehlinin ja Kate 
Kellyn. En ollut koskaan kuullut heis-
tä ja halusin selvittää keitä nämä hen-
kilöt olivat ja miksi kirkko halusi erot-
taa heidät. 

Kate Kelly oli perustanut Ordain 
Women-liikkeen, jossa halutaan ajaa 
muutosta kirkon patriarkaaliseen jär-
jestykseen, jossa vain miehet asetetaan 
pappeuteen ja Kellyn liike ajaa tasa-ar-
voa myös muissa asioissa. Monet hei-
dän teeseistään vetosivat, koska epäta-
sa-arvo oli asia, jota myös itse olin kir-
kossa kritisoinut. John Dehlin taas oli 
perustanut podcastin Mormon Stories, 
(jo 10 vuotta aiemmin) jossa hän vie-
raidensa kanssa keskusteli mormonis-
min eri puolista, myös kriittisistä nä-
kökulmista. Aloin kuuntelemaan noita 
podcasteja, ja ne olivat mielestäni hy-
vin mielenkiintoisia. En löytänyt kum-
mankaan kohdalla mitään syytä, mik-
si kirkko haluaisi heidät erottaa. Tä-
mä kuitenkin aloitti omalla kohdalla-
ni tutkimusmatkan ns. "kaninkolon" 
syövereihin.

Mormon Stories-podcastin kautta 
löysin valtavan määrän muita mormo-

nismia koskevia podcasteja ja kuun-
telin niitä päivittäin käydessäni len-
killä, autossa ja tehdessäni kotiaska-
reita. Löysin myös podcastin nimeltä 
"My Book of Mormon podcast", jossa 
eräs ateisti David Michael lukee Mor-
monin kirjan ensimmäistä kertaa elä-
mässään ilman, että hänellä on aikai-
sempaa kosketuspintaa mormonis-
miin. Tämä oli oikeastaan ensimmäi-
nen kerta, kun todella kuulin ateistin 
esittämiä ajatuksia ja argumentteja us-
konnollisiin kysymyksiin. 

Olin itse lukenut Mormonin kir-
jan moneen kertaan, ja tietysti opis-
kellut sitä paljon kirkossa, joten kirja 
ja sen opetukset olivat minulle erit-
täin tuttuja ja pidin monia asioita it-
sestäänselvyyksinä koska minulle oli 
ne selitykset tarjoiltu valmiina jo lap-
sesta asti. Suurin hämmästyksekseni 
tuota podcastia kuunnellessani olikin 
se, miten David Michaelin oli vaikea 
ymmärtää monia vertauskuvia Mor-
monin kirjassa ja mitä ne tarkoittavat 
tai mihin viittaavat. Se sai minut ym-
märtämään, miten minut oli indokt-
rinoitu lapsesta asti. David Michael 
ei myöskään ollenkaan vastannut si-
tä stereotyyppistä kuvaa, mikä minul-
la oli ateisteista. 

Tutkimusmatkani mormonismin 
historiaan sellaisena kuin se oikeasti 
tapahtui, eikä sellaisena kuin kirkko 
sen esittää romutti uskoni mormonis-
miin. Lopulta myös uskoni Jumalaan 
joutui koetukselle. Olin koko elämäni 
tuntenut Jumalan lähinnä mormonis-
min kautta. Päätin etsiä Jumalaa myös 
muualta, mutta en löytänyt. En aina-
kaan sellaista, jota olisin halunnut pal-
vella tai johon haluaisin uskoa. 

Aloin ymmärtämään, että olin luo-
nut Jumalani omaksi kuvakseni, ei 
päinvastoin. Arvomaailmani ei tar-
vitsisi muuttua miksikään, vaikka en 
uskoisi Jumalaan. Suhteeni Jumalaan 
oli muutenkin ollut jo uskovana mie-
lestäni turhan yksipuolinen. En saanut 
vastauksia rukouksiini ja Pyhien Kir-
joitusten Jumala tuntui vieraalta ja jo-
pa julmalta välillä.

Elämä ilman Jumalaa on ollut hy-
vää. En ole kaivannut Jumalaa lain-
kaan. Itsetuntoni on nyt parempi kun 
ei tarvitse pelätä Jumalan tuomioita, 
eikä kukaan salakuuntele ajatuksiani. 
Teen valintani itsenäisesti ja kannan it-
se niiden seuraukset. Olen myös löytä-
nyt suuremman armeliaisuuden itses-
täni niin itseäni kuin muitakin koh-
taan. Ero Jumalasta on tehnyt hyvää.

Itsetuntoni on nyt parempi kun ei tarvitse 
pelätä Jumalan tuomioita, eikä kukaan 

salakuuntele ajatuksiani. 

PROTULEIRILLÄ VILKASTA
- LEIRILÄISET JA HUOLTAJAT SUOSITTELEVAT

P
rometheus-aikuistumisleireillä eli protuleireil-
lä oli tänä kesänä lähes 900 osallistujaa. Lei-
riläismäärä on suurempi kuin koskaan vuo-
den 2012 jälkeen. Viime vuonna protuleireil-
lä osallistujia oli 856.

Prometheus-leirin tuki ry järjesti kesän ai-
kana 62 protuleiriä 22 paikkakunnalla ympäri Suomea. Lei-
ritarjontaan sisältyi Ruokolahdella järjestetty Etelä-Karjalan 
kaikkien aikojen ensimmäinen protuleiri sekä vaellustee-
mainen leiri Tuntsan erämaassa Sallassa. Kesällä järjestet-
tiin lisäksi aivan uudentyyppinen 16-20-vuotiaille suun-
nattu kansainvälinen jatkoleiri yhteistyössä belgialaisten 
ja saksalaisten nuorisojärjestöjen kanssa.

Yhdistyksen toteuttamaan palautekyselyyn vastanneis-
ta 443 leiriläisestä 99,8 % sanoi voivansa suositella protu-
leiriä ystävilleen. Leiriläisten antamien kouluarvosanojen 
keskiarvo Protulle oli 9,6. Kyselyyn vastanneista 395:stä lei-
riläisen huoltajasta Protua sanoi voivansa suositella 94,2 %. 
Vastaajien mukaan leirillä toteutui erityisen hyvin uusien 
ystävien saaminen sekä mahdollisuus olla oma itsensä ja 
tuoda esiin omia mielipiteitä.

– Olemme Protussa kiitollisia ja ylpeitä leiriläisiltä ja 
huoltajilta saamastamme tunnustuksesta. Sadat vapaaeh-
toisemme ovat tehneet monta kuukautta todella paljon työ-
tä leiriläistensä mahdollisimman hyvän leirikokemuksen 
eteen, ja tämä on heille siitä paras mahdollinen kiitos, Pro-
metheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Aatu Komsi sanoo.

Protuleirillä 8. tai 9. luokan käyneet 14–16-vuotiaat 
nuoret käsittelevät yhteiskunnallisia, filosofisia ja nuorten 
omaan elämään liittyviä kysymyksiä esimerkiksi keskus-
telujen, leikkien ja näytelmien avulla. Leiriviikon teemoi-
hin kuuluvat muun muassa ihmissuhteet, oma identiteetti 
ja tulevaisuus. Leirit on suunnattu kaikille maailmankat-
somuksesta riippumatta. Omia leirejä järjestetään myös 
16–20-vuotiaille ja yli 20-vuotiaille.

Keväällä Protu nosti osana tasavallan presidentin 
#kannustusryhmä-kampanjaa esiin protuleireillä käy-
tössä olevia käytäntöjä kiusaamisen ennaltaehkäisemi-
seksi. Leireillä kiusaamista pyritään ennaltaehkäisemään 
panostamalla yhteishengen rakentamiseen sekä vahvis-
tamalla nuorten valmiuksia ottaa vastuuta omasta toi-
minnastaan.
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Teksti ja kuva:  
Emma Andersson, 
Helsingin seudun  
vapaa-ajattelijat ry

T
oukokuussa Helsingissä 
järjestettiin Tieteiden ta-
lolla kansainvälinen ra-
tionalistien konferenssi 
(Rationalist International 
Conference 2017), johon 

kerääntyi vapaa-ajattelijoita, huma-
nisteja, skeptikkoja ja muita sekulaa-
risen ja rationaalisen ajattelun puolus-
tajia ympäri maailman. Kaukaisimmat 
vieraat tulivat Australiaa, Intiaa ja Yh-
dysvaltoja myöten. 

Alustukset ja keskustelut olivat 
monipuolisia ja tarjosivat vilahduk-
sia erilaisista tavoista hahmottaa ym-
päröivää maailmaa sekä kokemuksia 
eri maailmankolkista. Oli myös ainut-
laatuista verkostoitua ja tavata mui-
ta hengenheimolaisia viikonlopun ai-
kana.

Konferenssin jälkeen jäin mietti-
mään erityisesti belgialaisen filosofi 
Johan Braeckmanin esitystä taikaus-
koisuudesta. Braeckmanin mukaan 
kaikki ihmiset ovat jossain mielessä 
taikauskoisia ja epärationaalisia riip-
pumatta siitä, kuinka korkeasti kou-
lutettuja tai epäileväisiä he ovat. Evo-
luution muokkaamina näemme kas-
voja paahtoleivässä, havaitsemme in-
himillisiä piirteitä lemmikeissämme 
tai huonekaluissa tai löydämme mer-
kityksiä ja näemme jatkumoa paikois-
ta, joissa niitä ei ole. Ihmisen biologi-
nen historia on tehnyt meistä nopei-
ta tekemään johtopäätöksiä. Ellemme 
miljoonia vuosia sitten olisi epäilleet 
puskasta kuuluvaa rapinaa mahdolli-
seksi villieläimeksi ja toimineet tämän 
uskomuksen varassa, olisimme toden-
näköisesti kuolleet aikoja sitten suku-
puuttoon. 

Miksi ihmeessä olemme haavoit-
tuvaisia ja taipuvaisia epärationaali-
seen tai näennäistieteelliseen ajatte-
luun? Braeckmanin mukaan irratio-
naalisuus on osa ihmispsykologiaa ja 

tervettä tiettyyn rajaan asti. Kognitii-
viset sudenkuopat aiheuttavat aivoissa 
virheitä. Kaikki ihmiset näkevät mm. 
tietyt optiset illuusiot samalla taval-
la, mutta järkevä yksilö myös ymmär-
tää että kyse on psykologisesta ilmi-
östä eikä liitä asiaan muita merkityk-
siä. Moni ei kuitenkaan näin tee, vaan 
uskoo mitä kirjavampaan irrationaa-
lisuuden tarjontaan homeopaattisis-
ta viestien saamiseen tuonpuoleisesta 
edesmenneiltä sukulaisiltaan. Tai he 
yhdistävät tapahtumia, joilla ei ole to-
distetusti mitään tekemistä keskenään. 
Haluamme nähdä tarinoita myös siellä 
missä niitä ei ole. Moni luottaa usko-
mustensa todenperäisyyteen ja siihen, 
että niille on hyvät perustelut. (Braeck-
man 2014)

Braeckman kertoi hilpeän esimer-
kin Pariisin ulkopuolella sijaitsevasta 
talosta, jonka katon läpi tippui miljar-
deja vuosia vanha kananmunan ko-
koinen meteoriitti vuonna 2011. Ta-

rina ei sinänsä ole ihmeellinen, mutta 
talossa asuvan perheen sukunimi sat-
tui olemaan Comette! Eihän tämä voi 
mitenkään olla sattumaa? Mutta kyl-
lä se näin vain on. Koska maailmas-
sa tapahtuu koko ajan niin valtavas-
ti erilaisia sattumuksia, mahtuu mu-
kaan vääjäämättä tapahtumia, joissa 
näyttäisi olevan ihmeellisiä yhteen-
sattumia. 

Suomessa Marjaana Lindeman 
Helsingin yliopiston psykologian lai-
tokselta on myös tutkinut ihmisten us-
koa yliluonnollisuuteen. Lindemanin 
mukaan termeillä yliluonnollinen, pa-
ranormaali, maaginen, mystinen sekä 
taikausko on erilainen historia, mut-
ta niitä yhdistää yliluonnollisen us-
komuksen kuvastaminen.  Toistaisek-
si yliluonnollisen käsitteelle tai sille, 
miksi ihmisillä on yliluonnollisia us-
komuksia, ei ole löytynyt tyydyttävää 
määritelmää tai käypää selitystä. (Jär-
vinen 2008)

“Lindeman lähti lähestymään asi-
aa määrittelemällä yliluonnollisen ja 
sen selittämisen ns. ydintiedolla, jo-
ka perustuu aivojen toiminnalli-
seen erikoistumiseen. (...) Yliluon-
nollinen maailma avautuu, kun fy-
sikaalinen, biologinen ja psykologi-
nen ydintieto sekaantuvat.” (ks. ed.) 
Tällöin ihminen saattaa uskoa psy-
kokinesiaan, telepatiaan, elottoman 
elämiseen, animismiin, pahoihin nu-
meroihin, henkiparannukseen, ast-
rologiaan, meedioihin, enkeleihin, 
demoneihin tai että tapahtumilla on 
tarkoitus. (ks. ed.)

“Tutkimustulosten mukaan yliluon-
nolliseen uskovilla esiintyy samankal-
taisia ydintiedon sekaannuksia kuin 
muinaisilla kansoilla ja pienillä lapsil-
la. Päinvastoin kuin skeptikot he voivat 
pitää väitettä ‘vanhat huonekalut tietä-
vät asioita menneisyydestä’ kirjaimel-
lisesti totena. He myös usein uskovat, 
että biologisilla elimillä ja prosesseilla 
on oma tahtonsa.” (ks. ed.)

Mistä johtuu että tietyt ihmiset tar-
vitsevat enemmän tieteellistä tietoa it-
sensä vakuuttamiseksi ja toiset edel-
leen uskovat omaan malliinsa huo-
limatta perusteluista. Onko taustal-
la halu pitää kiinni omista malleista, 
sillä yhdenkin kompromissin tekemi-
nen vesittäisi koko uskomusjärjestel-
män ja ihminen joutuisi rakentamaan 
oman identiteettinsä uudelleen? 

Braeckmanin mukaan ihmiset suh-
tautuvat yleensä skeptisesti ajatusjär-
jestelmiin, jotka tuntuvat eksoottisilta 
tai vierailta omasta näkökulmastam-
me. Toisin sanoen me luulemme voi-
vamme ajatella kriittisesti. Tutkimus-
ten valossa selkeä ja kriittinen ajattelu 
on kuitenkin huomattavasti vaikeam-
paa kuin oletamme. (Braeckman 2014)

Ihminen voi samalla kerralla nau-
rahtaa kuullessaan eksoottisista pop-
pamiesseremonioista jossakin sade-
metsän siimeksessä ja samassa yhtey-
dessä vakavasti uskoa siihen, että Jee-
sus syntyi neitseellisestä Mariasta tai 

tulkita Raamatun sanaa kirjaimelli-
sesti. Tai hän haluaa nähdä mitä hän 
toivoo näkevänsä ja perustella asioi-
ta omaa ajattelua tukevasta näkökul-
masta. 

Millaisia kokemuksia ja ajatuksia 
sinulla on rationaalisuudesta? Millai-
set tilanteet saavat sinut toimimaan ns. 
epärationaalisesti?

Lähteet
Johan Braeckman (2014): “Are you 
being fooled? - Critical Thinking: Pit-
falls and Possibilities”, linkki haettu 
9.8.2017 osoitteesta http://sggronin-
gen.nl/nl/evenement/critical-thin-
king-pitfalls-and-possibilities

Risto K. Järvinen (2008): Älä us-
ko kaikkeen mitä ajattelet, julkaistu 
Skeptikko-lehden 1/2008 numeros-
sa, linkki haettu 9.8.2017 osoitteesta 
www.skepsis.fi/lehti/2008/2008-1-jar-
vinen1.html 

IRRATIONAALISUUDEN 
LÄHTEELLÄ?

Prof. Johan Braeckman alustaa ihmisten taikauskoisuudesta  
rationalistikonferenssissa Helsingissä toukokuussa 2017.



Vapaa Ajattelija
Vapaa Ajattelija

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON 
TAVOITTEET JA STRATEGIA
SEURAAVAKSI LIITTOKOKOUSKAUDEKSI 2017-2020 

1. Toiminta-ajatus
Vapaa-ajattelijain liitto on uskonnot-
tomien edunvalvonta-, ihmisoikeus- 
ja kulttuurijärjestö, joka myös edistää 
tiedepohjaista maailmankuvaa ja hu-
manistista etiikkaa. 

 �Liitto edistää ajatuksen, uskonnon 
ja katsomuksen vapautta, julkisen 
vallan katsomuksellista neutraa-
lisuutta sekä ihmisten yhdenver-
taista, syrjimätöntä kohtelua us-
konnosta tai vakaumuksesta riip-
pumatta. 
 �Liitto edistää sekulaaria yhteiskun-
taa ja tapakulttuuria sekä siviilise-
remoniapalveluja. 
 �Liitto edistää rationaalista ajattelua, 
tiedepohjaista todellisuuskäsitystä 
sekä sekulaaria humanistista etiik-
kaa ja elämänkatsomusta. 
 �Liitto toimii osana kansainvälistä 
liikettä uskonnottomien oikeuksi-
en puolesta ja uskontojen vaikutuk-
sen vähentämiseksi.

2. Visio
Vapaa-ajattelijain tavoittelema Suo-
mi on sekulaari valtio ja yhteiskun-
ta, jossa 

 �valtio ja kunnat ovat uskonnollises-
ti ja katsomuksellisesti tunnustuk-
settomia sekä samalla sitoutuneita 
ihmisoikeuksiin ja niiden yleisinhi-
millisiin arvoihin,
 �kasvatus ja koulutus nojautuvat tie-
depohjaisuuteen, rationaalisuuteen, 
kestävään kehitykseen ja sekulaa-
reihin humanistisiin arvoihin
 � lasten ja nuorten etuja ja ihmisoi-
keuksia sekä oman identiteetin ra-
kentamista kunnioitetaan

 �kansalaistoiminnan ja -järjestöjen 
rooli on tärkeä vapaassa, vuorovai-
kutteisessa demokraattisessa yhteis-
kuntakehityksessä,
 �Vapaa-ajattelijain ja muiden seku-
laarijärjestöjen toiminnalla on mer-
kittävä rooli sekulaarin kulttuuriin 
palvelurakenteiden edistäjänä ja 
tuottajana.
 �Suomi toimii kansainvälisesti us-
konnottomiin kohdistuvien ihmis-
oikeusloukkausten lopettamiseksi.

3. Arvot
Liiton yhteiskuntapoliittiset ja kulttuu-
riset tavoitteet ovat ihmisoikeusperus-
taisia. Liitto noudattaa omassa toimin-
nassaan perus- ja ihmisoikeuksia sekä 
niiden yleisinhimillisiä arvoja. 

Sekulaarin humanismin perusar-
voihin, ihmisyyteen kuuluvat yksi-
lön ja ajatuksen vapaus, yhdenver-
taisuus, tasa-arvo sekä vastuu lä-
himmäisestä ja ympäristöstä. Kun-
nioitamme klassisia hyveitä kuten 
totuudellisuus, hyvyys, viisaus, koh-
tuullisuus, suvaitsevaisuus ja oikeu-
denmukaisuus. 

Liitto on puoluepoliittisesti sitou-
tumaton.

Ihmisten erilaisuuden hyväksymi-
nen ja kunnioitus liiton omassa toi-
minnassa on keskeisiä arvojamme. 
Vapaa-ajattelijayhdistykset yhdistä-
vät yhteisesti sovittujen ja sovittavi-
en tavoitteiden puolesta monenlaisia 
ihmisiä, joilla on erilaisia perustei-
ta ja painotuksia niin Vapaa-ajatteli-
jain toimintaan kuin yhteiskuntapoli-
tiikkaankin. Kaikilla vapaa-ajattelijoil-
la on yhdistyksessään yhdenvertaiset 

mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa 
toimintaan. 

4. Strategiset 
perustavoitteet
4.1 KIRKON JA VALTION SUHDE 
UUDISTETAAN
Vapaa-ajattelijain perustavoitteena on 
evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen 
kirkon julkisoikeudellisen erityisase-
man purkaminen. Kirkot alkavat päät-
tää omista säännöistään muiden yhtei-
söjen tapaan, jolloin kirkkolain ja pe-
rustuslain 76 §:n erityisratkaisut voi-
daan lopettaa. Kirkollisverojärjestelmä 
ja monopoliasema hautaustoimessa lo-
petetaan. Uskontoa tai sen puuttumis-
ta koskeva merkintä väestörekisteris-
sä lopetetaan niin lapsilla kuin aikui-
sillakin.

Valtio ja kunta kunnioittavat julki-
sen vallan neutraliteettiperiaatetta ja 
ihmisten yhdenvertaista kohtelua us-
konnosta tai vakaumuksesta riippu-
matta. Mitään uskonnollista tai kat-
somuksellista yhteisöä ei syrjitä eikä 
suosita. Julkinen valta varmistaa ih-
misten ajatuksen, uskonnon ja katso-
muksen vapauden. Ihmisillä on oikeus 
harjoittaa ja olla harjoittamatta uskon-
toa, oikeus kuulua tai olla kuulumatta 
uskonnolliseen yhdyskuntaan, oikeus 
tuoda tai olla tuomatta julki uskonto-
aan tai katsomustaan. Ihmisillä on oi-
keus pitää uskonto ja katsomus yksi-
tyisasianaan. 

4.2 USKONNONOPETUS POISTE-
TAAN KOULUISTA  
Vapaa-ajattelijain perustavoitteena 
on uskonnonopetuksen lopettaminen 

OULUN LIITTOKOKOUKSEN

PÄÄTÖKSIÄ
Liittokokous 10.-11.6. 2017 Ou-

lussa valitsi liitolle uuden joh-
don, puheenjohtajan, liittohal-
lituksen, liittovaltuuston pu-

heenjohtajan ja liittovaltuuston. Ko-
kous käsiteli kolmivuotiskertomuksen 
2014-2017 sekä hyväksyi tavoitteet ja 
strategian kolmivuotiskaudeksi 2017-
2020, toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen vuodelta 2016 ja myönsi 
vastuuvapauden tilivelvollisille. 

Käsitellessään liittokokousaloittei-
ta liittokokous päätti liittohallituksen 
esityksestä, että alkavalla liittokokous-
kaudella valmistellaan hyvissä ajoin 
sääntömuutosta ja saatetaan luonnos 
yhdistysten käsittelyyn.

Keskeiset päätökset ja asiakirjat on 
julkaistu liiton nettisivuilla:

Tavoitteet ja strategia 2017-2020. 
Kokous hyväksyi Vapaa Ajattelija 
-lehdessä 2/2017 julkaistun luonnok-

sen pienin muutoksin: http://vapaa-
ajattelijat.fi/blog/2017/08/14/vapaa-
ajattelijain-liiton-tavoitteet-ja-strate-
gia-2017-2020/

Kolmivuotiskertomus 2014-
2017: http://vapaa-ajattelijat.fi/
blog/2017/06/14/kertomus-liittoko-
kouskaudelta-2014-2017

Toimintakertomus 2016: http://va-
paa-ajattelijat.fi/blog/2017/08/14/toi-
mintakertomus-2016/

Puheenjohtaja Kaj Torrkulla ja 
koko liittohallitus yhteystietoineen: 
http://vapaa-ajattelijat.fi/hallitus/

Liittovaltuuston puheenjohtaja Ja-
pe Lovén ja koko liittovaltuusto yhte-
ystietoineen: http://vapaa-ajattelijat.fi/
valtuusto

Marko Lakkala
Oulun seudun va

Timo Karjalainen
Oulun seudun va

Mikko Muilu
Seinäjoen va

Ritva Ahonen
Turun va  

Binar Mustafa  
Helsingin seudun va

Thomas Mangs  
 Helsingin seudun va

Terttu Rautiainen
Kemin va

Pertti Periniva
Kemin va

Yki Räikkälä 
Satakunnan va

Tomi Pinomäki 
Lappeennan ja  
ympäristön va

Reetta Tuomainen
Kouvolan va

Nina Kejonen
Helsingin seudun va

Antti Värri,  
varapuheenjohtaja
Tampereen va

Kari Hännikäinen
Tampereen va

Esa Ylikoski, pääsihteeri
Helsingin seudun va

Riku Salminen
Tampereen va

Jäsen Varajäsen
Robert Brotherus
Helsingin seudun va

Anneli Aurejärvi-Karjalai-
nen, Helsingin seudun va

Jani Hinkka 
Tampereen va

Otto Chrons 
Tampereen va  

Marianne Ikävalko 
Rovaniemen va

Soile Itäluoma 
Keski-Uusimaan va

Timo Mykrä 
Vuoksenlaakson va

Juha Toivonen 
Forssan va

Kari Pasanen 
Keski-Suomen va

Mikko Merikivi
Keski-Suomen va  

Tauno Perkiö
Satakunnan va

Tanja Laine 
Satakunnan va

Tapio Pilli 
Lahden va

Jari Peltonen 
Lahden va

Reijo Raappana
Luoteis-Lapin va

Tuula Raappana
Luoteis-Lapin va

Aki Räisänen 
Kainuun va  

Ari Sulopuisto 
Joensuun va

Liisa Taskinen 
Kotkan va

Raimo Heikkinen 
Kotkan va

LIITTOHALLITUS
Kaj Torrkulla, puheenjohtaja
Tampereen va

Uusi liittohallitus piti järjestäytymiskokouksen ja aloitti 
työnsä heinäkuun alussa. Varapuheenjohtajaksi valittiin 
Antti Värri ja pääsihteeriksi Esa Ylikoski.

Jäsen Varajäsen

LIITTOVALTUUSTO
Jape Lovén, puheenjohtaja
Helsingin seudun va
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varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa 
ja lukiossa. Uskonnoista ja katsomuk-
sista opettamiseen ei tarvita omaa op-
piainetta, vaan ne voidaan ottaa huo-
mioon historian, yhteiskuntaopin sekä 
etiikan ja filosofian opetuksessa. Filo-
sofian ja siihen liittyvän etiikan ope-
tus on perusteltua aloittaa jo perus-
koulussa.  

Nykyisen oppiainejaon vallitessa 
Vapaa-ajattelijat toimivat elämänkat-
somustiedon aseman vahvistamisen 
puolesta ja edistävät sen avaamista kai-
kille valittavissa olevaksi katsomusai-
neeksi uskonnonopetuksen vaihtoeh-
tona. Se tarkoittaa samalla uskonnon-
opetuksen pakollisuuden loppumista. 
Elämänkatsomustiedossa kehitetty ta-
pa käsitellä asioita ilman sidonnaisuut-
ta uskontoihin ja katsomuksiin tulee 
saada laajempaan käyttöön.  

Varhaiskasvatuksessa, perusope-
tuksessa ja II asteen opiskelussa ale-
taan kunnioittaa nykyisiä lakeja ja 
opetussuunnitelmia. Näissä evanke-
lis-luterilaisen kirkon uskonnonhar-
joituksen järjestäminen toiminnan 
osaksi ei kuulu päivähoidon ja oppi-
laitosten tehtäviin. Opetuksen ja muun 
toiminnan tulee olla ”uskonnollises-
ti, katsomuksellisesti ja puoluepoliit-
tisesti sitouttamatonta” ja tunnustuk-
setonta niin, että päiväkodin ja koulun 
vuosi- ja päiväohjelmaan ei sisällyte-
tä jumalanpalveluksia ja hartaustilai-
suuksia, eikä kouluruokailuihin ja vä-
lipalahetkiin sisällytetä ohjattua ruo-
karukoiluttamista. 

4.3 SEKULAARI TAPAKULT-
TUURI LAAJENEE JA  
MONIMUOTOISTUU
Vapaa-ajattelijat tukevat monipuolisen 
sekulaarin kulttuurin, taiteen ja liikun-
nan kehittämistä. Olemme edistämäs-
sä sekulaaria tapakulttuuria vuoden-
kierron juhlapäiviin ja ihmiselämän 
käännekohtiin. Sekulaarijärjestöjen 
yhteistoiminnalla on tärkeä sija seku-
laarin kulttuurin palvelujen edistäjänä 
ja tuottajana. Tuemme valtakunnalli-
sesti siviiliseremonioiden palvelujen  
kuten nimiäisten, häiden ja hautauk-
sen tilaisuuksien kehittämistä yhteis-
työpohjaisesti ja myös vapaa-ajatteli-
jain omana toimintana. 

Hautaustoimessa evankelis-luteri-
laisen kirkon monopolistinen ja us-
konnottomien syrjinnän mahdol-
listama erityisasema tulee lopettaa. 
Hautaustoimi sekä krematorioiden ja 

tunnustuksettomien kappelien perus-
taminen ja ylläpito tulee sisältyä uusi-
en SOTE-alueiden toimintaan. Samal-
la vapaa-ajattelijat edistävät hautaus-
kulttuurin uudistumista, tuhkauksen 
edelleen yleistymistä ja uurnahauta-
uksien sekä tuhkan sijoittamisen ja si-
rottelun monipuolistumista.

4.4 TIEDEPOHJAINEN MAAIL-
MANKUVA JA RATIONAALINEN 
AJATTELU VAHVISTUVAT
Vapaa-ajattelijain mielestä oppilaitos-
ten opetuksen ja opiskelun tulee olla 
tiedeperustaista ja rationaalista. Suo-
messa ei tarvita julkisen vallan tuke-
mia uskonnollisia kouluja. Koulun us-
konnonopetukseen ei saa nykyisten 
opetussuunnitelmienkaan mukaan 
sisällyttää tunnustuksellisuutta. Kan-
sainvälisten järjestöjen aggressiivises-
ti markkinoiduille fundamentalistisil-
le "luomisopeille" sekä uskomusopeille 
ja -hoidoille ei saa antaa sijaa kouluis-
sa eikä kansalais- ja työväenopistoissa. 

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten 
tulee lisätä voimavaroja tiedepohjai-
sen ja kriittisen ajattelun esillä pitämi-
seen julkisuudessa. Tieteellisten seu-
rojen julkista toimintaa tulee tukea. 
Median on pidättäydyttävä antamas-
ta uskomushoitojen markkinointiin il-
maista tilaa.

Vapaa-ajattelijat tarjoavat omilla 
viestintäkanavillaan foorumin kriit-
tiseen ja rationaaliseen keskusteluun 
mukaan lukien uskontojen perusop-
pien ja käytäntöjen kritiikki.

4.5 HUMANISTINEN ETIIKKA JA 
ELÄMÄNKATSOMUS EDISTYVÄT
Vapaa-ajattelijat kunnioittavat ihmis-
oikeuksia, yleisinhimillisiä arvoja ja 
humanismia. Sääntöjemme lisäksi täl-
le antavat perustaa vuonna 2016 hy-
väksytty pohjoismainen humanistima-
nifesti sekä omien kansainvälisten jär-
jestöjemme ohjelmat. Olemme jäseni-
nä Kansainvälisessä humanistisessa ja 
eettisessä unionissa (IHEU) ja Euroo-
pan humanistifederaatiossa (EHF) se-
kä teemme yhteistyötä pohjoismaisten 
järjestöjen kanssa. Humanismin puo-
lustaminen ja edistäminen maailmas-
sa ei onnistu ilman määrätietoista toi-
mintaotetta.

Vapaa-ajattelijat tuovat esiin sen, et-
tä väitteet uskonnoista moraalin läh-
teinä ja perustana ovat virheellisiä. Ih-
misoikeussopimukset, perusoikeudet 
sekä demokraattisesti säädettyihin la-

keihin perustuva yhteiskunta on se-
kulaarin ajattelun ja kulttuurin tulos-
ta. Vanhoihin uskontosidonnaisiin 
dogmeihin perustuva käyttäytymisen 
kontrolli aiheuttaa ihmisille merkittä-
vää haittaa ja hyvinvointivajetta. Sek-
suaalisuuteen ja lisääntymisterveyteen 
liittyvät uskonnollisperustaiset kiellot, 
kuten raskauden ehkäisyn ja ehkäisy-
valistuksen kielto, ovat pöyristyttäviä 
esimerkkejä uskontosidonnaisuuden 
haitallisuudesta.

5. Toiminnan peruslinjat
5.1 YHTEISKUNTA- 
VAIKUTTAMINEN
Vapaa-ajattelijat toimivat perus- ja ih-
misoikeusperustaisesti yhteiskuntavai-
kuttajana muiden ihmisoikeusjärjes-
töjen joukossa ja yhteistyössä niiden 
kanssa. Liitto ottaa kantaa ja antaa lau-
suntoja ennakoivasti ja pyydettäessä; 
yhdistykset ottavat kantaa kunnissa ja 
alueellisesti ennakoivasti ja pyydettä-
essä. 

Vapaa-ajattelijat kehittävät jatku-
vasti omaa asiantuntijuuttaan pyrki-
en aloitteelliseen ja monipuoliseen vai-
kuttamiseen. Myös nopeaa reagointia 
tarvitaan. Liiton edustajat kehittävät 
suoraa vuorovaikutusta virkakoneis-
ton ja poliittisten päättäjien kanssa. 
Tavoitteidemme edistämiseksi voidaan 
tukea kansalaisaloitteita ja niiden ni-
mienkeräystä.

5.2 ETUJEN JA OIKEUKSIEN  
PUOLUSTAMINEN
Vapaa-ajattelijain liitto on sääntöjen-
sä mukaan uskonnottomien etu- ja oi-
keusturvajärjestö. Emme aja etuoike-
uksia, vaan yhdenvertaista ja syrjimä-
töntä kohtelua myös uskonnottomille. 
Erityisen huomion kohteena ovat lap-
set ja nuoret.  

Liitto ja yhdistykset antavat ilmi tul-
leissa syrjintätapauksissa neuvonta- ja 
oikeusturva-apua. Puutumme myös 
syrjiviin käytäntöihin yleisemmin. 
Oikeusturva- ja neuvontatukea tarjo-
aa myös kantelupukki.fi -palvelu, jossa 
ovat mukana Helsingin ja Tampereen 
vapaa-ajattelijat. Teemme tarvittaes-
sa kanteluja ja valituksia, ja voimme 
viedä asioita eteenpäin myös kansain-
välisiin tuomioistuimiin ja muihin ih-
misoikeustoimielimiin. Neuvonnal-
la, myös ennakoivalla neuvonnalla, 
on tärkeä rooli muun muassa lasten 
ja nuorten oikeuksien toteutumises-

sa. Neuvontaa suunnataan sekä viran-
omaisille että perheille ja yksityisille 
henkilöille. 

5.3 PALVELUJEN TARJOAMINEN
Tuemme sekulaarin tapakulttuurin 
laajentumista sekä tuotamme yhteis-
työpohjaisesti ja omassakin toimin-
nassamme siviiliseremoniapalveluja. 
Olemme mukana osaomistajina Pro-
Seremonioiden toiminnassa ja pyrim-
me laajentamaan sen toimintaa. Liitto 
myöntää jäsenperheilleen hakemuk-
sesta avustusta siviiliseremoniapalve-
lujen kustannuksiin. Myös monet yh-
distykset ja niiden aktiivit toteuttavat 
uskonnotonta puhujapalvelua sekä 
hautajaisiin että iloisiin perhejuhliin.

Useiden yhdistysten ylläpitämillä 
hautausmailla on alueen uskonnotto-
mien ihmisten kannalta tärkeä mer-
kitys syrjimättömien hautausmaapal-
velujen turvaamisen kannalta. Hauta-
usmaatoiminnassa tärkeällä sijalla on 
myös vapaa-ajattelijoiden ja muiden 
uskonnottomien tekemä vapaaehtois-
toiminta.

5.4 JULKISUUS JA VIESTINTÄ
Tiedotustoiminnalla ja vuorovaiku-
tuksellisella viestintäkulttuurilla on 
edelleen olennainen merkitys Vapaa-
ajattelijain liiton tavoitteiden toteut-
tamisessa ja edistämisessä. Asioiden 
julkisuuteen nostamiseen on monia 
eri kanavia, joten monikanavaisuu-
den hyödyntämistä viestinnässämme 
lisätään.

Julkaisemme Vapaa Ajattelija -leh-
teä, joka tuo esiin liiton tavoitteita ja 
virittää meitä sekulaarin ajattelun ja 
kulttuurin ilmiöitä koskevaan uudistu-
vaan sisällöntuotantoon. Lehden luki-
jakuntaa pyritään laajentamaan. Myös 
liiton asiakohtaisilla esitteillä eri koh-
deryhmille on tärkeä merkitys, ja nii-
tä julkaistaan sekä painotuotteina et-
tä netissä. 

Liitto tukee yhdistysten lehtiä ja 
muuta alueellista julkaisutoimintaa. 
Julkaisemme ja kehitämme liiton ja 
yhdistysten nettisivuja, jotka ovat se-
kä informaation että mielipiteenvaih-
don kanavia. Facebook ja muut vas-
taavat foorumit tarjoavat mahdolli-
suuksia vilkkaaseen vuorovaikutuk-
selliseen keskusteluun. Videokuvan 
ja äänen käyttöä viestinnässä lisätään.

Perusoikeuksista, sekulaarista tapa-
kulttuurista ja vapaa-ajattelusta tarvi-
taan myös maahanmuuttajille kohdis-

tettuja esitteitä ja informaatiota, kuten 
uskonnonvapaus.fi -sivuston pääsisäl-
töjä, muillakin kuin suomen kielellä.

Liiton mediatiedotus tukee yhteis-
kuntavaikuttamista sekä sekulaarin 
kulttuurin kehitystä. Mediapalvelua 
kehitetään ja monipuolistetaan. Tarvi-
taan monia asioiden esittäjiä, esimer-
kiksi erilaisia haastateltavia eri tyyppi-
siin medioihin eri asioista, joita ajam-
me eteenpäin. 

Viestinnän digitalisoituminen ja so-
siaalinen media on avannut meille ai-
van uusia mahdollisuuksia ja kanavia 
viestintään yleensä ja erityisesti myös 
vuorovaikutukselliseen ja keskustele-
vaan viestintään. Samalla sosiaaliseen 
mediaan liittyy monia ongelmia ja 
haasteita, kuten esimerkiksi Faceboo-
kin ja Googlen ”kuplauttava” vaikutus. 
Myös vapaa-ajattelijoihin, ateisteihin 
ja uskonnottomiin kohdistuu netin 
eräillä foorumeilla jatkuvaa suunnitel-
mallista vihapuheluontoista kampan-
jointia. Valheet ja väärät puheet tulee 
torjua ja kiinnittää huomiota oikeaan 
tietoon ja kuvaan toiminnastamme.

5.5 YHTEISTYÖ
Vapaa-ajattelijain tavoitteiden edis-
tämisessä ja toteuttamisessa tarvi-
taan monimuotoista yhteistyötä. Sii-
hen kuuluvat yhtäältä viranomaisyh-
teistyö ja vuorovaikutus säädösvalmis-
telijoiden sekä poliittisten päättäjien 
kanssa. Lisäämme yhteistyötä poliittis-
ten puolueiden, eduskuntaryhmien ja 
kansanedustajien kanssa samoin kuin 
kunnallisten ja maakunnallisten virka-
miesten ja poliittisten päättäjien kans-
sa. Samalla teemme yhteistyötä kan-
salaisyhteiskunnan tasolla toisten se-
kulaarijärjestöjen kanssa ja ihmis-
oikeusjärjestöjen kanssa. Syrjinnän 
poistamiseksi tarvitaan yhdenvertai-
suuslaissa mainituista kielletyistä syr-
jintäperusteista kärsivien väestöryh-
mien keskinäistä solidaarisuutta ja toi-
silta oppimista.

5.6 JÄRJESTÖTOIMINTA
Toiminnan eri vaiheissa on paikallaan 
pysähtyä ja katsoa, missä mennään. 
Vapaa-ajattelijain oman toiminnan 
uudistaminen, monipuolistaminen ja 
joustavoittaminen ovat nyt tarpeellisia 
sekä liitto- että yhdistystasolla. 

Työtä pitää jakaa, joten tarvitaan 
erilaisia työryhmiä ja projekteja. Asi-
oiden valmisteluun ja toimeenpanoon 
tarvitaan myös uusia valtakunnallisia 

projekteja, joihin voi osallistua ainakin 
netin välityksellä eri puolilta Suomea, 
eikä niihin mukaan tuloon ja toimin-
taan kysellä jäsenkirjoja. Tuetaan lii-
ton työryhmien tapaamisia sekä pää-
asiassa nettiperusteisten projektien jat-
kuvuutta ja kehitystä.

Tarvitaan yhdistysten keskinäistä 
vuorovaikutusta ja toisilta oppimista, 
myös kasvokkain kohtaamista ja kes-
kustelua toimintaseminaareissa. Yh-
distysten toiminta kehittyy alueellise-
na, useimmiten maakunnallisena.

Tavoitteena tulee olla, että järjestö-
toiminta vapaa-ajattelijoissa on paitsi 
vaikuttavaa myös mukavaa, hauskaa ja 
virkistävää. Siinä tapaa erilaisia ihmi-
siä, joiden kanssa ei tarvitse olla kai-
kista asioista samaa mieltä, mutta joi-
den kanssa voi edistää vapaa-ajattelua 
ja keskeisiä tavoitteitamme. Keskinäi-
nen vuorovaikutus vapaa-ajattelijain 
keskuudessa on ystävällistä sekä ih-
misten erilaisuutta ja mielipiteitä kun-
nioittavaa. 

Jokainen uusi jäsen on tärkeä ja 
suuri mahdollisuus. Jokainen jäsen voi 
vapaasti päättää jäsenyytensä aktiivi-
suuden tason. Aivan erityinen huo-
mio aletaan kohdistaa nuorten mu-
kaan tulon edistämiseen. Myös nuor-
ten jäsenten oman nuorisotoiminnan 
mahdollisuus tulee tilanteen tullessa 
mahdollistaa.

5.7 JÄSENHANKINTA
Vapaa-ajattelijain yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden ja painoarvon kan-
nalta on tarpeen lisätä henkilöjäsen-
ten määrää. Näin ollen yhdistys- ja liit-
totasolla viestinnässä ja henkilökohtai-
sessa vuorovaikutuksessa kiinnitetään 
huomiota jäsenyyskysymyksen rohke-
aan ja kohteliaaseen esille ottoon. Us-
konnottomien ihmisoikeudet eivät 
edisty ilman Vapaa-ajattelijain liittoa, 
liitto ei edisty ilman yhdistyksiä eivät-
kä yhdistykset kehity ilman uusien va-
paa-ajattelijoiden mukaan tuloa.

5.8 TALOUDEN  
VAHVISTAMINEN
Vapaa-ajattelijain liiton toiminnan 
rahoitusta ja varainhankintaa pitää 
kehittää. Ihmisoikeusjärjestöjen toi-
mintaan meillä ja muualla kuuluu 
keskeisellä sijalla varainhankinta lah-
joitusten ja testamenttien kautta. Ker-
talahjoitusten lisäksi voidaan nostaa 
esille jopa kuukausittaiset lahjoitus-
sopimukset. 



Vapaa Ajattelija

Vapaa-ajattelijain hanketoimintaa tulee kehittää. Toimin-
tamme ihmisoikeuksien ja sekulaarin kulttuurin puolesta 
on luonteeltaan ja laadultaan sellaista, että meidän on pe-
rusteltua hankkeistaa perustoimintojamme ja tätä kautta 
hankkia niihin myös projektirahoitusta, joka voi mahdol-
listaa myös uuden henkilöstön palkkaamisen. Projektira-
hoituksella voidaan ja tulee tehdä vain sellaista mitä meidän 
muutenkin pitäisi tehdä, mikäli voimavarat siihen riittävät. 

5.9 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Vapaa-ajattelijain liitto jatkaa jäsenyyttään ja yhteistyö-
tään Kansainvälisen humanistisen ja eettisen unionin 

(IHEU) ja Euroopan humanistifederaation (EHF) kans-
sa sekä pohjoismaista yhteistyötä niiden jäsenliittojen 
kanssa. Hyödynnetään kansainvälisiä projekteja, kuten 
Ajatuksen vapaus -raportit (http://freethoughtreport.
com/)  ja Loppu jumalanpilkan kriminalisoinnille-kam-
panja (http://end-blasphemy-laws.org/). Samalla annam-
me oman panoksemme ihmisoikeustoimijoiden tukemi-
seen sekä vakavien ihmisoikeusloukkausten vastaiseen 
taisteluun maailmalla.

Hyväksytty Vapaa-ajattelijain liitto ry:n liittokokouksessa 
Oulussa 10.-11.6.2017

Vapaa-ajattelijain jäsenmäärän kehitys kiinnostaa
sekä kavereita että kilpailijoita,

niin Kirkkohallitusta kuin sekulaareja kumppaneitamme. 
Sekä meitä vapaa-ajattelijoita.

Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteiden ja strategian 2017-2020  
edistämiseen tarvitaan yhdistysten jäseniä 

– myös uusia jäseniä
.

Liity Vapaa-ajattelijain jäseneksi
joko netissä  

http://vapaa-ajattelijat.fi/liity-jaseneksi
tai yhteydenotolla alueesi yhdistykseen 

henkilökohtaisesti tai sähköpostilla.

 Jäsenedut
- mahdollisuus saada neuvontaa ja tukea omiin ja perheen katsomusvapauden ongelmiin ja syrjintään

- mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen ja liiton toimintaan uskonnottomien etujen puolesta
- Vapaa Ajattelija -lehti (4 numeroa/vuosi)

- Jäsenalennus Pro-Seremonioiden puhujapalvelusta (30 €) ja juhlakäsikirjasta (5 €)
- Uskonnottomien hautajaisten, häiden ja nimiäisten puhujakuluihin mahdollisuus taloudelliseen tukeen  

hakemuksesta tietyin ehdoin (enintään 100 €)

Tervetuloa mukaan!
 Vapaa-ajattelijain Liitto ry

TUE JA EDISTÄ VAPAA-
AJATTELIJAIN TAVOITTEITA

ONNISTUNEET JUMALATTOMAT 
KESÄPÄIVÄT PORISSA
Teksti: Jukka Kim 
Valokuvat: Su Ran Kim

Vapaa-ajattelijoiden kesäka-
lenteriin on pikkuhiljaa tul-
lut jäädäkseen Pori Jazz -juh-
lien aikaan sijoittuvat Juma-

lattomat Kesäpäivät. 
Ajankohta on siivilöitynyt jazzeihin 

jo siksikin, että väki liikkuu musiikki-
juhlien aikana Porissa tavallista enem-
män. Satakuntalaisten vapaa-ajatteli-
joiden kannalta on tärkeää rytmittää 
toimintavuotta järjestötyön totuttuun 
osaan ja kesäpäivien antamaan vapaa-
muotoisempaan jaksoon.

Kolmannet Jumalattomat Kesäpäi-
vät järjestettiin 15.7.2017 mukavan ja 
keskustelevan ilmapiirin vallitessa. Ke-
säpäivillä oli keskustelun ja seuruste-
lun lisäksi tietysti asiaohjelmaa. 

Vapaa-ajattelijain liiton pääsihtee-
ri Esa Ylikoski esitelmöi tilaisuudes-
sa yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvos-
ta. Satakunnan vapaa-ajattelijoiden 
tukija Erkki Yli-Jokipii loi katsauk-
sen historian kirjoihin ja kertoi läsnä-
olijoille Poria kohdanneista pahoista 
ja kaupungin kivijalkaan polttaneista 
yhdeksästä palosta. Hän esitteli Porin 
keskustassa sijaitsevan Porin palojen 
muistomerkin jatkaen esitystään pa-
lokatkoiksi istutettujen puistokäytävi-
en risteyksessä. 

Satakunnan vapaa-ajattelijoiden 
ajankohtaisista kuulumisista kertoi pu-
heenjohtaja Jukka Kim. Lyhyellä kat-
sauksella käytiin läpi perusteellisesti 
mennyttä yhdistyksen talvi- ja kevät-
kauden elämää sekä haarukoitiin tule-
vaa ohjelmaa ja lähiajan tehtäviä.

Tilaisuuteen osallistui 15 hen-
gen yleisö, sitä voidaan pitää hyvä-
nä määränä tämän tapaiseen suviti-
laisuuteen. Kesäpäivien kauimmaiset 
vieraat saapuivat tällä kertaa Turus-
ta. Yleisön joukossa oli puolet vapaa-
ajattelijoihin kuulumattomia henki-
löitä, joka kertoo siitä mukavasta 

kehityksestä, kuinka vapaa-ajattelu 
kiinnostaa muitakin kuin Satakun-
nan vapaa-ajattelijoiden jäseniä taik-
ka pelkästään järjestöaktiiveja. 

Päätöstä seuraavista Jumalattomista 
kesäpäivistä odotellessa tämän kesän 
onnistunut tapahtuma luo hyvää poh-
jaa ensi kesän järjestelytyölle.

Uutisia
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Jori Mäntysalo

Historiaa
"Mutta minä sanon teille: Älkää van-
noko lainkaan.", sanoo Matteuksen 
evankeliumin mukaan Jeesus. Käy-
tännössä kristittyjen enemmistö, myös 
evankelis-luterilainen kirkko, tulkitsee 
käskyn kieltävän vain joutavan ylimää-
räisen vakuuttelun eikä kaikkia valoja. 
Niinpä Suomessakin on pitänyt van-
noa vala esimerkiksi oikeudenkäyn-
nin todistajana.

Valapakko oli eräs varhaisimpia us-
konnonvapauskysymyksiä Suomessa: 
vähemmistökristityt tulkitsivat kysei-
sen raamatunkohdan kirjaimellisem-
min. Kysymys ratkaistiin niin sanotul-
la eriuskolaislailla 1889: "Protestant-
tisen uskon tunnustaja, jonka oppi ei 
salli hänen tehdä valaa, antakoon va-
lan sijasta muun vakuutuksen, joka on 
hänen uskonoppinsa mukainen." Us-
konnottomista ei vielä puhuttu mitään.

Vuoden 1922 uskonnonvapausla-
ki puolestaan sääti näin: "Joka ei kuu-
lu mihinkään uskontokuntaan tai jota 
uskontokuntansa oppi estää tekemäs-
tä valaa, antakoon vakuutuksen kun-
nian ja omantunnon kautta." Valtio siis 
ainakin teoriassa määräsi, että muo-
dollinen uskonnollinen asema määrää 
myös sen, tuleeko vannoa vala vai an-
taa vakuutus.

Lakia muutettiin 1985: "Uskonto-
kuntaan kuuluva voi valintansa mu-
kaan joko vannoa valan tai antaa va-
kuutuksen - - Henkilö, joka ei kuu-
lu mihinkään uskontokuntaan, antaa 
vakuutuksen kunnian ja omantunnon 
kautta." Teoriassa siis uskontokuntiin 
muodollisesti kuulumaton ei saanut 
vannoa, vaikka olisi pitänyt itseään 
kristittynä. Käytännössä lakia ei tul-
kittu näin tiukasti.

Nykyiseen tilanteeseen päädyttiin 
vuonna 2003 uuden uskonnonvapaus-
lain myötä: sen mukaan jokainen "- - 
voi uskonnolliseen yhdyskuntaan kuu-
lumisesta riippumatta valintansa mu-

VALOISTA JA  
VAKUUTUKSISTA

kaan joko vannoa valan tai antaa va-
kuutuksen."

Erilaisia valoja oli aiemmin useam-
pia. Kalastuksenvalvojan vala/vakuu-
tus poistui viisi vuotta sitten kokonaan. 
Tuomioistuimissa todistajan vala pois-
tui viime vuoden alusta, tuomarinvala 
tämän vuoden alusta. Jäljellä ovat soti-

lasvala ja eräiden korkeimpien virka-
miesten virkavala.

Miten käy ministerivalan?
Valtioneuvoston jäsenten tilanne on 
monimutkainen. Asetuksen – ei lain, 
vaan asetuksen - mukaan he vannovat 

tai vakuuttavat kahdesti: virkavalan/
vakuutuksen ja tuomarinvalan/vakuu-
tuksen. Asetus sisältää itsessään vir-
kavalan kaavan, mutta tuomarinvalan 
osalta viittaa toiseen lakiin.

Tämä toinen laki on kumottu vuo-
den 2017 alussa, tuomareilla ei ole 
enää tuomarinvalaa. Asetusta, jo-

ka on ristiriidassa lain kanssa, ei saa 
noudattaa.

Vaikutti siltä, että ministerin tuli-
si aina antaa tuomarinvakuutus, ja oli 
epäselvää, tuleeko tämän jälkeen aina 
virkavakuutus vai valinta virkavakuu-
tuksen ja virkavalan välillä. Oikeus-
kanslerilta kysyttiin vuodenvaihteen 
jälkeen tilanteesta. Hän totesi, ettei 
tuomarinvalan poistuminen estä mi-
nisteriä vannomasta virkavalaa.

Lainmuutoksesta huolimatta tä-
nä vuonna nimetyt ministerit vannoi-
vat kahdesti. Valtioneuvoston kanslia 
vastasi liittomme pääsihteerin kyselyyn 
vetoamalla epäselvään oikeustilaan ja 
pitkään perinteeseen. Asiasta oli myös 
kanneltu oikeuskanslerille.

Oikeuskansleri totesi, ettei tuoma-
rinvalan vannominen ollut suorastaan 
lainvastaista, mutta piti lainsäädäntöä 
ristiriitaisena. Hän "esittää" valtioneu-
vostolle säädösten "tarkistamista". Tä-
mä on käytännössä määräys poistaa 
tuomarinvala ministereiltä. Valtioneu-
voston on marraskuun loppuun men-
nessä kerrottava mihin toimenpiteisiin 
se on asiassa ryhtynyt.

Valtioneuvostolla on useita vaihtoeh-
toja. Ministerien vakuuttelut ja vanno-
miset voivat poistua kokonaankin, mi-
hin en usko. Ministereille voidaan laatia 
oma valan tai vakuutuksen kaava. Voi-
daan myös määrätä, että jatkossa kaik-
ki ministerit antavat kaksi vakuutusta.

Tai, parhaana vaihtoehtona, virka-
vala ja -vakuutus yhtenäistetään kaikil-
le samanlaiseksi uskonnollisesti neut-
raaliksi vakuutukseksi. Tuomarinva-
la poistui koska "Tuomarin tehtävä on 
maallinen", ja sama perustelu pätee to-
ki virkamiehiinkin.

Asian tulee päättämään muutama 
ihminen valtioneuvoston kansliassa; 
kysehän ei ole laista vaan asetuksesta, 
joten se ei päädy Eduskuntaan.

Asian tärkein merkitys on jatko: kun 
virkavala poistuu - ellei nyt, niin myö-
hemmin - jää sotilasvala ainoaksi. Puo-
lustusministeriö kertoi muutama vuosi 
sitten, että harkitsee sotilasvalaa näh-
dessään mihin tuomarinvalan ja virka-
valan suhteen päädytään.

Sotilasvalan korvaaminen kaikil-
le samanlaisella vakuutuksella puo-
lestaan olisi omiaan vähentämään us-
konnon näkyvyyttä Puolustusvoimissa 
kaikkiaan. Ja siinä missä ministerivala 
koskee keskimäärin alle kymmentä ih-
mistä vuodessa, valitsee sotilasvakuu-
tuksen ja -valan välillä yli 20 000 va-
rusmiestä vuodessa.
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LIITTOHALLITUKSEN UUDET JÄSENET ESITTÄYTYVÄT

APUA JA TUKEA KOULULAISTEN  
VANHEMMILLE
Mikko Muilu,  
Seinäjoen vapaa-ajattelijat

O
len 38-vuotias bio-
tekniikan maisteri ja 
insinööri. Olen työs-
kennellyt Helsingissä 
asuessani tutkimuk-
sen parissa. Perheen 

kasvaminen toi minut paluumuutta-
jana Seinäjoelle yhdeksän vuotta sit-
ten ja olen viimeisen seitsemän vuot-
ta työskennellyt opettajana. Olen kun-
nanvaltuutettu Seinäjoella ja sitä kautta 
minulla on kohtalaisen hyvä tarkkailu-
asema kaupungin toimintaan.

Liityin vapaa-ajattelijoihin, koska 
haluan edistää tieteellistä maailman-
katsomusta. Olen ollut aktiivinen 
skeptikko ja ateisti jo kymmenkun-
ta vuotta. Hakeudun mielelläni tilan-
teisiin, joissa pääsen väittelemään tai 
keskustelemaan itselleni tärkeistä asi-
oista. Poliitikkojen ulostulot evoluuti-

on epäilijöinä ovat entisestään vahvis-
taneet tarvetta tieteen merkityksen ja 
roolin puolesta puhumiselle. Mieles-
täni Vapaa-ajattelijat ovat tehneet täs-
sä hyvää työtä jo pitkään ja toivon pys-
tyväni auttamaan liittoa tässä asiassa.

Vapaa-ajattelijoiden rooli koulut-
tajana ja yhdenvertaisuuden edistäjä-
nä suomalaisissa kouluissa on erittäin 
tärkeä. Olen tehnyt sijaisopettajan töi-
tä ympäri maakuntaa ja nähnyt luon-
nollisesti paljon erilaisia tapakulttuu-
reja kouluissa. Omat lapseni toimivat 
motivaationa huolehtia lain toteutumi-
sesta kouluissa ja päiväkodeissa. Nuo-
riin ihmisiin ja lapsiin on helppo vai-
kuttaa, mutta opettajien ”laadunval-
vontaa” ei tehdä juuri laisinkaan vir-
kaan nimittämisen jälkeen. Toivoisin 
Vapaa-ajattelijoiden olevan jatkossa-
kin tukena lainopillista apua ja tukea 
tarvitseville vanhemmille, jotka eivät 
yksin pärjää lastensa koulun luutunei-
ta käytänteitä vastaan. 

Tiedostan Vapaa-ajattelijoiden roo-
lin myös kulttuurijärjestönä, mutta it-
selleni se ei ole tärkeysjärjestykses-
sä yhtä korkealla humanistisen katso-
muksen ja yhdenvertaisuuden kanssa. 

Suurempien kaupunkien ulkopuo-
lella Vapaa-ajattelijoiden toimintaa 
voitaisiin varmasti kehittää. Aina-
kin omassa paikallisyhdistyksessäni 
riittävän mielenkiintoinen toiminta 
on ollut aktiivien ajanpuutteen takia 
vähäistä. Toivon liiton kiinnittävän 
tähän huomiota ja auttavan paikalli-
sia yhdistyksiä aktivoitumaan omas-
sa toiminnassaan ja potentiaalisten 
jäsenien ja yhteistyökumppaneiden 
houkuttelemiseksi mukaan toimin-
taan. orga

Toivoisin jäsenten olevan aktiivisia 
ja kertovan omista ideoistaan ja yhdis-
tystensä toiminnasta avoimesti. Näin 
voitaisiin organisoidusti kehittää eri 
yhdistysten välistä yhteistyötä ja kar-
toittaa suurimpia ongelmakohtia. 

LIITTOHALLITUKSEN UUDET JÄSENET ESITTÄYTYVÄT

OLLAAN TAVOITETTAVISSA
Jape Lovén, LV:n pj

Tervehdys kanssavapaa-ajatteli-
jat. Olen Jape Lovén, 43-vuoti-
as perheenisä Helsingistä. Va-
paa-ajattelijain liiton jäseneksi 

tulin vuosituhannen vaihteessa.
Olen toiminut nyt jo pari vuotta 

Helsingin seudun Vapaa-ajattelijoiden 
puheenjohtajana. Kesäkuussa liittoko-
kous valitsi allekirjoittaneen liittoval-
tuuston puheenjohtajaksi.

Itselleni liitto on ollut ensisijaises-
ti uskonnottomien ihmisoikeusjärjes-
tö, joka ottaa kantaa yhdenvertaisuus-, 
uskonnon ja vakaumuksenvapaus- se-
kä oikeusturvakysymyksiin ja toimii 
uskonnottomien edunvalvojana. Se ei 
tarkoita, etten näkisi liittoa myös us-
konnottomien kulttuurijärjestönä.

Uudessa tehtävässäni haluan olla 
turvaamassa liiton toimintaa tulevai-
suuteen.

Muuttuvassa maailmassa haastei-
ta on moneksi. Ensimmäinen ja tär-
kein haaste on  varmasti jäsenhan-
kinta. Saadaksemme liiton tai oikeas-
taan sen jäsenyhdistysten elinvoimai-
suuden turvattua emme voi olla vain 
hautausneuvoja tai nimiäisvinkkejä ja-
kava yhteisö. Ei sillä, etteikö tämä ja 
kaikki muukin uskonnottoman kult-
tuuritoiminnan edistäminen olisi tär-
keää työtä. 

Tarvitsemme ihmisiä mukaan toi-
mintaan. Ja siihen tarvitaan toimin-
taa. Siinä ensisijaisia avainhenkilöitä 
ovat jokaisen jäsenyhdistyksen aktii-
vit ja muut vapaaehtoiset. 

Omassa yhdistyksessämme on 
mieluisaa toimintaa ja jäsenhankin-
taa edustanut kymmenen keskuste-
luiltaa eli VABaaria paikallisessa ra-
vintolassa. Toinen tärkeä liiton kans-
sa yhteistyössä tehtävä toiminta on 
ollut Maailma Kylässä -festivaalille 
osallistuminen, jossa kymmenet tu-
hannet ihmiset pääsevät tutustumaan 
toimintaamme. On myös paneelikes-

kusteluja, luentoja ja messuosallistu-
misia.  Meidän täytyy olla tavoitetta-
vissa. Monet uskonnottomat kokevat 
ahaa-elämyksen tavatessaan vapari-
aktiiveja tapahtumissa. 

Uusia tapoja toimintaan on hyvä 
kokeilla ja jakaa kokemuksia myös 
muiden yhdistysten kanssa. Yhdessä 
olemme enemmän ja tavoitteemme 
hiukan lähempänä.
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LIITTOHALLITUKSEN UUDET JÄSENET ESITTÄYTYVÄT

YHDISTYSTEN YHTEISTOIMINTA 
VIRKISTÄVÄÄ

Reetta Tuomainen

A
sun Kuusankoskella ja 
olen töissä palvelualal-
la. Harrastan liikun-
taa eri muodoissa, mm. 
sulkapalloa, pistooliam-
muntaa ja karatea. Va-

paa-ajattelijain toimintaan olen tullut 
mukaan Kouvolan Vapaa-ajattelijoihin. 

Kuusankoskella on yhdistyksellä 
oma hautausmaa, joka työllistää eten-
kin kesäisin. Toiminta on hiljentynyt 
viime vuosista. Itse olen liittynyt va-
paa-ajattelijoihin tukeakseni uskon-
nottomien oikeuksien edistämistä. 

Haluan tukea myös kirkon ja valtion 
erokehitystä. Tuntuu älyttömälle, että 
vuonna 2017 kirkolla on edelleen iso 
rooli suomalaisessa yhteiskunnassa.

Joitakin vuosia sitten meillä oli yh-
teisiä illanviettoja eri yhdistysten kans-
sa. Tampereen Vapaa-ajattelijat tuli-
vat kesäisin vierailulle Kuusankoskel-
le ja teimme vastavierailun Tampereel-
le. Näissä yhteisissä tapaamisissa olen 
päässyt tutustumaan muiden yhdistys-
ten ihmisiin, kuten Jori Mäntysaloon 
ja Petri Karismaan. Tällainen yhdistys-
ten yhteistoiminta on mukavaa ja tuo 
intoa taas omaan toimintaan ja luo yh-
teishenkeä.

LIITTOHALLITUKSEN UUDET JÄSENET ESITTÄYTYVÄT

SIVIILISEREMONIOITA 
TUNNETUKSI LAAJA-ALAISESTI
Terttu Rautiainen, 
 Kemin vapaa-ajattelijat

Oli vuosi 1984, jolloin erosin seurakunnasta. Kak-
sinaismoraali ja toisten selän takana juoruilu tun-
tuivat pahalta. Ihmisyyttä valvottiin huonosti, hyvä 

ja paha sekottuivat. Anteeksi pyytämiset olivat teennäisiä.
Kaukana olivat ne lapsuuteni kauniit muistot uskonto-

kirjojen kauniista kuvista. Koin uskontokertomukset en-
nen kauniina satuina. Koin tietoisuuden hetken ja herä-
sin todellisuuteen.

Vapaa-ajattelu on minulle ennen kaikkea ihmisoikeus-
asia. Pidän tärkeänä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan yh-
denvertaisesti ja uskonnonvapaus ja vakaumuksen vapaus 
toteutuvat. Valtio ja kirkko ovat erotettava toisistaan eikä 
kouluissa tarvitse opettaa uskontoa. Vasta 18-vuotiaana 
voisi lapsi itse päättää, liittyykö jonkin seurakunnan jäse-
neksi tai onko väestörekisterissä.

Pidän hyvin tärkeänä, että Vapaa-ajattelijoilla ja Pro- Sere-
monioilla on siviiliseremoniapalveluja moniin eri tilanteisiin, 
kuten nimiäiset, kouluista valmistumis-, syntymäpäivä-, hää-

juhlat ja hautajaisten muistopuheet. Meidän yhdistyksellä Ke-
min Vapaa-ajattelijat on myös oma hautausmaa, joten tapa-
kulttuurin tunnetuksi teko on laaja-alaista.

Vapaa-ajattelu toiminta perustuu tieteelliselle maailman-
katsomukselle humanistisen etiikan ja humanistisen elä-
mänkatsomuksen huomioon ottamiseen. Nämä ovat hyvä 
perusta toimintaamme ajatellen.

Olemme järjestäneet myös yhteisiä luentotilaisuuksia 
paikallisen humanistiyhdistyksen kanssa. Tilaisuudet ovat 
kiinnostaneet kuulijakuntaa. Luentojen aihepiiri on ollut 
laaja mm. maan kaarevuudesta on kuultu hyvin kiinnos-
tava luento.

Jäsenhankintaa suoritamme siten, että jokainen yhdis-
tyksemme hallituksen jäsen konkreettisesti esittelee Va-
paa-ajattelijain tavoitteita ja jo saavutettuja tuloksia ja mi-
ten voi vaikuttaa toimintaan liittymällä jäseneksi. Jokaises-
sa hallituksemme kokouksessa asia käsitellään yksilöllises-
ti. Olemme pohtineet myös jäsenhankintaan oman videon 
tekoa. Yksittäiset vapaa-ajattelijajäsenetkin voisivat kirjoit-
taa lehtiin omilla nimillään vapaa-ajatteluun liittyvistä asi-
oista, kuten yhdenvertaisesta kohtelusta.

LIITON JOHTO ESITTÄYTYY

VAIKUTETAAN YHTEISTOIMINNAN 
KAUTTA

Antti Värri

M
inun on hyvin vai-
kea sanoa, milloin 
tai miksi minusta 
tuli vapaa-ajatteli-
ja. Olen ollut us-
konnoton koko 

ikäni eikä minua ole koskaan kastet-
tu, ja kun lapsuudessani lähin uima-
rantakin oli Hämeenlinnan Katuma-
järvellä, voidaan leikkimielisesti kysyä 
riittäisikö yksi kaste edes pakanuutta 
minusta poistamaan. 

Muistan harkinneeni vapaa-ajat-
telijoihin liittymistä jo lukioaikana, 
mutta koska Hämeenlinnassa ei ol-
lut silloin (kuten ei ole edelleenkään) 
toimivaa yhdistystä, se jäi vain ajatuk-
seksi. Lähdettyäni opiskelemaan Tam-

pereen teknilliseen yliopistoon liityin 
sitten Tampereen vapaa-ajattelijoihin 
helmikuussa 2003. Aktiivisesti olen 
osallistunut toimintaan vuoden 2004 
syksystä lähtien. Sittemmin työteh-
tävät eri puolilla Suomea ovat jonkin 
verran rajoittaneet osallistumismah-
dollisuuksiani säännölliseen paikallis-
toimintaan.

Olennaisin syy järjestöön liittymi-
seen ja siihen kuulumiseen on omal-
la kohdallani varmaankin ollut tarve 
keskustella ja vaihtaa ajatuksia seuras-
sa, jossa omien vakaumuksellisten nä-
kemystensä kanssa ei jatkuvasti tarvit-
se olla puolustuskannalla tai äärivaro-
vainen. Toinen tärkeä tekijä on myös 
uskonnottomien edunvalvonta ja tasa-
arvon edistäminen. Demokraattises-
sa yhteiskunnassa vaikuttaminen ta-

pahtuu yhteistoiminnan kautta - min-
kä usein toivoisi monen vapaa-ajatte-
lijankin muistavan.

Tampereen vapaa-ajattelijoissa olen 
toiminut hallituksen varajäsenenä ja 
sittemmin toiminnantarkastajana. 
Liittotason toimintaan lähdin mukaan 
Paimion liittokokouksessa, ja toimin 
Jussi K. Niemelän puheenjohtajakau-
della liittohallituksen varajäsenenä ja 
Petri Karisman kaudella liittovaltuus-
ton varajäsenenä. Nyt liittohallituksen 
varsinaisena jäsenenä varapuheenjoh-
tajuus jatkaa luontevasti tätä varateh-
tävien sarjaa, ja itsekin koulutukselta-
ni diplomi-insinöörinä istun myös sii-
nä mielessä luontevasti viimeisimpien 
puheenjohtajien joukkoon.

Järjestötoiminnassa omat osaamis- 
ja painopistealueeni ovat enemmän hal-
linto- ja talousasioissa kuin ohjelmissa 
ja linjanvedoissa tai jäsenhankinnassa. 
Järjestöelämää eri puolilta ja tehtävissä 
katselleena pidän perinteistä järjestöjen 
puheenjohtajamallia itse asiassa hieman 
ongelmallisena. Kun sama henkilö vas-
taa sekä muodollisesta hallinnosta et-
tä niin sanoakseni ideologisesta johta-
juudesta ja järjestön keulakuvana toi-
mimisesta, asettaa se puheenjohtajan 
melkoiseen ristipaineeseen, koska kaik-
ki vaadittavat ominaisuudet ja osaami-
nen harvoin yhdistyvät yhdessä ihmi-
sessä. Tämä on valitettavan usein taval-
la tai toisella näkynyt myös vapaa-ajat-
telijain toiminnassa.

Toivon, että voimme liittona jat-
kossa yhä vahvemmin profiloitua 
yhteiskunnallisessa keskustelussa us-
konnottoman kansanosan ja sekulaa-
rin, tasa-arvoisen yhteiskunnan puo-
lestapuhujana. Tätä päämäärää koh-
den on tehty paljon töitä jo pitkän 
aikaa ja sitä työtä meidän tulee edel-
leen jatkaa. Tässä vaihtoehtoisten fak-
tojen maailmassa tarvitaan rationaa-
lisia, sekulaarisia ja humanistisia ää-
niä entistä enemmän.
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LIITTOHALLITUKSEN UUDET JÄSENET ESITTÄYTYVÄT

USKONNOTTOMAKSI 
SYNTYNEENÄ 
Yki Räikkälä,  
Satakunnan vapaa-ajattelijat

O
len uskonnottomaksi 
syntynyt, kuten jokai-
nen meistä. Uskon-
nothan meihin istute-
taan sitten myöhem-
min. Pienenä uskoin 

enkeleihin, kun niistä minulle ker-
rottiin. Uskoin ufoihinkin ja sen, et-
tä muinoin avaruusoliot olisivat jättä-
neet merkkejä maahan ja antaneet ai-
heita muinaisille kuvantekijöille, jota 
Erich von Däniken kirjoissaan uskot-
teli. Kiehtoviahan ne jutut olivat.

Olen työskennellyt valokuvaaja-
na ja AV-alan töissä suurimman osan 
työurastani. Työskentelen alueellises-
sa elokuvakeskuksessa, jossa tehdään 
AV-kulttuurista työtä ja mediakasva-
tusta. Lapsia on neljä. Yksikään ei ole 
uskossa, eivätkä liene olleetkaan. Us-
kon tai uskomattomuuden määrääkin 
paljolti kasvuympäristö. En vaikutta-
nut heidän uskomisensa suhteen mi-
tenkään. Jokainen kävi rippikoulun 
omasta halustaan ja jokainen erosi 
oma-aloitteisesti kirkosta. Itse erosin 
parikymppisenä.

Vapaa-ajattelija minusta tuli vasta 
muutama vuosi sitten. Vaikka käsityk-
seni on ollut, että uskonnot tuottavat 
paljon kurjuutta ja kärsimystä, ei us-
konnoilla paljon sijaa omissa intres-
seissäni ollut ennen, kun lakkasin ole-
masta hällävälisti vuonna 2009. Aloin 
pohtia uskomista, mitä se on ja sen 
motiiveja.

Keskustelin Kotimaa24-blogistossa 
ja kirjoitin itsekin ennen sen uudistus-
ta ja ulosheittämistäni 127 tekstiä, jois-
ta sukeutui aikamoiset määrät mielen-
kiintoista vääntöä. 

Uskominen sinänsä ei ole minul-
le niin merkillinen asia. Se on meihin 
evoluutiossa rakentunut. Me uskomme 
moniin asioihin, mikä helpottaa elä-
mistä. Mutta se ei ole minulle selvin-

nyt, miksi normijärkevät ihmiset us-
kovat jumaliin. ”Jumala on totta kos-
ka Raamattu näin sanoo. Raamattu on 
totta, koska se on Jumalan sanaa”. Us-
kominen perustuu paljolti kehäpäätel-
miin ja paradokseihin. Itse olen skep-
tikko ja tarvitsen uskoakseni selkeitä 
todisteita. Siksi tiede edustaa minul-
le todellisuutta, uskonnot tyyten ku-
vitelmia.

”Jumalalle annetaan erilaisia ni-
miä ja sisältöjä sen mukaan, kuin ih-
misen mielikuvitus pystyy niitä loih-
timaan, suunnittelemaan ja sovittele-
maan toiveisiinsa.” Lause on paradok-
saalinen; se on uskovan kirjoittama ja 
siinä myös tiivistyy se, miksi en voi us-
koa minkään uskonnon tai uskomus-
järjestelmän mukaisesti tai uskontojen 

kohteisiin. Se, miksi muuten rationaa-
liset ihmiset uskovat jumalaan, on mi-
nulle arvoitus ja siitä riittääkin pohdit-
tavaa varmaan loppuiäkseni.

Olen uskonnoton, en niinkään 
ateisti. Olen ns. zeteetikko. En ole eh-
doton. Minulla ei ole mitään syytä pi-
tää Jumalaa todellisena, mutta mistä 
minä sen varmaksi tiedän? Mutta yhtä 
ainutta selkeätä todistetta ei liene esi-
tetty. Jumala on olemassa, jos on eri-
tyisen vahvoja perusteita sen puoles-
ta. Näitä perusteita ei ole toistaiseksi 
nähty. Tuskin koskaan nähdäänkään.

Vapaa-ajattelijuuden eetoksesta 
käsitykseni on, että liiton tulee kaikin 
voimin toimia sen eteen, että koko jär-
jestö tulee tarpeettomaksi. On varmaa, 
että sen aika ei tule pian.

USKONNOTON
PIENESTÄ PITÄEN

Timo Karjalainen

T
iedostin 8-vuotiaana oleva-
ni ateisti. Tulin tähän joh-
topäätökseen omin päin 
tapaluterilaisesta kotitaus-
tasta huolimatta, tai ehkä 
juuri siksi että olin tarhas-

sa ja koulussa joutunut kuuntelemaan 
jeesustarinoita joissa ei mielestäni ol-
lut mitään järkeä.

Kerroin tuolloin mummulleni, et-
tä olen ateisti, ja sain vastaukseksi lä-
hinnä hymähdyksen, että se "ei ratkai-
se mitään". Vastaavaa asennoitumista 
uskonnottomuuteen kuulee useinkin, 
mutta en ole koskaan ymmärtänyt ar-
gumentin logiikkaa. Tiedollisessa mie-
lessä kyse on lähinnä virheellisen hy-
poteesin hylkäämisestä. Se on selväs-
ti välttämätön askel eteenpäin, vaik-
ka positiivinen parempi hypoteesi on 
tietysti eri juttu. Maailman ja ihmis-
kunnan synnylle meillä kuitenkin on 
jo paljon parempi selitys luonnontie-
teissä, joiden tuloksissa on tukuttain 
argumentteja uskonnollisten tarinoi-
den virheellisiksi osoittamiseen.

Tuosta kahdeksanvuotiaan havain-
nosta eteenpäin suhteeni uskontoon 
oli lähinnä pyristelyä koulun uskon-
nonopetuksen ja kirkkokäyntien pa-
kollisuuden kanssa. Kotonahan meillä 
ei uskontoa harrastettu sen enempää 
kuin häät, kasteet ja rippikoulut. Sekä 
sitten kirkolliset hautajaiset poisnuk-
kuneille sukulaisille.

Kirkosta erosin sitten 19-vuotiaana 
tavattuani puolisoni, joka osoittautui 
omista syistään jo kirkosta eronneeksi 
eikä kirkkohäitä siten tarvittu.

Minulle vapaa-ajattelijatoiminnassa 
on nykyajan Suomessa keskeisintä toi-
mia uskonnottomien edunvalvojana. 
Joskus valistuksen aikakaudella saat-
toi olla tarpeen argumentoida yliluon-
nollisten olentojen olemattomuudes-
ta, mutta nykyään käytännössä kaikki 
suomalaiset tietävät kyllä, ettei Raama-
tun juttuja voi ottaa kirjaimellisesti. Ja 
niitten loppujen kanssa on turha väi-
tellä. Tietysti on hyvä olla hallussa pe-
rusteet, miksi olla uskonnoton, mutta 
riittää pitää ne takataskussa.

Suurimmaksi osaksi uskonnolliset 
tai "kirkolliset" ihmiset itsekin pitävät 

uskontoa enemmän välineenä kuin it-
sessään totena. Niin sanotusti "usko-
vat uskomiseen". Uskonto nähdään 
perinteenä ja siten ankkurina kiin-
nittyä omien esivanhempien jatkeeksi 
elämän ketjuun; tai arvellaan että elä-
mänarvot on saatava jostain itsen ylä-
puolelta.

Keskeinen vapaa-ajattelijatoimin-
nan haaste on nähdäkseni juuri tämä, 
että yhteiskunnallista kantaaottavuut-
ta liikkeellä on lähinnä uskonnon har-
joittamisesta ja symboleista vapauden 
vaatiminen.

Uskonnottomat eivät kokoonnu 
omiin "tiedeseuroihin" viikottain pu-
humaan tieteellisestä maailmankuvas-
ta. Meillä ei ole omia rituaaleja vuo-
denkierron tai elämänvaiheiden juh-
listamiseksi. Pro-Seremoniat ja VA-
yhdistysten juhlapuhujat tekevät toki 
hyvää ja tarpeellista työtä auttaessaan 
ihmisiä järjestämään juhlia uskonnot-
tomasti, mutta emme me siinä opas-
ta erityiseen uskonnottomien omaan 
juhlakulttuuriin vaan lähinnä autam-
me ihmisiä hahmottamaan, että he 
voivat todellakin järjestää sellaiset juh-
lat kuin itse haluavat.

Vapaa-ajattelun "pihvi" näyttää siis 
ulkopuolisen silmiin helposti ohuel-
ta. Kuitenkin työsarkaa uskonnottomi-
en etujen puolustamisessa riittää, kun 
koulumaailma ja julkinen valta ovat 
edelleen monin tavoin uskonnolla lä-
pikyllästettyjä.

Olen ollut vapaa-ajattelijoiden jäsen 
2000-luvun alkuvuosista. Tänä aikana 
uskonnottomien asema on parantunut 
monin tavoin ja Vapaa-ajattelijoiden 
liiton status kohentunut merkittävästi. 
Tästä on hyvä jatkaa työtä suomalaisen 
yhteiskunnan kehittämiseksi edelleen.

Kirjoittaja on Oulunseudun Va-
paa-ajattelijat ry:n puheenjohtaja.
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IN SEARCH OF A  
MUSLIM ROLE MODEL FOR 
NONVIOLENT SOCIAL CHANGE

Mojibur Doftori

T
here are over 50 Muslim-majority countries in 
the world. There are 1.7 billion Muslims in the 
world, almost a fourth of the humanity. Natio-
nally, politically, economically, and culturally 
they are so diverse that only religious frame is 
inadequate to explain them. Yet, there are at-

tempts by religious movements in the world that attempt to 
construct a single Muslim grand narrative that undermine 
national and cultural identities of the people. 

Historically, clergy has played a central role in provi-
ding legitimacy to Muslims kings, monarchs, sultans, and 
military dictators. Unlike Europe, North America and La-
tin America, the role of Muslim clergy in providing life-
oriented education, standing for civil rights or being a voi-
ce of the dispossessed is rarely recorded. What are the cau-
ses of such noticeable absence? Are there ways to mobilize 
Muslims for nonviolent social change? 

One plausible explanation is, currently Muslim count-
ries are suffering from a crisis in narrative. Historically, we 
see a promotion of history writing among Muslims as a 
central grand narrative that glorifies conquest, impose ex-
cessive taxes on non-believers and peasants of the conque-
red land. Local people, their traditions, cultures, and voi-

ces are remarkably absent from the conquest narratives. In 
South Asia, we see Arab, Turco-Afghan and Mughal con-
quest, all covered under a single frame “Muslim,” the reli-
gion of the conquerors. 

History as it is written is a collection of popularized sto-
ries, genealogical tradition and battle narrative of the con-
querors backed up by power. This type of conquest narra-
tive portray Muslims of South Asia as the “distinct outsi-
ders,” a unitary people, separate people from the locals. It is 
appropriated by contemporary radical Islamists who con-
duct violent jihad against non-Muslims and Muslim sects. 

However, Islam in South Asia had not been spread among 
people under the sword of warriors. It reached the masses 
through Sufi saints who carried messages of equality and 
love. Sufis created a syncretic tradition incorporating Hin-
du, Buddhist and Muslims mystical values that created fel-
lowship among believers transcending religions. This syn-
cretic tradition of popular Islam is rooted in India, Bang-
ladesh and also Pakistan.

Among Muslims of the contemporary world, we seldom 
find an inclusive moral figures whether theologian, politi-
cian or educationist such N.F.S. Grundtvig, M.K. Gandhi, 
Martin Luther King Jr., Paulo Freire, and Nelson Mandela; 
a Dane, an Indian, an American, a Brazilian, and a South 
African with universal humanistic ideals and nonviolent ac-
tions. We also don’t find an equivalent of Latin American 
radical Catholic “Liberation Theology” on the side of the 
oppressed among the Muslim clergy of the world. 

However, we find Khan Abdul Gaffar Khan, nicknamed 
Bacha Khan, a Muslim politician of undivided India popu-
larly known as “Frontier Gandhi”. Inspired by Gandhi, he 
had mobilized a 100, 000 strong nonviolent force in oppo-
sing the rule of the British Raj and its colonial police and 
the army and facing long prison sentences. But the great 
Khan’s legacy as a nonviolent Muslim icon and an advoca-
te of solidarity among people of different faiths, is less kno-
wn among Muslims of the contemporary world. 

Promotion of the knowledge of such glorious legacy and 
creation of new ones are badly needed in this age of glori-
fication of religious intolerance, hatred and violence in the 
world. Following such legacy together with others, Mus-
lims can educate, empower and serve people as followers 
of a great religious tradition of the world.   

MOJIBUR DOFTORI  
Mojibur Doftori is an executive committee member and 
chair, Writers at Risk Committee of Finnish PEN. He is al-
so a member of Vapaa-ajattelijat.  

Kirjoittaja on valtiotieteiden tohtori sekä kasvatustieteiden 
ja kansainvälisen kehityksen asiantuntija 

Kari Ranta

V
äitteiden mukaan kristinuskon leviäminen 
Rooman keisarikunnassa tapahtui nopeasti. 
Samoin islam laajeni nopsaan. Kristillisessä 
uskon kolmas käsky koskee lepopäivän py-
hittämistä sillä tavalla, että ei saa tehdä mi-
tään töitä tai askareita. Sääntö koski isäntä-

väkeä, palvelijoita, orjia ja kaikkia jotka isännän talossa oli-
vat, ja sääntö oli vahvasti sanktioitu. Sitä paitsi lepopäivät 
toistuivat seitsemän päivän välein. Sama päti myös islami-
laiseen ajatteluun. Rooman keisarikunnassa oli tuohon ai-
kaan 8 päivän mittainen viikko ja mahtoiko siihen liittyä 
palvelijoiden vapaapäiviä lainkaan.

Hypoteesi: Kristinusko oli palvelijoille ja orjille houkut-
televa, koska se tarjosi huilauspäiviä 7 päivän välein, joka 
on sentään paljon enemmän, kuin 8-päiväisessä viikossa.

Todistus: Vuodessa olisi 52 sapattipäivää 45 päivän ase-
masta uuden uskonnon myötä. Tämä oli tavattoman hou-
kuttelevaa ja antoi massojen tuen uudelle aatteelle. Tarinas-
sakaan ei tainnut olla mitään vikaa, kun uusia maallisia ku-
ninkaita ei tarvinnut odottaa. Rooman keisarit elivät yltä-

kylläisyydessä eivätkä loputtomasti huomanneet vastustaa 
työajan lyhennystä. 

Yksittäisten apostolien toiminta ei mitenkään olisi voi-
nut saada aikaan nopeaa leviämistä. Luopuminen ympäri-
leikkauksesta poisti yhden esteen, mutta ei edistänyt levi-
ämistä. Monoteismi ei sekään ole selitys, koska kristinus-
kossa on hindulaisten kolminaisuusoppi. Hindulaisuudessa 
lepopäiviä oli noin 11 päivän välein. Oikeastaan kristinus-
kosta jäljelle jää ikuisen elämän lupaus ja sitten tuo vuo-
tuisen työajan konkreettinen lyhennys. 

Työajan lyhennys oli leviämisen perusmotiivi, jonka 
kaikki ymmärsivät. 

Toimituksen kommentti
Kiinnostava, vähemmän esillä ollut näkökanta, joka vai-
kuttaa ihan uskottavalta. Paljon myöhemmin sekulaarit 
kansalaisjärjestöt nostivat esille 5-päiväisen työviikon 
vaatimuksen, mikä vaikutti osaltaan niiden menestyk-
seen. Myös uskovaiset ovat mukautuneet kahteen vapaa-
päivään työviikossa, samoin vuosilomiin ja työajan ly-
hennyspäiviin.

HYPOTEESI SAPATISTA
JA SEN ALUSTAVA TODISTUS  

Vapaa-ajattelijat Turun kirjamessuilla

Vapaa-ajattelijat osallistuvat Turun kirjamessuille 6.-
8.10.2017 omalla esittelyosastolla. Mukana Turun va-
paa-ajattelijat, Satakunnan vapaa-ajattelijat ja liitto yh-
teistyössä. Osallistuminen Turun kirjamessuille on uu-

si avaus. 
Helsingin kirjamessuille 26.-29.10. on Vapaa Ajattelija -lehden 

tarkoitus osallistua edellisvuosien tapaan Kulttuuri ja tiedelehtien 
KULTTI ry:n osaston yhteydessä.

Uskomisen usvaa - tietämisen tuskaa

Turun Vapaa-ajattelijat ry ja Feto ry järjestävät tilaisuuden 
koulutuksen ja tieteen tekemisen tulevaisuudesta Turun 
yliopiston Janus-salissa 19.9.2017 klo 16–19.

Alustajina dosentti Eero Salmenkivi, dosentti Heta 
Gylling ja professori emeritus Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopis-
tosta. Yleisöltä toivotaan kysymyksiä ja keskustelua.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Järjestäjinä toimivat Turun Vapaa-
ajattelijat ry ja Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat Feto ry.

Seuraamme: säädösvalmistelussa tapahtuu

 � Kansalaisaloite eutanasiasta tulee keskusteluun ja käsittelyyn 
eduskunnassa. Mitä kansanedustajat päättävät?
 � Opetushallituksessa valmistellaan ministeriön tuella uusia 
ohjeita päiväkoteihin ja kouluihin uskonnonvapauden to-

teuttamiseen liittyen. Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitel-
mien mukaan toiminnan tulee olla ”uskonnollisesti ja kat-
somuksellisesti sitouttamatonta”.

 � Opetusministeriöön on perustettu uusi lukiouudistusta valmis-
televa yksikkö. Nopein tapa uudistaa lukion katsomusaineiden 
pakollisten kurssien opetusta on avata elämänkatsomustieto 
kaikkien opiskelijoiden valittavissa olevaksi katsomusaineeksi.

 � Ryhtyykö Väestörekisterikeskus uudistamaan vastasyntynei-
den lasten nimen ja äidinkielen ilmoittamislomaketta ja ohjei-
ta niin, että kaikki palauttavat lomakkeen maistraattiin ja tästä 
peruslomakkeesta poistetaan kierrätys uskontokuntien kautta 
vauvojen jäseneksi liittämistä varten.

 � Poistuuko ehtoollisviinin verovapaus? Hallituksen esitysluon-
noksessa myös Vapaa-ajattelijain esittämä poisto on mukana. 

 � Ratkaiseeko uskonnollinen perinne vai maallinen todellisuus 
vapaapäivät työaikalaissa?

 � Siirtyykö nimilain uudistuksessa vauvan nimen ilmoittaminen 
pois valtionkirkkojen papeilta?

 � Poistuuko Jehovan todistajien vapautus asevelvollisuudesta?
 � Rippisalaisuus verrattuna esim. lääkärin vaitiolovelvollisuu-
teen tiedustelulaissa.

 � Sote-uudistukseen liittyy mm. kysymys kirkollisveron vero-
pohjasta ja hautaustoimen mukaan ottamisesta sote-alueiden 
tehtäviin. 

 � Eduskunnassa on sivistysvaliokunnalle siirrettynä ET-opetuk-
sen avaamista esittävä lakialoite. Huonon perinteen mukaan 
se uhkaa hautautua valiokuntaan. Tarvittaneen kansalaisaloite.

Tulevia tapahtumia
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Esa Ylikoski

R
eijo Mäen Vares-dek-
kareissa löytyy kevyen 
jännityksen, huumorin 
ja erotiikan lisäksi väli-
juonteena myös uskon-
to- ja uskomuskritiikkiä. 

Se on yleensä varsin lennokasta, per-
soonallista ja kai hauskaakin - milloin 
dialogissa, milloin päähenkilön sisäi-
senä puheena. Kirjat ovat vuosia keik-
kuneet myyntitilastojen kärkikymme-
nikössä, ja ”Vareksia” on jo peräti 33 
kappaletta. 

Kaikki eivät varmaankaan pidä 
Mäen kirjojen yhteiskuntapoliittisis-
ta letkautuksista, eikä tarvitsekaan 
pitää. Eikä tarvitse pitää kaikista Mä-
en tai Jussi Vareksen uskontokriitti-
sistä heitoistakaan. Vaan myönne-
tään, onhan heillä edelleen sana hal-
lussa.     

Seuraavassa kelaan sitaatein ja refe-
roiden näytepaloja tältä vuosikymme-
neltä käännetyssä aikajärjestyksessä. 

Uusimmassa kirjassaan, Kakolan 
kalpeassa (2017) käydään seuraavaa 
ryhmäkeskustelua: 

”Ei äiti koskaan perustanut mistään 
jumalista… joskus muistan sen tiuskah-
dellen, että kumma lymyäjä koko ju-
mala, kun ikinä ei ihmisille näyttäydy.” 

”Kolme asiaa! Patologinen ujous. Pe-
ruslaiskuus. Ja sitten vielä totaalinen 
välinpitämättömyys! Nää kolme kovaa 
kuolemansyntiä yhdistää kaikkia maa-
ilman jumalia.”

”Niin! Kummallista… Pitäishän kai 
kaikkivaltiailla olla konstit näyttää när-
hen värkit epäileville ihmisille. Laittaa 
rienaajien suut suppuun, mitä? Miksei 
ne koskaan laskeudu alas sieltä Olym-
pokselta ja ilmaannu oikein näyttäväs-
ti tänne kansan keskuuteen…”

Alkääs nyt! Jumalat on isoja kiho-
ja, johtokunnan puheenjohtajia… ei ne 
millään kaikkialle ehi! Mutta enkeleil-
tä, näiltä taivaallisilta tsuppareilta ja 

jumalisilta polkupyöräläheteiltä, niiltä 
mä kyllä odottaisin hiukan enemmän 
aloitteellisuutta. Missä nää valkosiipi-
set Herran koiperhoset on silloin kun 
hätä on suurin?” (s. 47-48)

Edellisessä, Hot dog -kirjassa 
(2016), heitetään hetulaa muun mu-
assa kansainvälisen halausbisneksen 
saamiseksi Suomeen, kun revontul-
tenhengettären tai vuorentonttumuo-
rin esittäjästä tehdään Äiti Ämmä. Se-
kularismin tilaa ilmentää, että ”nyky-
maailmassa on nolompaa narahtaa 
rukoilemisesta kuin runkkaamisesta”. 
Myös Vareksen naamioituminen Mi-
kaelin seurakunnan nuorisopastorik-
si painuu vahvasti parodian puolel-
le, samoin vankilapastori Hasselblad. 
”Valtiokirkko asettaa suorituspaineita” 
virsikirjan uusilla virsillä, vaikka ”osa 
vanhoistakin vielä veisaamatta”. (s. 99, 
157, 217, 223, 239.)

Tulivuoressa (2015) päähenkilön 
mietteet kulkevat seuraavasti:

”Ruutuun pätkähti rukouskanava. 
… Mies selvitti erästä Mooseksen kir-
jan jaetta: synnit siirrettiin vuohipuk-
kiin ja sitten vuohi ajettiin israelilais-
ten leiristä aavikolle kuolemaan. Pies-
ty syntipukki vei näin kätevästi men-
nessään Juudean heimon pahat teot. 
Opettaja lopetti esityksensä painok-
kaasti: ”Jo silloinkin maailmassa oli 
hyvin paljon erilaisia jumalia. Mutta 
heimon vanhurskaat tiesivät, että kaik-
ki muut jumalat olivat vain epäjuma-
lia – eli pelkkää pakanoiden mielikuvi-
tuksen tuotetta.”

Vedin helpottuneen hitaasti henkeä. 
Pyhät lehmät! Kaaban musta lohkare! 
Sulkakäärmejumala! Juudean synti-
pukki! Loveenlankeaminen! Ja ikuinen 
suosikkini: Etelämeren saarten cargo-
uskonto. Siellä ei pystytetty kirkontor-
neja eikä minareetteja, vaan banbusta 
kasattuja ”lennonjohtotorneja”, koska 
saarelaiset halusivat valkoisten juma-
lien palaavan pärisevillä ilmavaunuil-
laan ja tuovan tullessaan tarpeellista 

tavaraa. Näitähän riitti. Maailma oli 
täynnä jumalia. Sekä uskontoja. Ja nii-
tä kaikkia yhdisti yksi asia eli ihmisen 
rajaton mielikuvitus. Yhtäkkiä minul-
le tuli helpottunut olo. Ei mitään hä-
tää, Jussi Vares. Sinä olet ollut oikeassa.

Jumalia ei ole. Mutta piruja kyllä…” 
(s. 183 – 184) 

Kirjassa Intiaani (2013) uskon-
tokriittisiä kommentteja heitellään 
ikään kuin ohimennen. Kun henki-
löt vastaavat ”Oot sä hei uskovainen” 
-kysymykseen uskovansa lähinnä päs-
sin suuriin sarviin, tai sarveen, Jussi 
toteaa (129): ”Ei paha. On niitä pal-
jon tyhmempiäkin uskontoja, maapal-
lo piukassa.” Onnettomuuksista tode-
taan (289): ”Poliisin työssä oppii, et-
tä suojelusenkelit voivat olla koko lös-
si yhtä aikaa paskalla.” 

Toisaalla Vares provosoituu nais-
ten endometrioosin ja viehättävyy-
den välillä havaitusta yhteydestä seu-
raavaan suivailuun: ”Minä taivaan ja 
maan Herra teen nyt niin, että annan 
tietyille naisihmisille oikein kukkurami-
toin kauneutta ja seksuaalista vetovoi-
maa. Juu! Ja sitten riistän niiltä samoil-
ta herkkuperseiltä siinä ohessa jotain 
olennaista. Mutta miksi minä, Jumala, 
menen tekemään tämmöisen teekkari-
tyyppisen tympeän jäynän” 

Ja Jumalan vastaus omalle itselleen 
oli koruttoman yksiselitteinen: 

Because I can!”
Enemmän tai vähemmän huumori-

pitoisia poimintoja löytyy myös vuo-
silta 2010-12:

Kirjassa Sheriffi (2012) vinoilu koh-
distuu myös ihan turkulaisen ”palavan 
pensaan porukan”, ”siististi parturoi-
dun sielunhuoltopalvelun” isoimmalla 
autolla ajelevaan johtajaan, joka kiitos 
taivaallisen isän saa bisneksiinsä työl-
leen omistautunutta henkilökuntaa, 
joka ei vietä tupakkataukoja ja krapu-
lapäiviä (164, 220).

Islamin uskonnosta huomaute-
taan, että ”kaikkitietävä, joka laati hie-

not säännöt ramadania varten, ei ol-
lut kaikkitietävä... Ei ollut ikinä kuul-
lutkaan yöttömästä yöstä. Kun rama-
dan osuu kesäkuulle, niin pohjoisessa 
oikeaoppiset paastoajat kuolevat näl-
kään ja janoon kuin kuivan kesän hyt-
tyset.” (275)

Iloa antaa islamin ydinalueen uu-
tinenkin: ”Mekassa joku viisas usko-
noppinut eli mufti oli alkanut vakavasti 
miettiä, voisiko naisten autolla-ajokiel-
lon purkamista harkita. Ja pitkällisten 
tutkimusten jälkeen arvoisa herra oli 
tullut sellaiseen tulokseen, että Koraa-
nissa naisten ajokortittomuutta ei suo-
ranaisesti vaadita. Hyvä pointti.”

Kirjassa Mustasiipi (2011) Jus-
si Vareksen huomiota kiinnittää, mi-

ten Chilen kaivosmiehistä kirjoitetaan 
lehdessä. Varesta säväyttää, kun silloi-
nen saksalainen ”Vatikaanin vihikoira, 
tuo Herran oma rotwailer, hyeenanhy-
myinen paavi, oli korkeimman omakä-
tisesti lähettänyt joka miehelle rukous-
nauhan”. Sitä iloa ja riemua siellä pi-
meydessä! (239)

Mustasiivessä Vareksen kaveri, no-
vellikirjailija Luusalmi osoittaa seurus-
teluravintola Apteekin keskusteluis-
sa luovuuttaan: ”Olen tässä funtsinut 
valtionkirkon päämiehenkin ammat-
tinimikettä. Kaikki uskonnot perustu-
vat siihen, että ihmisparka tietää kuo-
levansa. Siksi jokainen heimo on men-
nyt keksimään omia jumaliaan, näitä 
erilaisia kuolemanjälkeisiä systeemejä. 

Kuolema on uskonnon kivijalka. Sik-
si olisi luontevaa, jos kirkkomme toi-
mitusjohtajan titteli olisi arkkupiispa.” 
(269)

Kirjassa Kolmijalkainen mies (2010) 
vakisivuhenkilö Luusalmella välillä iso 
pyörä heittää, mutta tilapäinen mie-
lenhäiriö ei estä luovuutta ”taivaalli-
sen hiippakunnan suurenmoisten rie-
mujen” kuvailussa näin: ”ikuinen Porin 
Jatsin VIP-teltta, harppujaan soitava 
neitsytsekstetti brasilialaisella vahauk-
sella, seitsemän oikein joka viikon joka 
päivä – ja lisäksi miljoonan vuoden va-
paa hammashoito. Tämä kaikki onnis-
tuu, jos vain lyötte ne lumpionne joko 
lattiaan, katuasfalttiin taikka ihan mi-
hin tahansa vesijättömaahan...”

REIJO MÄEN VIIHTEELLISTÄ 
USKONTOKRITIIKKIÄ

VAIKUTTAMISTA JA TUKEA 
EUROOPPA-TASOLLA
Esa Ylikoski

E
uroopan humanistisen fe-
deration (EHF) yleiskoko-
uksessa keväällä 2017 kä-
siteltiin järjestön toimin-
taa. Vuosiraportissa 2016-
2017 toiminta-alueita on 

jäsennetty seuraavien otsikoiden al-
le (http://humanistfederation.eu/our-
work.php?page=annual-reports):

 �Sekularismin edistäminen Euroo-
passa
 �Toiminta reilun ja avoimen kasva-
tusjärjestelmän puolesta
 �Uskonnon ja katsomuksen vapau-
den puolustaminen
 �Toiminta sananvapauden puoles-
ta ja jumalanpilkan kriminalisoin-
tia vastaan
 �Naisten oikeuksien puolustaminen 
Euroopassa
 �Keskusteluun integraatiosta ja Eu-
roopan tulevaisuudesta
 �Humanististen arvojen edistämi-
nen ja kuulijakuntamme laajenta-
minen
 �Toiminta nuorten kanssa ja puo-
lesta
 �Sekulaarien humanististen palvelu-
jen tarjonta

Kokoustyöskentelyssä nousivat 
esiin työtä tarkemmin kuvaten seu-
raavat teemat:

Vuorovaikutukseen Euroopan unio-
nin toimielinten kanssa kuuluu muun 
muassa EU:n komission vuotuinen ta-
paaminen tunnustuksettomien järjes-
töjen kanssa sekä paneelikeskustelut 
eri teemoista.  Myös EU-parlamentin 
kanssa on vuorovaikutusta uskonnot-
tomien oikeuksien huomioon ottami-
seksi. 

Työlistalla on kysymys seksuaalisista 
ja lisääntymisterveyden oikeuksista, joi-
den loukkauksissa ja rajoittamispyrki-
myksissä on kytkentä uskontoihin. Us-
konnolliset tahot kampanjoivat ja lob-
baavat isolla rahalla raskauden ehkäisyä 
ja naisten oikeuksia vastaan pyrkimyk-
senään myös abortin kieltäminen.  

Ilmaisun vapauden puolustami-
nen ja jumalanpilkan kriminalisoin-
nin kieltäminen ovat tärkeällä sijalla 
myös Euroopassa samalla kun juma-
lanpilkan kriminalisoinnin vastainen  
end blasphemy laws -kampanja on 
maailmanlaajuinen. Euroopassa uut-
ta huolta aiheuttaa nyt Puolan ja Un-
karin hallitusten toiminta.

EHF tekee yhteistyötä muiden kan-
salaisjärjestöjen kanssa Civil Society 

Europe -verkostossa. Samoin EHF te-
kee läheistä yhteistyötä Kansainväli-
sen humanistisen ja eettisen unionin 
IHEU:n kanssa mm. YK:n toimieli-
miin ja myös Euroopan neuvostoon 
liittyvissä asioissa.

Monissa EHF:n jäsenjärjestöissä 
tärkeällä sijalla toiminnassa on seku-
laarin tapakulttuurin edistäminen ja 
siviiliseremoniapalvelujen tarjoami-
neen. Koska eräiden maiden järjes-
töissä tällaisia palveluja on tarjoamas-
sa jopa useita kymmeniä ammattilai-
sia, on myös perustettu ammattilaisten 
oma organisaatio, jonka tarkoituksena 
on kokemusten vaihtaminen hyvistä 
käytännöistä ja osaamisen kehittämi-
nen. Toivottavasti pääsemme Suomes-
sa ennen pitkää hyödyntäomään mm. 
Belgian, Hollannin, Iso-Britannian ja 
Norjan kokemuksia.

Yleiskokous valitsi uuden hallituk-
sen, ja siinä pohjoismaisia liittoja edus-
tavat Patrik Lindenfors Ruotsista sekä 
uutena Lone Ree Milkaer Tanskasta. 
EHF:n uudeksi puheenjohtajaksi valit-
tiin hallituksessa yksimielisesti Giulio 
Ercolessi Italiasta.  

Tietoa liitosta: http://humanistfedera-
tion.eu/
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HUOMIO VALTIOKIRKOLLISEN 
VAIKUTTAMISEN HIENOSÄÄTÖÖN 

Esa Ylikoski

L
asten jäsenyydellä evanke-
lis-luterilaisessa kirkossa 
sekä kirkon uskonnollisel-
la työllä kouluissa, varhais-
kasvatuksessa ja armeijas-
sa on ylisuuri markkina-

osuus. Se perustuu yhtäältä kirkollisen 
työn hegemoniseen, puoliviralliseen 
suosituimmuusasemaan julkisen val-
lan toiminnassa. Samalla tuohon etu-
oikeutettuun asemaan kytkeytyy psy-
kologista vaikuttamista, jonka keino-
jen ja mekanismien lähiluku voi aut-
taa tilanteen purkamisessa.

SYNTYMÄ: 
Kirkon aseman pönkittäminen viran-
omaistoiminnassa alkaa jo lapsen syn-
tyessä. Synnytyssairaalassa jaetun Vä-
estörekisterikeskuksen Vauvakirjan 
ennakkotiedon mukaisesti maistraat-
ti lähettää vastasyntyneen vanhem-
mille ohjeet ja lomakkeen täytettäväk-
si. Lomakkeen virallinen päätarkoitus 
on lapsen nimen ja äidinkielen ilmoit-
taminen väestökirjanpitoon, mutta sil-
ti siinä nostetaan evankelis-luterilaisen 
kirkon jäsenhankinta ensisijaiseksi asi-
aksi: ”Antakaa allekirjoittamanne loma-

ke kastavalle papille. Jos lasta ei kaste-
ta, toimittakaa lomake maistraattiin.” 

Lomakkeen tiedotteessa sama asia 
ilmaistaan näin: ”Jos lapsi otetaan 
evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen 
kirkon jäseneksi lomake voidaan toi-
mittaa seurakunnalle. Muussa tapauk-
sessa lomake toimitetaan maistraatil-
le.” Lomakkeessa on tila myös kirkon 

liitettävän lapsen kummien nimiä var-
ten. Samoin siinä on tilaa muuhun us-
kontokuntaan liittämistä varten.

Mitä ihmettä?! Miksi kirkon ja mui-
den uskontokuntien lapsijäsenten han-
kintalomake on yhdistetty maistraatin 
lomakkeeseen? Väestörekisterinhän 
tulee keskittyä sille kuuluviin tehtä-
viin ja jättää kirkkojen jäsentilastojen 
kartuttaminen lapsijäsenillä kirkko-

jen itsensä huoleksi! Valtion ja kirkon 
lomakkeet tulee erillistää. Nyt valtion 
viranomainen tukee integroidulla lo-
makkeella kirkon lapsijäsenjäsenhan-
kintaa, vaikka tuollaiselle ”positiivisel-
le erityiskohtelulle” ei ole oikeudelli-
sia perusteita. 

Tämä valtiokirkollinen tai kirkko-
valtiollinen kimppa onkin tuloksel-

linen, sillä nyt kouluikäisistä lapsista 
noin 84 prosenttia kuuluu evankelis-
luterilaiseen kirkkoon. Osuus on pal-
jon suurempi kuin lasten vanhempi-
en ikäluokassa. Tämä kertoo mm. et-
tä useimmat perheet, joissa vain toinen 
vanhemmista kuuluu kirkkoon ja toi-
nen ei, ovat antaneet kastaa lapsensa 
ja samalla liittää hänet kirkon juridi-
seksi jäseneksi. Samoin se kertoo, että 

kirkosta eronneet eivät ole erottaneet 
lapsiaan kirkosta.

Aivan viime vuosina kuitenkin las-
ten kastaminen on vähentynyt ja pu-
donnut alle 70 prosentin. Jatkossa lu-
kua laskee sekin, että 1.3.2017 voi-
maan tulleen lakimuutoksen jälkeen 
uskontokuntaan liittämisen edellytyk-
senä on, että huoltajat pääsevät asias-
ta yksimielisyyteen. Tähän asti äiti on 

voinut päättä yksin, ja jostain syystä 
naisten kirkkoon kuuluvuus on ollut 
suurempaa kuin miesten.

PÄIVÄHOITO: 
Kestää kuitenkin aikansa, ennen kuin 
alenema lasten kirkkoon kuuluvuu-
dessa ehtii kouluun asti. Ensin pienten 
lasten vanhemmilla on edessä päivä-
kotien sallimat kirkollisen työn haas-
teet ja päiväkodin henkilöstön niihin 
liittyvät käytänteet. 

Vaikka uuden varhaiskasvatuslain 
mukaan uskonnonharjoitus ei kuulu 
päiväkotien tehtäviin ja valtakunnal-
listen ohjeiden mukaan toiminnan tu-
lee olla ”uskonnollisesti ja katsomuk-
sellisesti sitouttamatonta”, kirkot pyr-
kivät jatkamaan uskonnollista toimin-
taansa päiväkodeissa kuin ennenkin. 
Helsingissä Paavalin seurakunta, jonka 
alueen asukkaista alle puolet on seu-
rakunnan jäseniä, yhä ihan pokerina 
tunkee lasten tykö alueen päiväkotei-
hin pitämään omia uskonnollisia tilai-
suuksiaan. Uskonnollisten, sitouttavi-
en tilaisuuksien salliminen päiväko-
deissa on perusoikeudellinen ongelma. 
Miksi säädöksiä ei noudateta? 

Samalla se on myös psykologinen 
ja sosiaalinen haaste perheille. Perin-
teisesti ongelma on ollut päivähoidon 
henkilöstön tapa tiedustella, ”saako 
lapsi osallistua” uskonnolliseen tilai-
suuteen. Ja jos kysytään, mikä on vaih-
toehto, saatetaan vastata, ”katsotaan 

nyt, tarvitaanko vaihtoehtoa”. Menetel-
lessään näin henkilöstö syyllistyy us-
konnolliseen painostukseen, uskon-
nollisen tilaisuuden tuputtamiseen ja 
uskontojen suhteen neutraalin ohjel-
man kehittämisen ja tarjoamisen lai-
minlyöntiin.

Ratkaisu tuohon ongelmaan ei ole 
kuitenkaan aiempaa parempi ja tasa-
painoisempi kahden rinnakkaisen oh-

jelman tarjonta ja tiedustelu, vaan se, 
että päiväkoti ei enää tarjoa toimintan-
sa osana minkään uskontokunnan ti-
laisuuksia. Instituution, julkisen päivä-
hoidon toimintaansa ottama ja tarjo-
ama uskonnollinen tilaisuus on jo si-
nänsä psykologista painostusta, sillä 
koko asetelma on osallistumiseen ke-
hottava ja ”pois jääntiä” välttävä, jopa 
syyllistävä. 

Muutoksen ei pitäisi olla niin vaike-
aa, sillä lain mukaan uskontokasvatus - 
tai uskonnotonkaan katsomuskasvatus 
- ei kuulu enää päiväkodin tehtäviin. 
Se on perheiden oma asia.

KOULU: 
Psykologinen painostus jatkuu koulus-
sa. Oma lukunsa on jo ennen koulua, 
ekaluokkalaista kouluun ilmoitettaes-
sa elämänkatsomustiedon opetuksen 
esittely ja järjestämisongelmat monis-
sa kouluissa. Paikka paikoin käytetään 
myös oppilastietolomakkeita, joissa ei 
ole vaihtoehtoa ”uskontokuntiin kuu-
lumaton”, vaan ”Väestörekisteri” on 
ajateltu uskonnottomille, vaikka kaik-
ki kuuluvat Väestörekisteriin.

Nyt kiinnitän huomiota myös sii-
hen psykologiseen mekanismiin, jolla 
ev.-lut. uskonnonharjoitusta markki-
noidaan peruskoulun oppilaiden huol-
tajille. Tarkastellaanpa Helsingin kau-
pungin yläkoulun oppilaan huoltajil-
le lähettämän tiedotteen ja vastauslo-
makkeen tekstiä asiassa. 

Lomakkeen ja infotekstin otsikko-
na on ”Koulun uskonnolliset tilaisuu-
det ja juhlat”. Yksin tämä kertoo, et-
tä uskonnolliset tilaisuudet ja juhlat 
ovat pääroolissa ja muu on vain jo-
tain muuta. Tekstissä kerrotaan, mitä 
ovat uskonnolliset tilaisuudet, ja mi-
tä uskontoihin liittyvää ei katsota us-
konnollisisiksi tilaisuuksiksi. Missään 
kohtaa ei kerrota, että uskonnollisis-

sa tilaisuuksissa on kyse nimenomaan 
evankelis-luterilaisen kirkon tilaisuuk-
sista, kuten jumalanpalvelukset ja har-
taushetket.

Olennaisinta ei ole tuo teksti, vaan 
vastauslomakkeen kysymykset ja se, 
mitä tekstissä ei kerrota. Huoltajia ke-
hotetaan päättämään vaihtoehdois-
ta ”Oppilas osallistuu uskonnollisiin 
tilaisuuksiin” ja ”Oppilas ei osallis-
tu uskonnollisiin tilaisuuksiin”. Info-
tekstissä tosin mainitaan, että uskon-
nollisiin tilaisuuksiin ”osallistumat-
tomille” järjestetään vaihtoehtoista ja 
mielekästä toimintaa, mutta ei kerro-
ta tarkemmin mitä sellainen toimin-
ta olisi.

Instituution, julkisen koulun toi-
mintaansa ottama, liittämä ja tarjo-
ama uskonnollinen tilaisuus on jo si-
nänsä psykologista painostusta, sillä 
koko asetelma on osallistumiseen ke-
hottava ja ”osallistumattomuutta” vält-
tävä. Ilmaisu ”osallistumattomat” ker-
too, mikä vaihtoehto on ensisijainen ja 
mikä täysin toissijainen, ylimääräistä 
vaivaa aiheuttava. 

Ratkaisu tuohon asetelmaan ei ole 
aiempaa paremman ja tasapainoisem-
man kahden rinnakkaisen uskonnol-
liskatsomuksellisen ohjelman tarjon-
nan kehittäminen, vaan se, että koulu 
ei enää liitä ja tarjoa toimintansa kuu-
luvaksi minkään uskontokunnan ju-
malanpalveluksia, hartauksia ja muu-
ta uskonnonharjoitusta. 

Julkisen päivähoidon toimintaansa ottama 
ja tarjoama uskonnollinen tilaisuus on jo 

sinänsä psykologista painostusta.

Uskonnollisten, sitouttavien tilaisuuksien salliminen päiväkodeissa 
on perusoikeudellinen ongelma. 
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kirjoituspalkkioista sovittava ennakolta. 
Toimitus varaa oikeuden muokata ja 
lyhentää tekstejä. 

Yhteydenotot 
toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi 
p. 0504685332

Tilaukset, ilmoitukset, 
osoitteen muutokset
Tilaushinta 30 €/vuosi
Ilmoitukset  koko sivu  500 € 
  puoli sivua 250 € 
   1/4 sivua 125 € 
   1/8 sivua  75 €
Tilaukset, ilmoitukset ja tilaajien  
osoitteen muutokset osoitteeseen: 
Vapaa-ajattelijain Liitto ry 
Neljäs linja 1 
00530 Helsinki 
val@vapaa-ajattelijat.fi 
p. 050 468 5332
Jäsenyhdistysten henkilöjäsenet 
ilmoittavat osoitteenmuutokset ja muut 
jäsenasiat omalle yhdistykselleen.

Seuraava numero
IImestyy joulukuussa 2017. Aineisto 
2.11.2017 mennessä osoitteeseen: 
toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi

Lehden arkisto
Lehden arkisto liiton sivustolla  
www.vapaa-ajattelijat.fi/ 
lehden-arkisto

Vapaa-ajattelijain Liitto ry 
Fritänkarnas förbund rf
Liittohallitus
Kaj Torrkulla, puheenjohtaja
Antti Värri, varapuheenjohtaja 
Esa Ylikoski, pääsihteeri
Marko Lakkala
Mikko Muilu
Binar Mustafa
Terttu Rautiainen
Yki Räikkälä
Reetta Tuomainen

Liike- ja yhteisötunnus 0221208-2
Yhdistysrekisterinumero 38101

Tilinumero FI14 5542 2320 3638 64 
BIC OKOYFIHH

Neljäs linja 1, 00530 HELSINKI
http://www.vapaa-ajattelijat.fi
val@vapaa-ajattelijat.fi
p. 050 468 5332 (pääsihteeri)
p. 045 345 2365 (toiminnanjohtaja

Vapaa Ajattelija

FORSSAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Juha Toivonen | Tölönkaari 4 A 8, 30420 FORSSA | 
puh. 044 592 0210 | forssa@vapaa-ajattelijat.fi

HELSINGIN SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Jape Lovén | Neljäs linja 1, 00530 HELSINKI | 
puh. 050 413 4013  | www.vapaa-ajattelijat.fi/ 
helsinki | helsinki@vapaa-ajattelijat.fi

HELSINGIN YLIOPISTON VAPAA-AJATTELIJAYHDISTYS 
PROMETHEUS RY
Janne Vainio | Vedenottamontie 12 E 38,  
00980 HELSINKI | puh. 050 365 6808 |
prometheus@vapaa-ajattelijat.fi

JOENSUUN SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Ari Sulopuisto | Karhuntie 27, 80230 JOENSUU |
puh. 040 571 3989 |  
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/joensuu |
joensuu@vapaa-ajattelijat.fi

KAINUUN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Aki Räisänen | Sudenpolku 6 D 20, 87300 KAJAANI I
puh. 050 594 8501 | kainuu@vapaa-ajattelijat.fi

KEMIN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Pertti Periniva | Leppälinnuntie 5, 94700 KEMI
puh. 040 557 2215 |
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/kemi |
kemi@vapaa-ajattelijat.fi |
facebook.com/Kemin Vapaa-ajattelijat ry

KESKI-SUOMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
pj Magdaleena Grönlund | ks@vapaa-ajattelijat.fi |
www.ks.vapaa-ajattelijat.fi |
facebook.com/ksvapaaajattelijat

KESKI-UUDENMAAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Veikko Laine | Kartanontie 39, 04410 Järvenpää | 
puh. 045 606 4410 | 
http://keski-uusimaa.vapaaajattelijat.fi | 
keski-uusimaa@vapaa-ajattelijat.fi

KOTKAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Ulla-Maija Eerola | Munsaarentie 70, 48300 Kotka | 
puh. 0440 183 966 |  
http://vapaa-ajattelijat.fi/kotka |
kotka@vapaa-ajattelijat.fi

KOUVOLAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Heljä Pekkalin | Killingintie 4 B 19,  
45700 KUUSANKOSKI | puh. 040 704 4638 |
kouvola@vapaa-ajattelijat.fi

LAHDEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Saimaankatu 3-5 B 34, 15140 LAHTI |
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lahti |
lahti@vapaa-ajattelijat.fi

LAPPEENRANNAN JA YMPÄRISTÖN  
VAPAA-AJATTELIJAT RY
Mika Aromaa | Suonionkatu 30 B 10,  
53600 LAPPEENRANTA | puh. 044 9768477 |
http://vapaa-ajattelijat.fi/lappeenranta

LUOTEIS-LAPIN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Reijo Raappana | Raappanantie 7,  
95830 Vaattojärvi | puh. 040 823 6342 |  
luoteis-lappi@vapaa-ajattelijat.fi |
reijo.raappana@wippies.fi

LÄNSI-UUDENMAAN ATEISTIT RY
c/o Lähdepuistontie 5 as 35, 01230 Vantaa |
pj Pauliina Pohjalainen |  
pauliina.pohjalainen@helsinki.fi | uusimaa@ateistit.fi |
http://www.dlc.fi/~etkirja/uusimaa.htm

NOKIAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Raili Ala-Kivimäki | Poutuntie 10 A 3, 37100 Nokia |
nokia@vapaa-ajattelijat.fi

OULUNSEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Timo Karjalainen | Kastellinkaari 22, 90230 OULU 
puh. 0505903763 | www.vapaa-ajattelijat.fi/oulu | 
oulu@vapaa-ajattelijat.fi

RAISION VAPAA-AJATTELIJAT RY
Anne Sinilaakso | Arres Lindqvist |  
raisio@vapaa-ajattelijat.fi | 
https://www.facebook.com/
groups/383022375098620

 ROVANIEMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Keijo Karvinen | puh. 040 730 4355 |
http://rovaniemenvapaa-ajattelijat.blogspot.fi
http://www.facebook.com/rovaniemen. 
vapaa.ajattelijat | rovaniemi@vapaa-ajattelijat.fi

SATAKUNNAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
c/o Jukka Kim | Tarhatie 2 as. 6, 29250 Nakkila |
http://satakunta.vapaa-ajattelijat.fi |
satakunta@vapaa-ajattelijat.fi

SEINÄJOEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Marko Koivuniemi | Poikkitie 22, 61600 Jalasjärvi |
puh. 0400 429 540 |  
http://vapaa-ajattelijat.fi/seinajoki |  
seinajoki@vapaa-ajattelijat.fi

TAMPEREEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Yliopistonkatu 58 B, 6 krs, 33100 TAMPERE |
puh. 045 130 3837 |  
http://tampere.vapaa-ajattelijat.fi |
tampere@vapaa-ajattelijat.fi

 TURUN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Katariina Lappi | Pääskynlento 14 A 4,  
20610 TURKU |
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/turku |
turku@vapaa-ajattelijat.fi

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VUOKSENLAAKSON  
YHDISTYS RY
Timo Mykrä | Leppärinne 1 B 8, 55800 IMATRA |
vuoksenlaakso@vapaa-ajattelijat.fi


