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Uskonto vaikuttaa  
rikollisuuteen
Rikollisuus ja uskonnot
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Kansi: 
Kuvaaja: Daisy Heart
Malli: Iita

Y
hdenvertaisuus on asia, 
jota puolustetaan ja edis-
tetään perustuslakia myö-
ten Suomessa. Käytän-
nössä se on kuin taka-
vuosien tasa-arvo - "toi-

set vain ovat tasa-arvoisempia kuin 
toiset". 

Kun synnymme, on tilanne vielä 
melko neutraali. Haasteet yhdenver-
taisuuden kanssa alkavat päivähoi-
dossa ja jatkuvat kouluissa. Asevel-
vollisuudessa ollaan jo aika oudos-
sa tilanteessa, jossa toisilla on au-
tomaattinen vapautus katsomuksen 
perusteella. Avioliittoon vihitään toi-
sia viikonloppuisin ja toisia virka-ai-
kaan. 

Kuolemassa yhdenvertaisuus on 
surkeimmillaan. Toiset saavat rahaa 
valtiolta haudatakseen toiset, mutta 
omilla ehdoillaan. Niin ja toiset eivät. 
Toiset vainajat saatellaan sisätiloissa ja 
toisille pidettäköön saattonsa taivasal-

la... Uskontokuntia ja niihin kuuluvia 
ymmärretään valtiovallan ja kuntien 
taholta paremmin kuin uskonnotto-
mia. Turussa kuulemma muslimivai-
najat lepäilevät kunnallisella hautuu-
maalla, mutta muuten sellaisia ei ole 
perustettu. 

Jotta tällaisiin asioihin voisi tulla 
muutos, uskonnottomat tarvitsevat 
edunvalvonta- ja ihmisoikeusjärjes-
tön turvakseen: vapaa-ajattelijain yh-
distykset ja liiton, aktiiviset ja osallis-
tuvat vaparit.  Liittomme ja yhdistyk-
semme ovatkin olemassa, mutta vain 
aktiivisuudella voimme vaikuttaa yh-
teiskunnan tilaan. 

Tarkoitan tässä kevään vaaleja. Niin 
eduskuntavaaleja kuin eurosellaisia. 
Äänestäkää. Ottakaa selvää, miten 
ehdokkaanne suhtautuu uskonnotto-
miin, ja kuinka he toimivat ja ovat toi-
mineet meille tärkeissä asioissa! Toi-
totan tätä siksi, että nykyinen lahko-
laishallitus on mielestäni pelottava. En 
olisi uskonut, että Suomessa esimer-
kiksi ministeri on valmis kieltämään 
naisen oikeuden päättää omasta ruu-
miistaan. Uudet ministerit halutaan 
vannomaan "Jumalan ja hänen pyhän 
evankeliuminsa kautta".

Iloisempia asioitakin onneksi on. 
Turun yhdistys otti aktiivisuudesta 
vaarin ja kutsui marraskuun alus-
sa yhdistyksiä ensimmäiseen Epä-
pyhäinpäivä-tapahtumaan. Tapah-
tuma oli menestys. Eri yhdistysten 
kuulumisia, tapoja toimia sekä kuu-
lumisia vaihdettiin. Oli hienoa kuul-
la eri puolilla Suomea aktiivisista va-
pareiden verkostoista. Turku oli ava-
us! Ensi vuonnakin tapaamme epä-
pyhäinpäivän merkeissä ja odotan 
sitä innolla. 

Yhdistysten jäsenten yhteiset tapaa-
miset rikastuttavat toimintakulttuuria, 
ja tutustuminen toisiinsa luo aktiivisen 
vapariverkoston. Ei tarvitse tehdä ai-
na kaikkea yksin, eikä kaikkea tarvit-
se keksiä itse. Kokemuksesta eri järjes-
töissä olen oppinut, että avun pyytämi-
nen ja saaminen on helpompaa, kun 
toimijat tuntevat toisensa myös hen-
kilökohtaisesti. Porukalla työ on ke-
vyempää, ja hauskaakin se on.

Liitto panostaa tähän yhteiseen hy-
vään jo keväällä. Ensi toukokuussa jär-
jestetään yhdistysten ja liiton aktiivien 
toiminta- ja työseminaari, jossa pää-
semme taas yhdessä tekemään ja ke-
hittämään. Tällainen seminaari koko-
aa toimijoita nimenomaan kautta maan 
kokemuksen vaihtoon ja uusiin ideoi-
hin. Ajankohta osuu hyvään saumaan, 
yhtäältä kevään vaalien jälkeen. Vaaleis-
sa on kuitenkin ihmisiä ehdolla ja tuki-
ryhmissä. Toisaalta hyvissä ajoin ennen 
syyskautta antamaan syksyn toiminnan 
valmisteluun eväitä. Myös seuraavan 
vuoden liittokokous ja liittokokouksen 
asiat, kuten sääntöuudistuksen käsitte-
ly, vievät syksyllä huomiota.

Vuosi lähestyy taas loppuaan. On 
ollut syyskokousten, tapahtumien ja 
pikkujoulujen aikaa. Uskontokunnat 
toitottavat riemusanomaansa monel-
ta suunnalta. Uskonnottomana terveh-
din ilolla muutamaa ylimääräistä va-
paapäivää perheen ja läheisten kans-
sa kiireisen syksyn päätteeksi. Vuoden 
vaihtumista odottelen ilolla, parempaa 
toivoen.

Hyvää ja rauhallista loppuvuotta 
kaikille Vapareille, sekä entistä ehom-
paa uutta vuotta!

Jape Lovén
liittovaltuuston pj
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ABORTTI ON IHMISOIKEUS!

Kolumni • Tieteen puolesta Kolumni • Jumalharhat

SAMALTA 
VIIVALTA

Markku Myllykangas

S
uomessa laki raskauden 
keskeyttämisestä on vuo-
delta 1970. Sitä on retusoi-
tu merkittävästi vuosi-
na 1978 ja 1985. Vuon-
na 2017 Suomessa tehtiin 

noin 9 360 raskaudenkeskeytystä. Se 
on matalin aborttien kokonaismää-
rä vuoden 1970 jälkeen. Viime vuo-
sina erityisesti alle 20-vuotiaiden kes-
keytysten määrä on kovasti vähenty-
nyt. Toistuvien keskeytysten osuus on 
kuitenkin kasvussa. Noin 90 % keskey-
tyksistä tehdään sosiaalisin perustein. 
Niiden taustalla on yleensä köyhyyt-
tä, syrjäytyneisyyttä, tietämättömyyttä 
ja työttömyyttä. Raskaus voidaan kes-
keyttää sekä lääkkeellisesti että kirur-
gisesti. Lääkkeellinen raskaudenkes-
keytys aloitettiin Suomessa vuonna 
2000. Nykyisin lääkkeellisten raskau-
denkeskeytysten osuus on noin 95 %.

Aborttiin liittyy eettisiä pulmia. 
Abortti on pääasiassa sosiaalisten on-
gelmien medikalisointia. Mutta medi-
kalisaatio ei ole aina pelkästään kieltei-
nen ilmiö. Medikalisaatio on tuonut 
helpotusta monien ihmisten elämään, 

parantanut heidän elämänlaatuaan ja 
vähentänyt kärsimystä. Medikalisaa-
tiota ei pidä nähdä vain mustavalkoi-
sena ilmiönä eikä se sinänsä ole joko 
hyvää tai pahaa. Medikalisaatiota pitää 
tarkastella tapauskohtaisesti, tilanteen 
mukaan. Käyttö ratkaisee.

Monissa maissa äärikonservatiivi-
suuden nousun myötä abortti on taas 
pullahtanut pinnalle yhteiskunnalli-
sessa keskustelussa. Yleensä halutaan 
hankaloittaa abortin saamista. Esimer-
kiksi Puolassa, jossa on todella tiukka 
aborttilaki, poliitikot pappien yllyttä-
minä meinasivat kieltää abortin tykkä-
nään. Ja panna jopa häkkiin abortteja 
tekevät lääkärit ja naiset. Puolan hal-
litus kuitenkin perääntyi kovasta vas-
tustuksesta johtuen. Naiset, joilla on 
varaa, käyvät tekemässä abortin Sak-
sassa. Köyhät joutuvat turvautumaan 
epätoivossaan henkareihin, virkkuu-
koukkuihin ja muuhun hengenvaaral-
liseen puoskarointiin.

Argentiinan aborttilaki sallii abor-
tin vain, kun naisen terveys on vaa-
rassa tai raiskaustapauksissa. Argen-
tiinan senaatti torpedoi lakiesityksen, 
joka olisi läpi mennessään höllentänyt 
aborttilainsäädäntöä. Myös Argentii-
nasta lähtöisin oleva paavi Franciscus, 
lapsia raiskanneiden pappien suojelus-
pyhimys, vastusti kiihkeästi lainsää-
dännön höllentämistä. Pontiffi jyrisi: 
"Jos haluaa eroon inhimillisestä olen-
nosta, on kuin laittaisi palkkamurhaa-
jan asialle". Suomen aborttiministeri, 
sinisten takiaisten ylipappi Timo Soini, 
Kanadassakin aborttia vastaan mars-
sinut, otti hartaana katolisena ilon irti 
Argentiinan senaatin päätöksestä: "Ar-
gentiina on hieno maa". Minusta Ar-
gentiina on paska maa.

Vuosikymmeniä kestäneen jahkai-
lun jälkeen irlantilaiset panivat nurin 
yhden Euroopan tiukimmista abortti-
lainsäädännöistä kansanäänestykses-
sä. Raskaus oli voitu keskeyttää vain, 

jos se uhkasi naisen henkeä. Niinpä lu-
kemattomat naiset harjoittivat abort-
titurismia ja kävivät tekemässä abor-
tin Iso-Britanniassa. Tai hommasivat 
aborttipillerit ulkomailta.

Suomen järkisyistä sallivaa abort-
tilakia vastustivat aikoinaan raivok-
kaammin kotikutoiset kiihkouskovai-
set ryhmät. Samat porukat ovat yrittä-
neen jatkuvasti kampittaa aborttilakia. 
Näkyvimmin ja kiivaimmin aborttia 
vastaan on meuhkannut kristillisten 
kansanedustaja, lääkäri Päivi Räsänen. 
Hän haluaisi kriminalisoida abortin. 
Räsänen hyväksyy abortin ainoastaan 
silloin, jos äidin henki on vaarassa. Ei-
toivottuihin raskauksiin ja laittomiin 
abortteihin liittyvästä kärsimyksestä 
jumalista julmuutta huokuva Räsänen 
ei piittaa tippaakaan. Eikä tietenkään 
naisten oikeudesta omaan ruumiiseen-
sa. Räsäsen abortinvastaisuus juontaa 
juurensa tietysti taikauskon kyllästä-
mään satukirjaan, Raamattuun, Juma-
laan ja "viimeiseen tilintekoon". Nyt 
Räsänen on tuohduksissaan vääntä-
nyt abortin vastaisen kirjankin.

Yhdysvalloissa aborttien vastusta-
minen ei ole jäänyt vain puheen ta-
solle. Siellä hurskaimmat kristityt ovat 
pamautelleet aborttiklinikoita taivaan 
tuuliin ja murhanneet niiden työnteki-
jöitä. Monissa osavaltioissa tärvääntyi 
vuosia ennen kuin sallittiin kondomi-
mainokset. Ne kun houkuttelevat syn-
tiseen seksiin. Yhdysvalloissa teloitet-
tiin takavuosina presbyteeripappi Paul 
Hill, joka murhasi abortteja tehneen 
lääkärin ja tämän autokuskin. Tap-
pajasta tuli monille kiihkouskovaisil-
le ylistetty supersankari. Hill odottaa 
kuittaavansa muhkeat tapporahat tai-
vaalliselta tuomiokapitulilta. 

Suuren maailman villitykset rantau-
tuvat viiveellä Suomeen. Nyt onkin ol-
tava valppaana, etteivät takapajuisten 
uskomusten riivaamat porukat saa 
meillä yliotetta aborttikysymyksessä.

Robert Brotherus

P
alatessani vuonna 1992 Suomeen lukio-opin-
noista Englannista oli uskoni ihmiskunnan 
yleiseen järkevyyteen kärsinyt melkoisesti. 
Atlantic Collegen kansainvälisessä lukiossa 
olin kohdannut kanssaopiskelijoitteni paris-
sa mitä erikoisimpia uskontoja ja uskomuk-

sia - selkeästi epätosia ja jopa mahdottomia, mutta silti va-
kaasti totena pidettyjä. En tuntenut vielä uskontojen hyö-
dyntämiä psykologisia kikkoja enkä voinut ymmärtää, mi-
ten niin monet ihmiset eivät voineet tajuta uskomuksiensa 
valheellisuutta. Aloittelevan rationalistin olo oli yksinäinen 
huuhaan keskellä. 

Piakkoin kuitenkin löysin hengenheimolaisia tuolloin 
5-vuotiaasta Skepsis-yhdistyksestä, liityin aktiivijäseneksi 
ja pian myös hallitukseen. Skepsis-vuosinani tapasin hie-
noja ihmisiä, pidin Skepsiksen ständiä "Hengen ja Tiedon" 
messuilla, taitoin Skeptikko-lehteä, kiersin lukioissa esitte-
lemässä Skeptismiä, jutustelin huuhaasta Ruben Stillerin 
kanssa TV:ssä ja tutustuin huimiin huuhaan muotoihin. 
Tuttavani kautta kuulin myös Vapaa-ajattelijoista, mutta 
tuttava kuvasi heidät niin riitaisena porukkana, että viivyt-
telin viisi vuotta Vapaa-ajattelijoihin liittymisessä.

Skepsiksessä minua alkoi hiertää jossain vaiheessa yh-
distyksen ja skeptikko-liikkeen laajemminkin pitämä ha-
jurako uskontokritiikkiin. Itse argumentoin, että tarinoi-
ta UFOista, astrologiasta, parapsykologiasta, Loch-Nes-
sin hirviöstä ja jumalista pitää tarkastella samalta viivalta 
ja samoilla kriittisillä periaatteilla, antamatta perinteisille 
uskonnoille mitään erivapauksia. Koin että skeptikko-liik-
keessä ajoittain perinteisten uskontojen kritisointi oli ta-

bu. Tätä perusteltiin osin "työnjaon" nojalla: jo modernin 
skeptikko-liikkeen isä Paul Kurtz perusti 1976 oman CSI-
COP yhdistyksen pseudotieteitä kritisoimaan ja toisen Se-
kulaari-Humanistisen neuvoston uskonnotonta maailman-
kuvaa edistämään. 

Itse kyllä epäilin, että uskontojen hyssyttelyssä oli osal-
taan kyse myös siitä, että pseudotieteitä ja huuhaata vas-
tustamaan haluttiin kerätä mahdollisimman laaja rinta-
ma ja kristillisessä Suomessa olisi kristittyjen lukeminen 
"vastapuoleen" heikentänyt huomattavasti skeptikoiden 
rekrytointipotentiaalia. Skeptikoissa olikin ja lienee edel-
leen merkittävä määrä uskonnollisia jäseniä. 

On totta, että kristityistä löytyy paljon teräviä pseudo-
tieteiden vastustajia. Esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen 
on esittänyt hyvinkin skeptis-rationaalista kritiikkiä erilaisia 
pseudotieteellisiä uskomushoitoja kohtaan. Silti hän on sa-
maan aikaan tiukan linjan kristitty ja kreationisti. Ihmisai-
vot ovat ihmeelliset kyvyssään lokeroida eri asioita ja käsitellä 
toisia rationaalisesti ja toisia huikean irrationaalisesti. Mut-
ta vaikka uskovaisista olisi hyötyä taistelussa vaikkapa ast-
rologiaa tai uskomushoitoja vastaan, tämä ei saa mielestäni 
koskaan olla peruste jättää heidän omia uskomuksiaan vail-
le kritiikkiä "vaivan palkkana". Se on kaksinaismoraalia, joka 
kääntyy ennemmin tai myöhemmin tarkoitustaan vastaan.

Toisena perusteena uskontojen kritiikittä jättämiselle on 
tarjottu sitä, että uskontojen väitteet Jumalista ja taivaasta 
ovat usein mahdottomia falsifioida eli niitä ei voi tieteelli-
sesti tutkia. Tämäkin peruste on huono: falsifioimattomuus 
ei suinkaan tarkoita sitä, että jumalista voi ajatella yhtä hy-
vin niin kuin näinkin, vaan huikeaa epätodennäköisyyttä. 
UFOihin ja Loch-Nessiin uskovat ovat paljon todennäköi-
semmin oikeassa kuin jumal-uskoiset. 
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HUOMIO 
KANSANEDUSTAJAEHDOKKAIDEN 

LAATUUN

Esa Ylikoski

K
eväällä 2019 on edus-
kuntavaalit, ja toimim-
me vapaa-ajattelijoiden 
uudistustavoitteiden 
saamiseksi maan seu-
raavan hallituksen ohjel-

maan yhteistyössä puolueiden kans-
sa. Vapaa-ajattelijain liitto on selke-
ästi puoluepoliittisesti sitoutumaton. 
Samalla monet yhdistystemme jä-
senet tukevat vaaleissa maallistumis-
kehitystä edistäviä ehdokkaita useis-
sa eri puolueissa. 

Vapaa-ajattelijoita on tietenkin mo-
neksi myös puoluepolitiikan ja laajem-
minkin politiikan suhteen. Meitä on 
yhtäältä puolueaktiiveja, valtuutettuja, 
kansanedustajaehdokkaitakin. Ja toi-
saalta meitä löytyy kaikkiin puoluei-
siin pidempääkin välimatkaa pitäviä, 
vahvasti sitoutumattomia. Hyvä niin, 
ja sitten on vielä siltä väliltä. Useimmat 
äänestävät, vapaasti ajatellen.

Samoin meissä vapaa-ajattelijoissa 
löytyy niin kansalaisjärjestötoimin-
nan aktiiveja useassakin järjestössä 
kuin vain vapaa-ajattelijan yhdistyk-
sen kannatukseen ja rivijäsenyyteen 
tykästyneitä. Hyvä niin, ja sitten on 
vielä siltä väliltä. Voi myös osallistua 
silloin tällöin. Toki meillä jäsenien li-
säksi on myös kannattajia tai vain tal-
koisiin osallistuvia.

Vapaa-ajattelijain liitto on siis puo-
luepoliittisesti sitoutumaton. Tämä 
tarkoittaa sitä, että yhdistykset ja liit-
to eivät ole minkään puolueen ohjail-
tavissa eivätkä tue mitään yksittäistä 
puoluetta. Liitto asettaa tavoitteensa 
ja hyväksyy kannanottonsa uskonnot-
tomien edunvalvontajärjestönä jäsen-
tensä itsenäisesti ja vapaasti päättämä-
nä. Näin oli myös Oulun liittokokouk-
sessa 2017.

Puoluepoliittinen sitoutumatto-
muus tarkoittaa myös sitä, että yhdis-
tykset ja liitto eivät asetu vaaleissa tu-
kemaan mitään puoluetta tai ehdokas-
listaa eikä ketään ehdokasta, eivätkä 
kampanjoi tällaisen vaalityön hyväksi. 
Yksittäiset jäsenemme toki voivat ker-
naasti toimia puoluepoliittisesti, mut-
ta eivät yhdistyksen nimissä. 

Hyvien ehdokkaiden 
bongaus ja tukemien
Koska monien Vapaa-ajattelijain ta-
voitteiden toteuttaminen edellyt-
tää lakien ja asetusten muuttamista, 
eduskunnan ja valtioneuvoston pää-
töksiä, uudistuksille myötämielisten 
kansanedustajien ja kunnanvaltuutet-
tujen määrän lisääminen on luonnol-
linen ajatus ja pyrkimys. Todella hy-
vien ehdokkaiden tukeminen mah-
dollisimman monesta puolueesta on 
toivottavaa.

Kaikkien puolueiden listoilla ole-
vien ehdokkaiden välillä on eroja. Jos 
yhdet ehdokkaat ovat vastahankaisia 
kirkon ja valtion erottamistoimiin ryh-
tymiseen tai uskonnonharjoituksen 
järjestämisen lopettamiseen kouluis-
sa ja päiväkodeissa, jotkut toiset voi-
vat olla valmiita näihin ja moniin mui-
hin uudistuksiin.

Tämänkin vuoksi on tarpeellista – 
ja suorastaan hienoa - että meillä on 
nyt jo neljättä kertaa tulossa oma vaa-
likone uskonnonvapaus.fi -sivuston 
kautta. Kiitos tekijöille, ei sekään syn-
ny synnyttämättä. Käytetään ja levite-
tään tietoa siitä aktiivisesti. Ennen vaa-
leja. Ja vaalien jälkeenkin, kansanedus-
tajien ehdokkaina antamisen lupaus-
ten toteuttamiseen.

Ehdokkuuden ja äänestämisen li-
säksi vaaleihin voi osallistua todel-
la hyvän ehdokkaan tukiryhmässä. 
Vaalityö ehdokkaan tukiryhmässä on 
määräaikainen projekti, jossa voi mah-
dollisen onnistumisen lisäksi, tai sii-
tä huolimatta, oppia paljon ja kartut-
taa kampanjointitaitoja - myös muihin 
tiedotusprojekteihin vastaisen varalle. 
Se on yleensä ihan suositeltavaa, eikä 
välttämättä edellytä minkään puolu-
een jäsenyyttä.

Toki kannattaa muistaa, että vaali-
järjestelmämme on sellainen, että jo-
kaisen ehdokkaan äänet menevät puo-
lueen tai muun ehdokaslistan hyväk-

si, ja listalta valitaan eniten ääniä saa-
neet. Näin ollen riskinä voi olla, että 
hyvänkin ehdokkaan äänet mahdollis-
tavat huonon ehdokkaan läpimenon. 
Mahdollisuutena puolestaan on "oman 
edustajan" saaminen päättäjäksi. 

Vaikka oma hyvä ehdokas, jonka 
vaalityölle vapaa-ajattelija antaa ai-
kaansa, ei tällä kertaa päätyisikään Ar-
kadianmäelle, moni ehdokas vaikut-
taa kuitenkin kotikuntansa ja maa-
kunnankin politiikassa. On hyvä, et-
tä vapaa-ajattelijoilla on suhteita myös 
kuntapäättäjiin. Kunnillahan on itse 
asiassa suurikin rooli uskonnon ja kat-
somuksen vapauden sekä yhdenvertai-
suuden edistämisessä.

Yksittäisten ehdokkaiden vaalime-
nestykseen vapaa-ajattelijat vaikutta-
vat yksilöinä kukin oman vapaan har-
kintansa perusteella. Yhdistyksenä ja 
liittona vapaa-ajattelijat vaikuttavat 
puolueisiin mahdollisimman tasapuo-
lisesti. Lähetämme kannonottojamme 
sekä tavoitteitamme kaikille puolueil-
le. Pyrimme ja olemme valmiita tapaa-
maan kaikkia puolueita.

Hallitusohjelmatavoitteet 
puolueille
Suomen poliittisessa elämässä on hal-
litusohjelmien merkitys korostunut. 
Yhä useammin monipuoluehallituk-
set istuvat koko vaalikauden. Kun hal-
lituksen poliittinen pohja voi olla hy-
vinkin laaja, hajanainen, heterogee-
ninen, hallitusohjelma raamittaa uu-
distuspolitiikka vahvasti. Sen vuoksi 
kaikki yhteiskuntavaikuttajat esittä-
vätkin tätä nykyä juuri hallitusohjel-
mapoliittisia tavoitteita. Niin mekin.

Vapaa-ajattelijain liitto hyväksyi jo 
kesällä listan hallitusohjelmatavoit-
teita eli esityksiämme seuraavan hal-
lituksen ohjelman viitoittamiin uudis-
tuksiin. Lähtökohtana uudistuksiin oli 
ev.-lut. kirkon julkisoikeudellisen eri-
tyisaseman perustan murentuminen 
yhteiskunnan maallistumisen ilmei-
sen etenemisen jatkuessa. Kirkon jä-
senosuus alittaa 2/3 alkavalla vaali-
kaudella. 

Luonnollisesti lähetimme perustel-
lut esitykset puolueille. Ne on myös 
julkaistu Vapaa Ajattelija -lehdessä 

3/2018. Pelkkä kirjelmä ei tietenkään 
riitä. Pyrimme myös tapaamaan ja kes-
kustelemaan asioista. 

Ehdotusten taakse on myös hy-
vä saada laajempaa pohjaa ja tukea. 
Niinpä onkin ilahduttavaa, että Suo-
men humanistiliitto syyskokoukses-
saan hyväksymissä hallitusohjelma-
poliittisissa tavoitteissa on hyvin sa-
moilla linjoilla kanssamme. Niinpä 

voimme myös yhdessä pyrkiä vaikut-
tamaan useiden eri puolueiden kan-
toihin ja niiden tavoitteisiin hallitus-
neuvotteluissa.

Tavoitteena on sekulaari valtio. Us-
konnollinen ja eettinen vakaumus on 
yksityisasia. Kuitenkin yhdenvertai-
suuslain antama suoja toteutuu uskon-

nottomien kohdalla huonosti varhais-
kasvatuksessa, opetustoimessa, vihki-
mispalveluissa ja hautaustoimessa. 

Mielestämme maistraattien tulee 
lasten nimenantoon liittyen asioida 
suoraan vauvan vanhempien kans-
sa. Lasten sukupuolielinten silpomi-
nen muilla kuin lääketieteellisillä pe-
rusteilla on kiellettävä lailla. Varhais-
kasvatuksessa opetustoimessa tulee 
toteuttaa uskonnollinen ja katsomuk-
sellinen sitouttamattomuus. Elämän-
katsomustieto on avattava kaikille op-
pilaille mahdolliseksi. 

Puolustusvoimissa otetaan käyttöön 
yhteinen sotilasvakuutus ja sotilaspap-
pien rinnalle opetukseen ja henkiseen 
tukeen tulee saada muita henkisen tu-
en ammattilaisia. Eduskunnan itsensä-
kin tulee ottaa huomioon yhdenvertai-
suus ja uskonnonvapaus esimerkiksi 
valtiopäivien avajaisjärjestelyin liitty-
en sekä ministerinvakuutusta annet-
taessa.

Oikeus avioliittoon vihkimiseen 
myönnetään myös sekulaaria kult-
tuuria edustaville järjestöille, mikä-
li uskonnollisten yhdyskuntien vih-
kimisoikeutta jatketaan. Järjestöjen 
tulee saada myös valtionavustuksia. 
Tarvitaan tunnustuksettomia sere-
moniatiloja, myös siviilihautajais-

ten jäähyväis- ja saattotilaisuuksiin. 
Myös uskonnottomien yhdistysten yl-
läpitämät hautausmaat tarvitseva val-
tion tukea. 

Edellä esitettyjä Humanistien ja 
Vapaa-ajattelijain yhteisiä tavoitteita 
voi käyttää – vaalikoneen kysymys-
ten lisäksi – kansanedustajaehdok-
kaiden sopivuutta ja pätevyyttä tes-
tattaessa. Nyt huomio ehdokkaiden 
ja edustajien laatuun. Kenties edus-
kuntaan sitten muodostuu myös kat-
somuksen vapaus -ryhmä yli puolue-
rajojen.

Ehdokkaiden välillä on eroja

Pelkkä kirjelmä ei riitä.
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USKONTO JA RIKOLLISUUS 
- HAASTATTELUSSA JAANA HAAPASALO

Eero Suorsa

H
aastattelin sähköpos-
titse Jaana Haapasaloa 
uskonnon ja rikollisuu-
den välisestä suhteesta. 
Haapasalo on psykolo-
gian (erityisalanaan 

kriminaali- ja oikeuspsykologia) do-
sentti Itä-Suomen yliopistossa, sekä 
oikeus- ja kriminaalipsykologian do-
sentti Turun yliopistossa. Haapasalo 
on alallaan Suomen johtava spesialis-
ti, sekä kirjoittanut teoksen Kriminaa-
lipsykologia, joka on alansa peruste-
os. Haapasalo oli myös vieraana Tu-
run vapaa-ajattelijoiden järjestämässä 
paneelikeskustelussa "Uskonto ja ter-
veys - kriittisiä näkökulmia", joka jär-
jestetään Turun yliopiston luentosalis-
sa Pha 1 torstaina 29.11. klo 17. 

1. Nostaako uskonnollinen vakau-
mus riskiä syyllistyä rikokseen?

- Mieleen tulee ainakin kolme ti-
lannetta, joissa uskonnollisuus voi li-
sätä riskiä syyllistyä rikokseen: (1) va-
kavissa psyykkisissä häiriöissä uskon-
nollissisältöiset harhaluulot ja aistihar-
hat saattavat lisätä väkivaltateon riskiä, 
(2) katolisten pappien ja eräiden mui-
den uskonnollisten ryhmien ja lahko-
jen piirissä on ilmennyt lasten seksu-
aalista hyväksikäyttöä, jossa vahval-
la uskonnollisuudella ja siihen liitty-
vällä vääristyneellä seksuaalisuudella 

on oma roolinsa, ja (3) terroristisis-
sa teoissa fanaattinen uskonnollisuus 
on ollut yhtenä keskeisenä elementti-
nä mukana. 

2. Onko pappien ja pastoreiden 
vankiloissa suorittamasta työstä 
konkreettista apua?

- Oma käsitykseni on se, että van-
kiloissa ei tarvittaisi pappishenkilös-
töä. Kyseessä on vanha perinne, josta 
voitaisiin jo hyvin luopua. Rikoksen-
tekijöiden hoito ja kuntoutus laitoso-
loissa edellyttää pikemminkin psyko-
logian ja lääketieteen alan osaamista, 
koska rikoksentekijöillä on runsaasti 
psyykkisiä oireita ja myös laitokseen 
eristämisestä johtuvaa oireilua. 

3. Yhdysvaltain Raamattuvyöhyke 
on yliedustettuna maan väkivaltari-
kostilastoissa. Voisiko korkea uskon-
nollisuus liittyä vaikuttavana tekijä-
nä myös Suomeen? Ritva Santavuori 
kertoo kirjassaan Rouva Syyttäjä 
Suomen olevan väkivaltarikosten 
kärjessä läntisessä Euroopassa.

- Uskonnollisuus tai uskovaisuus 
ei suojaa rikollisuudelta. Uskonnolli-
suuteen liittyy usein jäykkää autoritaa-
risuutta, jossa olemassa olevia usko-
muksia ei kyseenalaisteta. Siihen voi 
liittyä myös mustavalkoisia käsityksiä 
hyvästä/pahasta tai oikeasta/väärästä. 
Autoritaarisuuteen kasvatettu ihmi-
nen oppii usein sokeasti tottelemaan 

ulkoapäin annettuja ohjeita, sääntöjä 
ja käskyjä niitä kyseenalaistamatta. Tä-
mä voi johtaa siihen, että oman ajat-
telun sijasta noudatetaan esimerkiksi 
uskonnollisia tekstejä sellaisenaan ja 
oikeutetaan omia tekoja niistä käsin. 
Omaa vastuuta ei tarvitse ottaa tai se 
voidaan ulkoistaa "jumalalle", jos us-
kotaan jonkin korkeamman voiman 
ohjaavan asioita. 

4. Miksi uskovaiset turvautuvat 
niin herkästi väkivaltaan ongelman-
ratkaisukeinona?

- Kun ihminen turvautuu väkival-
taan, kyseessä on tavallisesti lapsuu-
den väkivaltainen ja autoritaarinen 
kasvatus, jonka seurauksena yksilö 
on traumatisoitunut ja sisäistänyt vä-
kivallantekijän käyttäytymismalleja. 
Traumaattista väkivaltaa kokenut voi 
toistaa traumakokemustaan väkival-
lantekijänä yhä uudestaan. Tästä syys-
tä olisikin tärkeää, että yksikään lapsi 
ei altistuisi perheväkivallalle eikä jou-
tuisi väkivallan uhriksi kasvuympäris-
tössään. 

5. Miksi uskonnollisuus on niin 
yleistä vankiloissa?

- Pitäisin uskonnollisuutta vankilois-
sa eräänlaisena psyykkisenä suojame-
kanismina, joka kehittyy elämänsä var-
rella vaikeasti traumatisoituneelle ih-
miselle. Traumatisoitunut ihminen voi 
olla herkästi johdateltavissa ja siksikin 

olla altis uskonnollisille ajatusraken-
nelmille. Uskonnollisuus ja sen ympä-
rille syntyvä toiminta voi myös tarjota 
vangille yhteisön, johon kuulua, jos elä-
mässä ei ole lapsuudenperhettä, perhet-
tä, ystäviä eikä muita yhteisöjä. 

6. Mitä arvioisit, onko uskonnol-
listen toimijoiden toiminta vanki-
loissa hädänalaisessa asemassa ole-
vien ihmisten hyödyntämistä?

- Nämä toimijat perustelevat toi-
mintaansa varmaankin auttamisha-
lulla ja altruistisin motiivein, mutta 
pidän kyllä epäeettisenä uskonnollis-
ten ajatusten syöttämistä vangeille, joi-
den elämässä on vain vähän ulkopuo-
lisia virikkeitä ja vaikutteita ja joiden 
voi yksinäisyytensä tai alisteisen ase-
mansa takia olla vaikea torjua näiden 
tahojen kontaktiyrityksiä.

7. Miksi uskonnollisen kääntymyk-
sen läpi käyneet vangit palaavat yhä 
uudestaan ja uudestaan vankiloihin?

- Uskonto tai uskovaisuus ei muu-
ta ihmisen persoonallisuutta eikä var-
haisia ihmissuhdemalleja. Persoonal-
lisuuden rakenteiden muuttamisen 

tarvittaisiin psykoterapeuttista työs-
kentelyä. Myös sattumilla ja elämän-
tilanteilla on aina osuutta vankilaan 
joutumiseen. Uskonto ei takaa ihmi-
selle turvallista toimeentuloa, terve-
yttä, hyviä ihmissuhteita tai asuntoa, 
ja näiden puuttuminen voi ratkaise-
vasti vaikuttaa uusintarikollisuuden 
riskiin. 

8. Mitä arvioisit, onko olemas-
sa korreloiva tekijä fundamentalis-
tisen uskonnollisen kasvatuksen ja 
myöhemmän väkivaltarikostaustan 
välillä?

- Fundamentalistinen uskonnolli-
nen kasvatus on psykologista väkival-
taa, joka voi traumatisoida ihmisen ja 
johtaa pahimmillaan nuoruus- ja ai-
kuisiän väkivaltarikoksiin, jos kasva-
tuksessa on ollut mukana fyysistä vä-
kivaltaa.  

9. Tekeekö tapaluterilainen arvo-
maailma väkivallasta hyväksyttävän 
ratkaisukeinon? Viitaten "esim. Sil-
mä silmästä, hammas hampaasta".

- Raamattu lienee täynnä kostoon 
ja väkivaltaan liittyviä viittauksia. Us-

konnollisissa häiriöissä raamatunlau-
seet otetaan usein sellaisinaan ja oi-
keutetaan niillä omia tekoja. Uskon-
nolliset tekstit ovat yleensä sen verran 
hämäriä ja monitulkintaisia, että ihmi-
nen voi käyttää niitä tukemaan omia 
tekemisiään melko mielivaltaisesti. 

10. Oletko omalla urallasi tör-
männyt tieteellisen tutkimustyösi 
myötä uskonnolliseen väkivaltaan?

- Olen tutkinut rikoksentekijöi-
den ja lastensuojelun asiakasperhei-
den lapsuuden väkivaltakokemuksia, 
ja valitettavasti siellä tuli esiin myös ta-
pauksia, joissa uskonnollista väkival-
taa oli käytetty lapsen kasvatuksessa. 
Usein tämä oli lapsen pelottelua esi-
merkiksi synneillä ja helvetillä tai ru-
koilemaan ja uskonnollisiin tilaisuuk-
siin pakottamista. Toisin sanoen las-
ta lyötiin kuvaannollisesti Raamatul-
la päähän. 

Kuva ja kuvan ottaja: Jaana Haapasalo



eroakirkosta.fi 15 vuotta eroakirkosta.fi 15 vuotta

EROAKIRKOSTA.FI 15 VUOTTA

Alku

1. syyskuuta 2003 kello 17:36 lähe-
tin Tampereen vapaa-ajattelijoiden 
johtokunnalle lyhyen viestin, joka 
alkoi "Olisiko www.eroakirkosta.
fi hyva idea?" Ilmeisesti oli, koska 
neljä päivää myöhemmin verkko-
tunnus oli varattu meille. 

Petri Karisma oli tosin jo ai-
emmin keksinyt, että yhdistys voi 
maksaa postimaksun maistraat-
tiin menevistä erokirjeistä. Tämä 
oli hyvä alku, jonka päälle palvelu 
rakennettiin. Sähköistä eroamista 
ei tuolloin vielä ollut.

Palvelu avattiin virallisesti 
21.11.2003, eli kehittely kesti muu-
taman kuukauden. Ensimmäinen 
lehtijuttu oli 2.12.2003 Helsingin 
sanomissa. Ensimmäiset reakti-
ot olivat hämmästyneitä, ja jot-
kut kysyivät onko koko juttu pilaa. 
Vuoden loppuun mennessä kirjei-
tä maistraattiin meni hiukan va-
jaat tuhat. Määrä tuntui silloin ai-
ka suurelta.

200 tiedotetta

Palvelu on lähettänyt lähes 200 tie-
dotetta. Teoriassa tämä tarkoittaa 
yhtä tiedotetta kuukaudessa, käy-
tännössä tahti on ollut hyvin vaih-
televa. Enimmillään Homoilta-oh-
jelman jälkeisessä erovyöryssä tie-
dotimme kuutena peräkkäisenä 
päivänä.

Erikoisin otsikko oli maaliskuus-
sa 2009: "Eroakirkosta.fi antoi tu-
losvaroituksen — Kirkosta eroami-
nen vähentynyt". Tälläkin tiedot-
teella saatiin muutama lehtijuttu, ja 
niistä seurasi lisää eroja. Uutinen 
tulosvaroituksesta kumosi itsensä.

Pori vai Rauma?

Palvelun tallentaa eroajista iän, su-
kupuolen ja kotikunnan. Esimer-
kiksi viimeisen 12 vuoden aika-
na porilaisia on eronnut jo yli 10 
tuhatta, Rauman luku on vielä al-
le 5000. Väkilukuun suhteutettuna 
porilaiset eroavat yli kymmenen 
prosenttia vilkkaammin. Porissa 
flikkojen osuus on ollut 43 %, rau-
mattarien taas 39 %. Keski-iän suh-
teen kaupunkien välillä ei ole eroa.

Syksyllä 2009 eroakirkosta.fi teki 
laajan tiedotekampanjan paikalli-
sista luvuista. Pohjalaisen toimituk-
selle kerroimme miten Seinäjoen 
seurakunta pitää jäsenensä Vaasaa 
paremmin, Pohjois-Suomen lehdet 
saivat tietää miten Torniossa eroa-
minen kasvoi Kemiä vilkkaammin 
ja niin edelleen. Tiedotteiden ansi-
osta paikallismediat oppivat pyytä-
mään meiltä juttujensa mausteeksi 
lähialueidensa tilastoja.

Kolmen lain muutos

Palvelun taustalla oli kolme toisis-
taan riippumatonta lainmuutosta, 
jotka tulivat sattumalta voimaan sa-
moihin aikoihin.

- Verkkotunnuslaki vapaut-
ti www-osoitteet. Siksi palvelu on 
eroakirkosta.fi eikä esimerkiksi va-
paa-ajattelijat.fi/eroakirkosta.

- Uskonnonvapauslaki salli eroa-
misen uskontokunnista kirjeel-
lä. Ennen syksyä 2003 piti eroajan 
mennä paikan päälle maistraattiin 
tai kirkkoherranvirastoon.

- Laki sähköisestä asioinnista vi-
ranomaistoiminnassa rinnasti säh-
köpostin paperikirjeeseen.

Eroaminen sähköiseksi

Uskonnonvapauslain mukaan ero-
ajan "tulee ilmoittaa eroamises-
ta kirjallisesti yhdyskunnalle tai 
maistraatille." Olennaista on, et-
tei pykälässä mainita allekirjoitus-
ta; vertailukohtana esimerkiksi uu-
den uskontokunnan perustaminen 
vaatii kirjallisen ja allekirjoitetun 
ilmoituksen.

Laki sähköisestä asioinnista vi-
ranomaistoiminnassa puolestaan 
säätää näin: "- - vaatimuksen kir-
jallisesta muodosta täyttää myös 
viranomaiselle toimitettu sähköi-
nen asiakirja. - - asiakirjaa ei tarvit-
se täydentää allekirjoituksella, jos 
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä 
eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä."

Asia oli siis selvä ja yksinkertai-
nen. Tai niin me luulimme.

Kirjoitimme Tampereen ja Hel-
singin maistraateille, ja kysyimme 
mihin osoitteeseen sopii laittaa 
eroilmoituksia tulemaan. Kumpi-
kin ilmoitti, ettei hyväksy sähkö-
postieroja. Juha Kukkosen ehdo-
tuksesta lähetimme ministeriölle 
kyselyn siitä, miten he lakia tulkit-
sevat. Ministeriö suositteli maist-
raatteja hyväksymään sähköiset 
eroilmoitukset.

Muutama maistraatti, niistä tär-
keimpänä Helsingin, kieltäytyi hy-
väksymästä sähköpostieroja. Osa 
maistraateista puolestaan hyväk-
syi eron jos se lähetettiin eroajan 
omasta sähköpostiosoitteesta. Kol-

mas ja paras joukko hyväksyi suoraan 
palvelumme lähettämän viestin.

Tuloksena siis ero saattoi olla erilai-
nen sen mukaan, sattuiko asumaan Hel-
singissä, Espoossa vai Vantaalla. Varsin 
pitkän purnutuskierroksen jälkeen ko-
ko maa Helsinkiä lukuunottamatta saa-
tiin lopulta hyväksymään erot suoraan 
lomakkeelta. Helsingin maistraatti vas-
tusti loppuun saakka, ja siellä asia kor-
jaantui vasta kun tilalle tuli uusi Uuden-
maan maistraatti.

Ensimmäinen eroaja

Palvelu julkaistiin 21.11.2003, mutta sii-
tä ilmoitettiin liiton sisällä päivää aiem-
min. Aivan salassa tieto ei pysynyt, vaan 
yksi ihminen erosi jo ennen julkaisua. 
Emme tiedä kuka oli ensimmäinen ero-
aja, mutta tiedämme ettei hän eronnut 
ensimmäisenä vaan nollantena päivänä.

Eroa myös Pirkosta

Konetekniikan ja sähkötekniikan 
opiskelijat ovat perinteiset kilpa-
kumppanit. Konetekniikan opiske-
lijat voittivat teekkarien jäynäkilpai-
lun avaamalla eroasikista.fi -sivuston 
(SIK=Sähköinsinöörikilta). Mallin mu-
kaan sivustolla saattoi mm. laskea SIKin 
jäsenmaksun.

Toinen vastaava on ainakin eroaer-
kosta-sivu, joka neuvoi peruuttamaan 
Erkon konsernin lehtien tilaukset. Wi-
kipediaa parodioivassa Hikipediassa 
taas kerrotaan eroapirkosta.fi-sivusta, 
jossa vapaa-seurustelijoiden Petri Ka-
tiska auttaa parisuhteen päättämisessä.

Muita erosivuja

Aseistakieltäytyjäliitto on avannut 
eroa-armeijasta.fi-sivuston, mutta Ve-
gaaniliitolla ei ainakaan vielä ole ero-
alihasta.fi-osoitetta.

MTK ja Suomen ekonomit ovat var-
muuden vuoksi varanneet itselleen 
osoitteet eroametsanhoitoyhdistykses-
ta.fi ja eroaekonomiliitosta.fi. Ovelaa.

Eroatupakasta.fi kertoo sähkösavuk-
keista, eroaeurosta.fi mainostaa krypto-
valuuttoja. Eroverkosta.fi vaikuttaa ris-
tiriitaiselta nimeltä. 

Paikallisia piikkejä

Imatra erottui vuoteen 2008 saakka tilastoissa käänteisesti: eroajia oli selväs-
ti vähemmän kuin muissa samankokoisissa kaupungeissa. Imatran kirkkoher-
ra Aallon ilmoitus sukupuolenkorjauksestaan marraskuussa 2008 käänsi tilan-
teen, nyt Imatralla näkyi poikkeuksellisen suuria erolukuja. Vuotta myöhem-
min eroaminen kasvoi kolminkertaisesti edelliseen piikkiin nähden, kun kirk-
koherra palasi vapaalta työhönsä.

Inarin seurakunta erotti vuonna 2011 talousvaikeuksien vuoksi erään työnte-
kijänsä, "tunturipapin". Kolmessa kuukaudessa erosi pari prosenttia seurakun-
nan väkiluvusta. Suhteellisesti eropiikki oli siis samaa luokkaa kuin Homoillan 
jälkeen koko maassa.

Paikallinen toimija ei aina näy paikallisena piikkinä. Vammalan seurakun-
nassa vaikutti naispappeutta vastustanut pappi Jari Rankinen. Hänen kirjoi-
tuksensa tuottivat runsaasti eroja, hänen erottamisensa myös piikin mutta vä-
häisemmän. Kumpikaan ei kuitenkaan näkynyt erityisen vahvasti paikallisena 
piikkinä, vaan valtakunnallisesti. Kankaanpäässä naispappeutta vastustaa puo-
lestaan kirkkoherra Keijo Rainerma. Hän on pitänyt koko kaupungin eroluvut 
pitkään tasaisen korkeina, mutta ilman yksittäisiä piikkejä.

jatkuu
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Mitä maksaa?

syyskuussa 290 kirje-eroa
sivuston keksiminen oli neroa
lasku 176,90 eeroa
sisältää myös arvonlisäveeroa

(Taloudenhoitaja Timo Rantalan runo 6.10.2006)

Kun palvelu aloitettiin, eroaminen tapahtui kirjeel-
lä jonka postimaksun olimme valmiiksi maksaneet. 
Kyseessä lienee ainoa kerta, jolloin yksityinen toimi-
ja maksoi viranomaiselle menevän kirjeen. Jokainen 
kirje maksoi noin 60 senttiä, ja kun eroja ehdittiin 
ennen sähköpostiaikaa tehdä noin kymmenen tu-
hatta, tuli hintaa suunnilleen 6000 euroa.

Nykyään eroaminen on sähköistä ja ilmaista. Mi-
kään muu välttämätön ei maksakaan paljon mitään. 
Verkkotunnus ja www-tila vievät satasen tai pari 
vuodessa. Kaikki sivuston ylläpito, kehitys ja tiedo-
tus tehdään vapaaehtoistyönä. Muutamien palaveri-
en kustannukset ovat olleet joteensakin mitättömiä.

Palautteita

Eroilmoituksen tehtyään voi jättää palautetta eron syystä. 
Noin viidennes tekeekin niin, ja meille on kertynyt yli sata 
tuhatta ilmoitettua erosyytä.

Vuodesta toiseen toistuu kirkollisvero: "Taloudellinen", 
"Verotus on suomessa muutenkin liian korkealla tasolla - -". 
Joskus siihen liittyy selitys: "Ulosoton takia ei ole varaa - -", 
"Lasten harrastukset maksavat".

Yleinen uskon ja kiinnostuksen puute on toinen jatkuva 
teema: "Kirkon tarpeettomuus elämässäni", "En kykene us-
komaan näihin asioihin vaikka miten haluaisin". Joskus tä-
mä näkyy selvempänä ateismina: "Mitäpä sitä satuihin us-
komaan", "Uskovaisuus on keskiaikaista. Jopa lapsellista us-
koa satuja.". Joillekin tämä on selvinnyt tietyssä tilaisuudes-
sa: "Kävin joulukirkossa. Totesin, että henkimaailman jutut 
eivät ole minulle.", "Tämä jeesus/jumala juttu on pelkkää sa-
tua. Olin äsken veljen ristiäisissä - -".

Kirkon liian konservatiivinen kanta näkyy runsaasti: "Kir-
kon kielteinen kanta samaa sukuolta olevien avioliittoa vas-
taan", "Suvaitsemattomuus (kirkon asenteet olisi syytä tul-
la 2000-luvulle)".

Toisaalta myös liian liberaaliuden vuoksi erotaan: "En hy-
väksy homolakia ja jos vielä saavat ottaa lapsia, kaikki vaan 
hyväksytään niin helposti, raamattu ei tätä hyväksy, miksi si-
tä rikotaan!!!!", "Kirkko on eroutunut liian kauas Raamatun 
opista. Mikäli kirkko tekee parannuksen, voin harkita liitty-
mistä uudelleen." Eroaminen ei muutenkaan aina ole uskosta 
luopumista: "Uskostani en luovu mutta en tarvitse sen ylläpi-
tämiseen mitään teatteriin verrattavaa instituutiota.", "Olen 
siirtynyt helluntaiseurakuntaan".

Sekä homojen hyväksyminen että torjuminen näkyvät 
myös palautteissa, joita on henkilöity: "arkkipiispa kari mä-
kisen homomyönteisyys", "Kari Mäkisen kanta oli jo liikaa.", 
"Päivi", "En halua olla missään tekemisissä Päivä Räsäsen ja 
hänen mielipiteidensä kanssa.".

Pieni osa eroajista ilmeisesti odotti kirkolta jotain, mitä 
ei saanut: "Seurakuntani ei tarjoa ikäryhmälleni mitään toi-
mintaa." Osasta palautteita jää asia epäselväksi: "Kirkkoneu-
voston viimeaikainen toiminta. Pitäisi aina katsoa kahdesti.", 
"Koen kirkollisen instituutin ja sen toimintatavat negatiivi-
sesti." Sekalaisia syitä ja oudompi palautteita on hyvin mo-
nenlaisia: "Kirkonkirjojen järjetön piilottelu sukututkijoilta.", 
"Missä on Jumala kun Katainen pääsi päättämään asioista?" 
Joku kertoo myös avoimesti piipahtaneensa jäsenenä: "Olin 
vain väliaikaisesti kirkossa kummiuden takia".

Harvakseltaan syyksi annetaan jokin kirkon toiminta ylei-
sesti: "En halua maksaa kirkon hallinnon kuluja. Hallinto ja 
byrokratia ovat aivan liian suuri kustannus kirkolle. Kynän-
pyörittäjiä riittää...", "Kirkon resurssit kuluvat kalliiden ja ar-
vokkaiden kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitämiseen. Lisäksi kir-
kon maallistuminen - -", Yksittäisessä tapahtumakin on jos-
kus syynä: "Annoitte virheellistä tietoa koskien 11.11. vihki-
hetkeä". Toisinaan erosyyksi nimetään tietyn seurakunnan 
tietty pappi.

Yksittäisten tapahtumien yhteydessä tulee paljon palautet-
ta. Esimerkiksi pakolaiskriisi tuotti kommentteja, joista osan 
julkaiseminen rikkoisi lakia kansanryhmää vastaan kiihotuk-
sesta. Laillisia lienevät mm. "Ei mitään minulle, homoja ja ma-
muja hyysätään" ja "En hyväksy, että kirkollisverovaroilla pii-
lotellaan henkilöitä, jotka ovat luvatta Suomessa."

Miten homma toimii?

Palvelun ydin on vain lista kuntia ja osoitteita. Nii-
den perusteella akaalaisten eroilmoitus menee Sisä-
Suomen maistraattiin, alajärveläisten Länsi-Suomen 
maistraattiin ja niin edelleen. Palvelu kysyy nimen, 
henkilötunnuksen, valtionkirkon ja kotikunnan, ja 
lähettää ne sähköpostilla eteenpäin. Mitään säännöl-
listä ylläpitoa ei tarvita.

"Älyä" on henkiötunnuksesta laskettavan iän pe-
rusteella. Jos eroaja on alle 18-vuotias, hänet ohja-
taan täyttämään paperilomake.

Kansainväliset kopiot
     

Palvelun ideaa on vaihtelevalla menestyksellä kopi-
oitu muihinkin maihin. Ruotsissa on uturkyrkan.se, 
Islannissa toimi vantru.is. Irlannissa Katolisesta kir-
kosta eroajaa neuvoo notme.ie, argentiinalaisille on 
apostasia.com.ar.

Tulevaisuus?

Nykyään lehdistötiedotteet menevät huonommin lä-
pi, eivätkä silloinkaan tuota entiseen tapaan eropiik-
kejä. Toisaalta eroaminen näyttää joka tapauksessa 
vakiintuneen liki 50 tuhanteen vuodessa ilman piik-
kejäkin. Näin ollen tiedotukseen ei kannata eikä tar-
vitse panostaa enää kovin paljon.

Palvelun olennaisin kehittämiskohde on lasten 
erottaminen. Aikuisen oma ero tulisi selvemmin 
omana sähköisenä palvelunaan, lasten paperikir-
jeellä erottaminen taas omaksi osiokseen. Tämä tu-
kisi epäsuorasti myös ET-opetuksen kasvua.

Imperiumin vastaisku(t)

Ilmeisin vastaus palvelullemme on tietenkin liitykirkkoon.fi. Se avattiin 25. kesäkuuta 2009. Me toivotimme kilpaili-
jan tervetulleeksi 24. kesäkuuta, ja saimme sillä aikaan muutamia eroja lisää...

Toinen vastaisku oli vuoden 2010 kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle: Kirkkohallitus kysyi onko lainkaan laillista 
maistraattien hyväksyä palvelun kautta tulevia eroilmoituksia. Oikeusasiamies antoikin moitteet — niille maistraateille, 
jotka eivät hyväksyneet. Hampaiden narskunta pappien lukiessa ratkaisua lienee ollut kovaäänistä.

Kolmas tapa torpata toimintaa ovat olleet harhauttavat sivut. Tampereen seurakunnat avasivat sivun eroakirkosta.in-
fo, eräs pappi puolestaan sivun erokirkosta.fi (huomaa puuttuva a-kirjain). Menestys oli melko heikkoa.

Hallinto-oikeudessa

Palvelu on ollut kolme kertaa hallinto-oikeudessa. Tärkein oli ensimmäinen 
kerta, jossa Tampereen kaupungin omistama liikennelaitos ei hyväksynyt bus-
siinsa mainostamme. Juttu kiersi kaikki tasot kaupungin sisällä, ja päätyi hal-
linto-oikeuden kautta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lopputuleman mukaan 
kielto oli lainmukainen. Toisaalta tuloksena oli runsaasti julkisuutta jokaises-
sa vaiheessa, siis paljon enemmän kuin olisimme koskaan saaneet, jos mainok-
set olisi hyväksytty.

Toinen koski Väestörekisterikeskusta, halusimme ostaa 18 täyttävien osoit-
teita palvelun mainostamiseen. Äänin 3-2 hävisimme: meitä sai kohdella toisin 
kuin muita mainostajia. Kahden tuomarin mielestä osoitteet olisi pitänyt myy-
dä. Kolmas juttu koski rahankeräystä. Siinä hallinto-oikeus oli puolellamme ja 
totesi, että paikallinen yhdistys saa kerätä rahaa valtakunnalliseen toimintaan.

Ensimmäinen lehtijuttu palvelusta 2.12.2003
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DEISMI JA PAPILLINEN 
VASTAISKU

Timo Airaksinen

T
änä päivänä on vaikea ol-
la ateisti. Jos sanoo usko-
vansa johonkin korke-
ampaan voimaan, selvi-
ää syytteestä. Kun sanoo 
uskovansa johonkin itse 

keksimäänsä jumaluuteen, tämä riit-
tää. Moni ketkuttelee viittaamalla ag-
nostismiin eli sanoo olevansa epävar-
ma jumaluuden olemassaolosta. Tässä 
lähestytään ateismia, mutta ollaan sil-
ti turvallisilla vesillä. Ollakseen ateis-
ti on kiellettävä kaikki korkeat voimat 
ja maailmanjärjen muodot sekä hen-
kisyyden tavoittelu, mitä se sitten on-
kaan. Tämän päivän ateismi on anka-
ra kanta, jonka omaksuminen tuntu-
nee monista ihmisistä kohtuuttomal-
ta: onhan mahdollista, että maailmassa 
on jotakin henkistä, ei vain materiaa. 
Silti harva uskoo evankelis-luterilai-
seen persoonalliseen jumalaan ja Kris-
tuksen uudelleen tulemiseen aikojen 
lopussa tai mihinkään raamatulliseen 
oppiin. 

Tarkoitukseni on tässä muistut-
taa tärkeästä historian opetuksesta 
eli kuinka helppoa oli aikoinaan ol-
la ateisti, siis helppoa ironisesti ajatel-

len, koska ateisti oli jatkuvassa hen-
genvaarassa. Jopa kovaluonteinen 
Thomas Hobbes kirjoitti polttaneensa 
paperinsa, jotta piispat eivät polttaisi 
häntä. David Hume sanoi aina olevan-
sa skeptikko, jopa silloin kun vierai-
li paroni D’Holbachin salongissa, jos-
sa osallistujat olivat tunnustuksellisia 
ateisteja, sellaisia kuin Denis Diderot. 
Hän muuten joutui piispan vankilaan 
puhuttuaan pahaa kirkosta ja pääsi va-
paaksi vain ystäviensä suhteiden ansi-
osta luvattuaan parantaa tapansa. Seu-
raavalla kerralla vankeus olisi elinkau-
tinen ilman mitään neuvotteluvaraa. 
Jopa Joseph Priestley, dissentteri, vie-
raili tässä paheen pesässä ja kauhistui 
yli kaiken, ei vain ateismia vaan myös 
naisten osallistumista juhliin ja kes-
kusteluihin. Markiisi de Sade kuului 
tämän ajan ateisteihin ja pilkkaa avoi-
mesti uskontoa.

Mutta yleensä kovaa  ateismia oli 
mahdoton myöntää, siis kieltää ko-
konaan Jumala ja jumaluus, koska se 
merkitsi vankeutta tai kuolemantuo-
miota. Englannissa keskustelu kos-
ki vapaa-ajattelua ja deismiä, esimer-
kiksi rovasti (dean) Geoge Berkeley 
oli kovasti tuohtunut vapaa-ajattelijoi-
den deismistä, sellaisten kuin Antho-

ny Collins tai jopa Francis Hutchinson 
ja Bernard Mandeville. Vastikään itse-
näistyneen USA:n pahin deisti oli Tom 
Paine, joka vanhoilla päivillään kärsi 
kohtuuttomasti julkaisemastaan deis-
min perusteoksesta The Age of Reason 
(1795). Berkeley oli mielestään itse oi-
kea vapaa-ajattelija, nimittäin henkilö 
joka ajatteli vapaasti, puolueettomasti 
ja vain parhaisiin informaation lähtei-
siin tukeutuen. Toki hän oli myös dog-
maattinen kirkonmies, mutta sehän 
tarkoitti vain parhaiden tiedonlähtei-
den äärellä olemista, ei ehkä niinkään 
Raamatun vaan uskonnollisten filoso-
fien ja itse luonnon äärellä olemista.

Miksi deismi oli niin väärä ja pa-
heellinen kanta? Deismillä tarkoite-
taan käsitystä, jonka mukaan Juma-
la tai jumaluus loi maailman aikojen 
alussa, mutta vetäytyi sitten omaan 
pyhyyteensä ilman, että kallisti kor-
vaansa maailman menolle ja murheil-
le. Berkeleyn mukaan tämä on ateis-
mia, joka on mielenkiintoinen kan-
ta. Ontologisesti deismin ei pitäis ol-
la ateismia, koska se myöntää Jumalan 
olemassaolon. Mutta kuten jo edellä 
totesin, tämä ei suinkaan riitä. Juma-
lan olemassaolon myöntäminen ei rii-
tä, koska on uskottava persoonalliseen 

Jumalaan, joka on läsnä maailmassa ja 
ohjaa maailman menoa. Deisti ei siis 
usko oikein, joka riittää ateismisyyt-
teeseen. 

Berkeleyn rakkain oppi, josta hän ei 
koskaan luopunut, oli hänen kausaali-
teoriansa. Hän luopui, kuten itse asian 
ymmärrän, verraten aikaisin Esse on 
percipi –teoriastaan, mutta ei kausaali-
teoriastaan. Ironista kyllä, tuo teoria ei 
ole omaperäinen, onhan se keskiajan 
luonnontietelijöiden parissa itsestään-
selvyytenä pidetty kanta: kaikki mitä 
maailmassa tapahtuu, on suora seura-
us Jumalan tahdontoiminnasta. Kun 
salama iskee, Jumala on lähettänyt 
salaman. Tämä on tietysti teologinen 
kanta, jonka luonnontieteilijät ottivat 
annettuna ja siinä kaikki. Onhan niin, 
ettei tällainen metafyysinen kausali-
teettiteoria anna selitystä luonnon ta-
pahtumille: Herran tiet ovat tutkimat-
tomat, joten Herran tahdontoiminnan 
perusteella luonnon tapahtumien en-
nustaminen ei suju. Luonnontieteili-
jöiden on tehtävä johtopäätöksensä 
empiirisen ja loogisen evidenssin pe-
rusteella. 

Berkeley syyttää oman aikansa 
luonnontiedettä Jumalan kausaalisen 
roolin unohtamisesta, kuten Newton 
ja Descartes ynnä muut mekanistit te-
kivät. He ajattelivat luonnon suureksi 
mekanismiksi, joka oli kerran pantu 
käyntiin ja joka sitten toimii luonnon-
lakien mukaan ajasta ikuisuuteen. Ti-
lanne ei ole aivan selvä: jotkut ajatteli-
vat, että mekanismin virhepoikkeamat 
kasaantuvat ajan kuluessa ja tuottavat 
häiriöitä, joten Jumalan on käytävä ai-
ka ajoin ne korjaamassa. Tämä ei ole 
deistinen kanta, vaikka mekanistinen 
automatismi siihen  viittaakin. Samaan 
oikean kausaalisuuden halveksintaan 
syyllistyivät myös deismiä kannattavat 
filosofit, eihän poissaoleva Jumala mi-
tään aiheuta. Berkeleyn suuri idea oli 
pitää Jumala koko ajan mukana kuvas-
sa, niin ettei deismille jää tilaa.

Mutta olivatko deistit vain erheelli-
sen metafysiikan kannattajia ja opet-

tajia? Jos niin oli, miksi he olivat niin 
vaarallista ja helveksuttavaa joukkoa? 
Asian ymmärtämiseksi on pidettävä 
mielessä 1700 –luvun teologian kak-
si valtavirtaa: ilmestyksen teologia ja 
luonnollinen teologia, joita Wikipe-
dia kuvaa seuraavasti: "Luonnollinen 
teologia tarkoittaa pyrkimystä löy-
tää todisteita jumalan olemassaolol-
le luonnon havainnoinnin ja järjen 
käytön avulla. Luonnollinen teologia 
(tai luonnollinen uskonto) eroaa niin 
sanottuun ilmestykseen perustuvas-
ta teologiasta, joka perustuu pyhiin 
kirjoituksiin ja erilaisiin uskonnolli-
siin kokemuksiin." Berkeley pappina 
on sidottu pyhiin kirjoituksiin ja nii-
den mysteereihin, mutta toisaalta hän 
esiintyy luonnollisen teologian kan-
nattajana ja sitä kautta ajattelee olevan-
sa valistuksen miehiä ja oikea vapaa-
ajattelija – hän ei ole dogmaattisesti si-
dottu pelkästään pyhiin kirjoituksiin. 

Deistit eivät kykene ymmärtämään 
Jumalan puhetta häneen uskoville; toi-
sin sanoen, Jumalan ääni kuuluu luon-
nossa puheena ihmisille. Tämäkään ei 
ole mitenkaan omaperäinen oppi. Re-
nesanssin magiaa ja okkultteja oppe-
ja selostavat uudet kirjat puhuvat Ju-
malan puheesta luonnossa sellaisena 
itsestään selvyytenä, ettei sitä kanna-
ta sen enempää kommentoida. Juma-
lan puhe on kuultavissa, tai oikeastaan 
nähtävissä, luonnon kauneudessa, uu-
siutumisessa ja ylenpalttisessa muoto-
jen rikkaudessa. Berkeley on optimisti 
siinä mielessä, ettei hän kuule Jumalan 
puhetta luonnon tautisuudesta ja on-
nettomuuksista, vaikka myöntää luo-
dun maailman olevat viheliäinen kyy-
nelten laakso. Annan esimerkin. Ber-
keley sanoo, että meihin kaikkiin on 
istutettu synnynnäinen ikuisen elä-
män kaipuu, eikä Jumala petä meitä 
tässä suhteessa. Todisteena on luon-
non kuoleminen joka talvi ja herää-
minen henkiin taas keväällä. Mikään 
ei oikeasti kuole. Luonnon sanomaton 
kauneus todistaa myös Jumalan hy-
vyydestä, perusteena se, että Jumala on 

hyveellinen ja hyveellinen on kaunis-
ta, kuten luonto. Kauneuden luominen 
on siis samalla hyveen merkki. Juma-
la luo kaunista ja kaunis on hyveellis-
tä – Jumala on hyveellinen. Pahuus on 
taas kerran unohdettava. Deistit sotke-
vat kuviot kieltämällä kaiken tämän. 

Berkeley ei usko esteettiseen etiik-
kaan. Kaunis ei ole aina hyvää, ei vaik-
ka kaunis ja hyvä kuuluvat yhteen. 
Puuttuva rengas on velvollisuuden kä-
site, joka sitoo kauneuden ja moraa-
lin yhteen Jumalan tahdon välityksel-
lä, siis näin: Jumala käskee ja (vain) jos 
olet uskossa eli elät Jumalassa, tajuat 
ja ymmärrät mitä sinun tulee tehdä. 
Tärkeää on se, ettei noudata Jumalan 
tahtoa ulkokultaisesti vaan uskon ta-
kia. Tämä tarkoittaa, että vain uskossa 
oleva pystyy ymmärtämään, mikä on 
hyve on ja noudattamaan sitä. Tässä 
on viimeinen naula deistin arkkuun: 
deisti ei kykene hyveeseen, koska hän 
ei ymmärrä Jumalan tahtoa maailmas-
sa. Esimerkki: deisti voi matkia hyvet-
tä eli Jumalan käskyjen noudattamis-
ta. Mutta kun pitää esimerkiksi van-
noa vala, deisti ei pysty siihen uskot-
tavasti, koska vala vannotaan Jumalan 
nimeen. Deistiin ei siis voi luottaa, jo-
ten hän ei ole hyveellinen. Joka opettaa 
vapaa-ajattelua, opettaa deismiä, joka 
on moraaliton kanta. Deistit turmele-
vat nuorisoa ja katkaisevat kansakun-
nan moraalisen selkärangan – mikä 
voisi olla pahempaa? Berkeley’n mu-
kaan deisti pitäisi tuomita valtionpe-
toksesta, ilmeisesti kuolemaan.

Kirjallisuutta
Collected Works of George Ber-

keley, 8 osaa, toim. Luce and Jessop, 
London, 1948-1957, vol. 3 ja 7.
P. Blohm, A Wicked Company, 

New York, 2010 (Ranskalaisista valis-
tusfilosofeista).

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston 
filosofian professori emeritus.
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USKONNOTTOMAT 
HAUTAJAISET, OSA 2

Stig-Göran Lindqvist ja 
 Ritva Ahonen

Uskonnottomat hautaustavat 
muutoksessa
Vaikka uskonnottoman henkilön hau-
taus on vapaa ennalta päätetyistä kaa-
voista, on hautauksessa yleensä tukeu-
duttu perinteisiin tapoihin.

Yhteiskunnan muutos on kuitenkin 
muuttanut ja muuttamassa hautajai-
sia, ja uudet tavat raivaavat tieltään nii-
tä, jotka katsotaan turhiksi tai vaikeik-
si toteuttaa. Vainaja ja hänen lähipii-
rinsä eivät asu enää samalla seudulla; 
hautaus halutaan vainajalle merkityk-
selliselle paikalle, ei haluta hoidettavaa 
hautapaikkaa lainkaan tai vainaja on 
sellaisen eläessään jopa kieltänyt. Ai-
neellisista surun esittämisen ja vaina-
jan muistamisen keinoista on siirryt-
ty kohti aineettomampaa muistamista. 

Vainajan hautaan saattaminen ar-
kussa ja sen jälkeen samana päivänä 
järjestettävä muistotilaisuus on taval-
lista vieläkin, mutta vainajan tuhkaa-
minen eli krematointi on muokannut 
tätä perinteistä tapaa. Vainajan hyväs-

teleminen arkun äärellä saatetaan teh-
dä jo sairaalassa ja saattotilaisuus suu-
rella joukolla voidaan jättää pois ko-
konaan. Hautajaisväki osallistuu usein 
vain johonkin osaan hautajaisten ta-
pahtumista. Tuhkaus helpottaa hau-
tajaisjärjestelyjä niin ajankäytön, tilo-
jen kuin budjetinkin osalta.

Saattotilaisuus
Arkun äärellä tapahtuva saattotilai-
suus on mahdollinen, kunhan sopi-
va tila tilaisuudelle löydetään. Käy-
tännöllinen ratkaisu on käyttää esim. 
työväen- ja seurojentaloja tai kyläta-
loja yli 50 henkilön saattaessa tai va-
paa-ajattelijoiden hautausmaiden 
saattorakennuksia pienemmän ryh-
män kyseessä ollessa. Luontevaa on 
myös pitää saattotilaisuus hautaus-
maalla ja vasta sitten siirtyä sisätiloi-
hin muistotilaisuuteen.

Tuhkan sirottelu tai sen hautaus jää-
vät nykyisin usein vain lähimpien to-
teutettavaksi ja usein ajallisesti erilleen 
muistotilaisuudesta. Vainajan tuhka-
uurna voidaan sopimuksesta ottaa 
mukaan myös kahvila- ja ravintola-

tiloihin, jolloin hautaan saattaminen 
ja vainajan muistelu voidaan helpoi-
ten yhdistää.

Saattotilaisuudessa on perinteisesti 
muistettu vainajaa kukkatervehdyksin 
muistosanojen kera ja kuultu tilaisuu-
teen sopivaa musiikkia, usein vaina-
jan lempimusiikkia. Vainajan yksilöl-
lisempi huomioiminen antaa järjestä-
jille vapaat kädet kaavoista kuten pe-
rinteisestä sisällöstäkin ja kunnioittaa 
tarkemmin hänen toiveitaan.

Muistotilaisuus
Muistotilaisuus on tärkeä hetki läheis-
ten elämässä, eikä kutsusta ole tapana 
kieltäytyä. Muistotilaisuudessa painot-
tuvat erityisesti vainajan elämänkaa-
ren ja elämäntyön esille tuominen ja 
muistelu, niinpä tilaisuus voi olla ulko-
naisilta puitteiltaan vaatimaton mutta 
sisällöllisesti merkittävä.

Vainajan elämänkaaren esittelys-
sä voidaan käyttää juhlapuhujaa, jo-
ka antaa runkoa ja aiheita yksityiskoh-
taisempaa muistelua varten. Elämän-
kaaren kokoaminen yhteen puheeseen 
on usein hänet hyvin tuntevan lähei-

sen tehtävä, mutta tässä voidaan käyt-
tää myös sekulaarijärjestöjen juhlapu-
hujia. He ovat kokeneita puheenkir-
joittajia, jotka tutustuttuaan vainajan 
elämään pystyvät eläytymään siihen ja 
kirjoittamaan "vainajan näköisen" pu-
heen. Puhe käydään läpi etukäteen lä-
heisten kanssa.

Muistotilaisuuteen kokoontuvat, 
ehkä nyt viimeistä kertaa suurella jou-
kolla, yhteen vainajan ystävät, tutta-
vat, sukulaiset sekä työhön ja harras-
tuksiin liittyneet henkilöt. He muis-
televat omalta kannaltaan vainajan 
elämää, tuovat esiin käännekohtia ja 
traagisiakin hetkiä. Valokuvilla, vi-
deoilla ja elämäntyön tuotoksilla täy-
dennetään kertomuksia. Tarpeena on 
saada kokonaisvaltainen kuva vainajan 
elämästä ja tukea mukana olijoita su-
russa. Kutsuttu voi varautua tuomaan 
oman osuutensa ohjelmaan vaikkapa 
pienen esityksen tai muistelun muo-
dossa tai auttamaan paikan päällä jär-
jestelyissä.

Neuvontapalveluille tarvetta
Vapaa-ajattelijaliikkeessä uskonnotto-
man vainajan tahdon mukaiset hauta-
jaiset on koettu erityisen tärkeiksi. Ny-
kyisin uskonnottomien määrän kas-
vaessa myös kysyntä uskonnottomi-
en hautajaisten neuvontapalveluista 
lisääntyy, mutta tietoa ei ole järjestet-
ty alueellisesti. Vapaa-ajattelijayhdis-
tysten onkin aiheellista kerätä tietoa 
hautajaisten järjestämisestä esim. ko-
tisivuilleen, jotta se on kenen tahansa 
käytettävissä. Turun vapaa-ajattelijain 
infosivut uskonnottomista hautajaisis-
ta valmistunevat vielä tänä syksynä. 
Katso http://vapaa-ajattelijat.fi/turku/

Hautajaisten järjestämisen 
kipukohtia
Kun olemme käyneet läpi uskonnot-
tomien hautajaisjärjestelyjä, esille on 
noussut joitakin käytännöllisiä ja asen-
teellisia ongelmia. Olemme selvitelleet 
järjestelyjä Turun seudulla, mutta on-

gelmat lienevät monessa tapauksessa 
samankaltaisia ympäri maata.

Keskeinen kipukohta on vainajan 
hautaustoimilain mukainen yksiselit-
teinen oikeus katsomuksensa ja toi-
vomuksensa mukaisiin hautajaisiin. 
Uskonnottoman hautajaisiin saate-
taan yrittää vaikuttaa monelta tahol-
ta, usein niin, että haluttaisiin noudat-
taa osin perinteisiä uskonnollisia ta-
poja vastoin vainajan tahtoa. Vaiku-
tusyritys voi tulla vainajan lähipiiristä, 
seurakunnan taholta tai vaikkapa hau-
taustoimistolta. 

Uskonnottoman on syytä kirjoittaa 
hautaustestamentti, jossa tuo esille toi-
vomus uskonnottomasta hautaukses-
ta (toki suullinenkin toivomus riittää 
juridisesti). Testamentissa voi tieten-
kin myös tuoda esille poikkeavia toi-
vomuksia, kuten halu tulla haudatuk-
si sukuhautaan tai elämänkumppanin-
sa viereen, riippumatta elämänkatso-
muksesta.  

Jos vainaja ei ole esittänyt hautaus-
toiveita, niin päätös uskonnottomasta 
tai uskonnollisesta hautauksesta voi-
daan tehdä lähiomaisten toimesta sen 
mukaisesti, kuuluiko vainaja seura-
kuntaan tai ei.  Tämä yksinkertainen 
ohjekin unohtuu joskus.

Tärkeä keino tarkastaa uskonnot-
tomien vainajien hautaustoiveiden ja 
heidän oikeuksien toteutumista on ke-
hittää julkista tilastointia.  Tässä seu-
rakunnat (seurakuntayhtymien hauta-
toimistot) ja krematoriot ovat avain-
asemassa.  Heillähän on tiedot vaina-
jan jäsenyydestä tai ei-jäsenyydestä, 
sekä siitä, mihin vainaja haudataan tai 
tuhka sirotellaan.  Näitä tilastoja ei ole 
kuitenkaan julkisesti saatavilla tarvit-
tavalla tarkkuudella.  Tätä asiaa voisi-
vat vapaa-ajattelijayhdistykset tai liitto 
pyrkiä edistämään. Aluehallintoviras-
toilla on tässä valvojan rooli.

Hautaustoimilain mukaan seura-
kuntien tulee osoittaa selvästi erottu-
valla tavalla rajattu tunnustukseton 
hauta-alue. Alue ei ole kirkon siunaa-
ma, mikä sopinee uskonnottomal-
le hyvin.  Termi "tunnustukseton" on 

kuitenkin ongelmallinen. Termin sa-
nakirjojen (ja "asiakkaankin"?) mukai-
nen yleinen merkitys on uskonnoton.  
Kirkon laintulkinnan mukaan se ei 
kuitenkaan tarkoita, että alue olisi us-
konnottomille varattu hauta-alue. (Tu-
run) seurakunnat tulkitsevat lain teks-
tin pelkistetysti niin, ettei sinne seura-
kunnan toimesta tuoda uskonnollisia 
symboleja tai merkintöjä. Asiakkaan 
toimesta haudalle saa tuoda uskon-
nollisia tunnuksia. Alueelle saa hau-
data eri uskontoja edustavia vainajia, 
myös kristillisiä. 

Turun ainoa tunnustukseton alue 
Kärsämäen hautausmaalla on käy-
tännössä lähinnä muslimien käytös-
sä.  Jotkut uskonnottomat tai vainajan 
omaiset saattavat vieroksua uskonnol-
lisia hautoja ja niiden symboleja, riip-
pumatta siitä mistä uskonnosta on 
kysymys, joskin uskonnottomat hau-
dat saattavat hyvin sopia eri uskonto-
jen edustajien hautojen joukossa. Mi-
tä mieltä mahtavat olla muiden uskon-
tojen edustajat? 

Pitäisikö laintulkinta harkita uu-
delleen, ja pikemmin "asiakkaan" kuin 
kirkon tarpeiden mukaisesti? Selkeä 
ratkaisu uskonnottomille ja muiden 
uskontojen jäsenille olisi kaikille avoin 
kunnallisen hautausmaan ja krema-
torion perustaminen.

Kehitys näyttää lisäävän tuhkauk-
sen ja tuhkansirottelun suosiota. Jot-
kut kaupungit ylläpitävät tuhkansi-
rottelualueita. Niitä tarvitaan use-
ampaankin kuntaan. Kehittämis-
tarpeita on. Vesiin rajoittuvat alueet 
ovat usein mukavissa paikoissa, mut-
ta ranta-alueet saattavat olla vaikea-
kulkuiset ja hoitamattomat.  Täyden-
nykseksi olisi hyvä saada puistomai-
set maa-alueet.  Sirottelualueille olisi 
kovin tarpeellista saada muistolaa-
toille paikka.

Hautaustoimilaki on melko hyvä.  
Tuhkan jakaminen ja sijoittaminen 
muutamaan eri paikkaan on kuiten-
kin kielletty ilman perusteluja.  Kiel-
lon poistaminen on monen vainajan 
läheisten toive.
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VUODEN PAKOLAISNAINEN SIRWA FARIK

KUNNIAVÄKIVALLALLA 
YHTEYS USKONTOON
Vuoden pakolaisnainen Sirwa Farik on ateisti ja pitkän linjan aktivisti, joka on 
kamppaillut tasa-arvon puolesta ja uskonnon vaikutusvaltaa vastaan. Irakissa tämä 
maksoi kovan hinnan, ja hänen miehensä ja serkkunsa surmattiin. Naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa - varsinkin kunnian nimessä - on tärkeää vastustaa myös Suomessa.

Teksti ja kuva: Binar Mustafa

O
nko syynä uskonto 
vai kenties kulttuu-
ri, on kysymys, jo-
hon Sirwa Farik on 
vastannut teini-iästä 
lähtien, kun epäkoh-

dista on puhuttu. "Yleensä vastauk-
seni on ollut 'uskonto', ja jos jokin il-
miön syyn taustalla ollutkin kulttuu-
ri, se on saanut vaikutteita uskonnos-
ta", hän toteaa.

Pienessä synnyinkaupungissaan 
Kirkukin seuduilla Farik ei voinut 
hyväksyä, että tytöt ja pojat olivat 
eri asemassa. Pojilla oli enemmän 
vapauksia, ja tyttöjen perusasioita, 
kuten koulun käyntiä tai ulkona liik-
kumista rajoitettiin. "Kun tätä nos-
tettiin esiin, perusteluna oli kulttuu-
ritekijät. Nyt huomaan vielä enem-
män, että näiden kulttuuritekijöiden 
taustalla uskonto on vahvasti läsnä", 
Farik muistelee harvinaisia keskus-
teluja teini-ikäisinä epätasa-arvos-
ta ja lisää:

- Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä 
mikä tekijä on taustalla. Tosiasia on 
se, että kaltoinkohtelu ja epätasa-ar-
vo ovat väärin, olipa syy mikä tahansa. 
On tietysti tärkeä selvittää syitä, mut-
ta vielä tärkeämpää on tehdä ilmiös-
tä loppu.

Farik joutui ensimmäisen kerran 
pakolaiseksi 20 vuotiaana 1990-luvun 
puolessa välissä, kun hänen perheensä 
häädettiin kotikaupungistaan ja perhe 
siirtyi Erbiliin, Kurdistanin aluehallin-
non alueelle. Siellä Farik liittyi itsenäi-
seen naisjärjestöön ja vuosi aiemmin 
perustettuun pakolaisjärjestöön, jon-
ka perustajina olivat mm. Farikin ve-
li, serkku Shapour ja tämän ystävä Qa-
bil, jonka kanssa Sirwa myöhemmin 

avioitui. Miehet toimivat myös vasem-
mistolaisessa puolueessa.

1990-luvun puolivälin Kurdistanis-
sa nuoret olivat aktiivisia, kun Baath-
hallituksen jälkeen eri näkemykset 
taistelivat tulevasta lainsäädännöstä 
ja linjauksista.

- Me rikoimme tabuja ja vaadimme 
vapautta, tasa-arvoa, sivistynyttä lain-
säädäntöä, uskonnon ja vallan erotta-
misesta toisistaan jne. Luonnollisesti 
ensimmäisinä vastassamme olivat isla-
mistit, uskonoppien aktivistit ja imaa-
mit, joiden mielestä me vaadimme hä-
vyttömiä ja pyrimme tuhoamaan yh-
teiskuntaa. 

- Meille vastattiin, että islam on an-
tanut vapauden ja tasa-arvon, se on 
ympäröivän yhteiskunnan kulttuuri, 
joka ei niitä toteuta. Eli sielläkin käy-
tiin keskustelua epäkohtien syistä. To-
sin naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta islamisteilla ja nationalisteilla 
oli ihan toisenlainen käsitys. Erbilis-
sa hyvin tunnettu imaami Bashir an-
toi Fatwan ja perusteli Moskeijan me-
gafonista, miksi veremme on oikeutet-
tu vuotamaan.

Imaamin fatwa toteutettiin. Sirwan 
aviomies ja serkku murhattiin huhti-
kuussa 1998. "Kaupungissa valtaa pitä-
nyt Kurdistanin demokraattinen puo-

lue (KDP) suojeli imaamia ja syytti meitä vihan lietsomi-
sesta. Meidät pakotettiin sulkemaan toimistomme ja lak-
kauttamaan Tasa-arvo-kuukausilehti", Farik kertoo murhan 
jälkeisistä tapahtumista, minkä jälkeen joutui pakenemaan 
Turkkiin.

Näistä tapahtumista 20 vuotta myöhemmin, tämän vuo-
den syyskuussa, kyseinen imaami valittiin Irakin eduskun-
nan varapuhemieheksi KDP:n edustajana. "Tämä kertoo 
missä Irakin ja Kurdistanin eduskuntapuolueet seisovat", 
Farik kommentoi fatwan antaneen Imaamin valinta kor-
kea-asemaan tehtävään.

Turkissa Farik jatkoi aktivisuuttaan, etenkin haavoittu-
vassa asemassa olevien pakolaisten keskuudessa. Hän sai 
YK:n UNHCR:n pakolaisstatuksen ja lopulta kiintiöpako-
laispaikan Suomesta. Lahteen yksinhuoltaja Farik saapui 
nelivuotiaan lapsensa kanssa keväällä 2000.

Pian saapumisen jälkeen Farik jatkoi siitä mihin jäi, 
mutta hieman eri muodossa. Pakolaisnaisten auttaminen 
ja naisten kohdistuvan väkivallan vastainen työ tulivat eri 
tavalla kuvioihin Suomessa, vapaaehtoistyöstä päivätyöhön.

- Aina kun tietyn tapauksen syitä ja seurauksia puidaan, 
yksi keskeisimmistä keskustelunaiheista on tätä päivääkin 
myöten, onko kyseessä uskonto vai jokin muu. Tuntuu siltä, 
että tietoisesti halutaan väheksyä uskonnon vaikutusta väki-
vallan tuottamisessa, ja pyritään löytämään muita selityksiä.

Vain kuukausi sen jälkeen, kun Farik tuli valituksi vuo-
den pakolaisnaiseksi, hän avasi Helsingin seudun vapaa-
ajattelijain VAbaari-keskustelutilaisuuden samasta aihees-

ta. Siinä hän listasi tekijöitä, missä mm. islamin uskonnon 
tulkinnassa löytyy väkivaltaa puoltavia tekijöitä.

- Kunniaväkivalta ja sen korkein vaihe kunniamurha 
saattaa esiintyä muuallakin kuin uskonnollisissa piireissä, 
mutta kun esimerkiksi islamin opeissa nainen on pitkäl-
ti perheen miespuolisten kontrollissa ja nämä määrittävät 
naisten oikeutta - ja vielä kun maan lainsäädäntö pohjaa 
näihin normeihin - niin ei voi olla yhdistämättä uskontoa 
naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, Farik summaa VAbaarin 
keskustelutilaisuuden ytimen.

VAbaarissa keskusteltiin myös kunniamurhan tunnista-
misesta ja erityisesti tapauksesta, joka Farikin ja hänen kol-
legoiden mielestä täytti kunniamurhan merkit, mutta jo-
ta ei kuitenkin tunnustettu kunniamurhaksi. Miksi heille 
oli sitten tärkeää, että tapaus olisi tullut tunnustetuksi juu-
ri kunniamurhana, kun tekijä sai joka tapauksessa tuomi-
on teostaan?

- Kunniamurha on joissakin käsityksissä ikään kuin hy-
väksytty. Naisten elämä riistetään kunnian palauttamisen 
nimissä. Vaikka tekijä saa tuomion, kunniamurhan "oikeu-
tus" jää tuomitsematta. Edes julkituotu lausunto, että kun-
niamurhan suorittanut sai tuomion, antaisi olennaisen va-
roituksen sitä tulevaisuudessa harkitseville ja vähintäänkin 
kyseenalaistaisi käytännön "oikeutuksen".

Lopuksi selvitetään, miksi Farik on aina lähtenyt mukaan 
väittelyyn siitä, onko epäkohdan taustalla kulttuuri vai us-
konto. "Jos ongelmien juurta ei tunnisteta, ratkaisuakaan 
ei aikaansaada", tiivistää Farik.

SANANEN TOIMITUSSIHTEERILTÄ: 
JÄRJESTÖTOIMINNAN ANTEJA

Eero Suorsa

J
ärjestötoiminnassa kaikkein suurimpia iloja on 
päästä todistamaan ihmisten kokoontumista 
paikalle yhteisen asian merkeissä. Eräs tällaisista 
hienoista hetkistä oli Turun vapaa-ajattelijoiden 
koolle kutsuma Epäpyhäinpäivä, jossa vaparit ym-
päri maata kerääntyivät keskustelemaan vapareita 

koskettavista aiheesta. Osanottajia oli yli 20. 
Tilaisuudessa oli monia hienoja alustuksia ja puheita 

(katso Satavapareitten puheenjohtajan Jukka Kimin teksti 
tästä lehdestä) ; osanottajia oli niin Keski-Suomesta, Hel-
singistä, Satakunnasta kuin Tampereelta. Nämä tilaisuu-
det näyttävät hienolla tavalla, että Vapareissa on voimaa. 

Sain kuulla monia hyviä ajatuksia ja ideoita, kuten maa-
hanmuuttajien tavoittamisesta ja uskonnottomista hauta-
jaisista. Mikko Kiio Kangasalalta esitteli oivaltavia esitteitä, 
joihin oli tiivistetty Vapareille tärkeitä asioita. Nämä esit-

teet toimivat loistavasti sanoman saatossa eteenpäin. Olisi 
suotavaa että tämä idea saataisiin laajempaan käyttöön ih-
misten konkreettisessa tavoittamisessa. 

Lisäksi Kiio antoi opetusta sahan soitossa ja kuulim-
me Turun yhdistyksen Katariina Lapin kaunista laulua 
alkuun. Lappi soitti ja lauloi John Lennonin Imaginen 
tuoden näin tilaisuuteen hienoa uskonnotonta musiik-
kia. Tämä osoittaa, että Epäpyhäinpäivän kaltaiset tilai-
suudet ovat loistavia tilaisuuksia ihmisten kesken vaihtaa 
ideoita ja ajatuksia.  Ja tämä ei jää tähän: seuraava tilai-
suus järjestetään tällöin jonkun muun yhdistyksen toimes-
ta: ainakin Jyväskylä oli alustavasti, mutta innostuneesti, 
kiinnostunut. Katsomme siis, missä ensi vuonna juhlim-
me Epäpyhäinpäivää.

Minulle jäi tilaisuudesta hyvä ja innostunut maku suu-
hun. Tämä on järjestötoiminnan suurimpia anteja, kun voi 
huomata että asiat menevät eteenpäin hyvässä ja rakenta-
vassa hengessä.
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MINUN ATEISMINI - OSA 5
Ateismi, uskonnottomuus vai vapaa-ajattelu? Vaiko kenties humanismi, tai jotain ihan muuta? Numeroi-
den 3/2017 – 2/2018 tapaan ääneen pääsee yksilöitä, jotka halusivat jakaa tarinansa siitä, miten he 
päätyivät pois uskonnon parista. Jumalattomuus on moniäänistä, ja kyseessä on aina henkilökohtainen 
kokemus. Omien tarinoiden kertominen on tärkeää, sillä kokemuksesta tulee totta, kun sen saa kertoa 
ääneen.  

Kirjoituskutsu jatkuu eli pyydämme lukijoita lähettämään omia tarinoitaan toimitukseen. Tämän lisäksi 
lehdessä on keskustelua-palsta. Yhteystiedot löytyvät lehden lopusta.

Kain tarina 

K
un tarkemmin muistelen olenko ollut ateisti tai 
uskonnoton koko elämänajan, täytyy myön-
tää etten ole. Äitini, joka erosi isästäni olles-
sani noin kolmevuotias, oli mieleltään uskon-
nollinen, vaikka ei kotioloissa mitenkään us-
konnollista uskoa tuputtanut.

Murrosiässä aloin todenteolla kiinnostua minua ympä-
röivästä maailmasta. Tietysti tämä jumalakysymys tuli it-
selleni ajankohtaiseksi. En löytänyt yläkerran herraa ja ha-
tarilla  perusteilla, vailla omakohtaista kokemusta, en voi-
nut hyväksyä ns jumalan olemassaoloa.  

Erosin kirkosta heti täytettyäni 18-vuotta.  Elettiin 
1970-luvun loppupuolta. Tilasin Vapaa-ajattelijain liitos-
ta Erkki Hartikaisen teoksen Tieteellinen maailmankatso-
mus, joka Vesa Oittisen Marxilainen uskontokritiikki -kir-
jan kanssa oli lopullinen niitti hyvin vähäiselle uskonnon 
puolustamiselle. Uskonoppien puolustelut ja perustelut al-
koivat tuntua suorastaan tyhmiltä, koska niiden selitykset 
kauttaaltaan vilisevät virheitä.

Elin myöhemmin alkoholisoituneena melko huonoa elä-
mää, välillä olin asunnoton, mutta koko ajan tiesin, että 

mikäli joku minut pelastaisi, niin kyllä se olisi minä itse; 
ei mikään puhtaasti mielikuvituksessa oleva jumala,  jol-
le ei ole löydetty kohdetta objektiivisessa todellisuudessa.

Yhteiskunnallinen epävakaus lisää uskontojen suosio-
ta eikä siinä järjen ääni aina auta. Perusteellinen yhteis-
kunnallinen mullistus olisi paikallaan, mutta mitään va-
kavasti otettavia merkkejä tähän suuntaan ei toistaiseksi 
ole näkyvissä.

Suomalainen utopiasosialisti Matti Kurikka (1863-1915) 
arvosteli kirkon toimintaa aikanaan tolstoilaisittain etevästi 
ja kirjoitti vuonna 1906 runon jumalaton kirkko. Se edel-
leen mielestäni on ajankohtainen. Kurikka kysyy syytä Väi-
nön kansan kuolemaan. 

         Ken on syyllinen?
         Kenpä muu kuin jumalaton kirkko:
         Pappien ja perkeleitten kirkko;
         Sakramenttein, tunnustusten kirkko,
         Vallanhimon, vainon verikirkko,
         Kaiken vääryyden ja valheen alkujuuri,
         Ihmiskunnan vainolainen suuri.
         Sen kun irralleen me valtiosta saamme,
         Silloin jälleen elää alkakaamme.    

Matin tarina  

K
ehitykseni ateistiksi on todennäköisesti varsin 
tavanomainen. Vartuin voimakkaasti hellun-
tailiikkeen vaikutuksen alaisena. Minä ja van-
hempani emme kuuluneet mihinkään kirk-
koon tai seurakuntaan. Lapsentotuuteni sain 
helluntailaisilta lähinnä isovanhempieni kaut-

ta. Myös vanhempieni arvo- ja uskomusmaailma olivat sa-
masta lähteestä. Minua ei kastettu synnyttyäni. En käynyt 
kasteella myöhemminkään, vaikka uskonnollinen katson-
tani säilyi pitkälle aikuisiälleni. En käynyt rippikoulua. Syy-
nä molempiin "laiminlyönteihin" oli yhtäältä lahkolaisten ja 
luterilaisten näkemyserot, toisaalta en itse pitänyt ko. ma-
nöövereitä olennaisina asioina jumalsuhteessa.

Aikuistuttuani tajusin sadut saduiksi. Kaikkivoivasta hy-
västä isähahmosta luopuminen oli myös kipeä kokemus. 
Mitään valintaa uskonnollisen tai uskonnottoman katso-
muksen välillä en luonnollisesti suorittanut. Usko ei ole 
valintakysymys. Tai kenties "uskonnottomuus valitsi mi-
nut". En kykene tuosta vain ryhtymään uskomaan enem-
pää metsän peikkoihin, jumaliin kuin joulupukkiinkaan. 
Jotkut ilmeisesti osaavat sellaisenkin taidon. Ihmiset ovat 
erilaisia. Kasvatuksestani ja luonteestani johtuen olen var-
sin introvertti individualisti. En tunne juurikaan tarvetta 
liittyä mihinkään järjestäytyneeseen piiriin, enempää kat-
somukselliseen kuin muuhunkaan. En ole järjestöihminen.

En kuulu vapareihin. Vaikka passiivi-/kannatusjäsene-
nä voisin kuuluakin. Johtuen yhdistyksen hyvänlaatui-
sista toimista, joita toki on runsaasti, mutta aivan liian 
kapea-alaisella sektorilla. Vapareiden agenda on yksin-
kertaisesti liian keskitetysti vain korvamerkitysti kirk-
koa ja uskontoa vastustavaa. Ja omia sekulaarihumanis-
min humanistisia arvoja ja sisältöjä ainakin alisuoritta-
vasti esille tuovaa.

Minun ateistisessa utopiassani sekulaarihumanismin 
kenttä toimisi aktiivisesti humanistiseen etiikkaan perus-
tuvien yhteiskunnallisten rakenteiden puolesta. Ja nimen-
omaan enemmän näiden positiivisia arvoja korostaen kuin 
jotain tai mitään vastaan. Olen ilmeisesti enemmän sitä 
mitä olen kuin jotain vastaan. Mutta valitettavasti vastas-
sani on pitkä rivi muitakin "syntisiä" kuin vain kirkko ja 
uskovaiset. 

Humanistisia arvoja ovat, joitakin mainitakseni, ihmis-
arvo, ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yh-
denvertaisuus etc. Jokainen humanisti kiinnittää huomio-
taan sellaisiin asioihin kuin esim. vanhusten huolto, lasten 
kasvatus, syrjäytyminen etc, etc. Yksikään humanistiksi it-

seään nimittävä ei voi olla tyytyväinen vanhustenhuoltoon 
tämän päivän Suomessa.

Kirkko ja uskonto eivät ole vastuussa vanhustenhuollon 
laiminlyönneistä. Syy on maallisten rakenteiden toimimat-
tomuudessa. Siinä, että muut kuin sekulaarihumanistiset tai 
uskonnolliset voimat jylläävät. Jylläyksen yksi ylipääsemä-
tön vaikutus on se, että se toimii uskontojen puolesta se-
kularismia vastaan. Tukea haetaan jostain muualta silloin 
kun maallinen järjestelmä ei välitä sitä antaa.  

Ateistina minua kyllä huolestuttaa taikauskon sitkeys ja 
lisääntyminen yhteiskunnassa ja ajattelutavoissa. Sellainen-
kin kasvu, joka ei edes näy tilastoissa. Moni kirkosta eron-
nutkin sortuu joksikin mihinkään kirjaamattomaksi huu-
haistiksi. Yhteiskunnallisen arvomaailman luhistuminen 
humanistista etiikkaa polkevaksi luo suurimman uhan ter-
veelle sekularismille. Se käännyttää taantumuksen pariin. 
Ja on voimakkain este valistuneen ja rationaalisen maail-
mankuvan yleistymiselle.  

Sekulaarihumanistisen järjestötoiminnan tulisi olla – 
myös käytännössä, ei vain utopiassa - aktiivisesti ajamas-
sa maallisen yhteiskuntajärjestelmän rakenteiden parem-
muutta satuiluihin nojaaviin systeemeihin nähden, ei pel-
kästään niittavan satuilijoita ja jättäytyvän siinä sivussa itse 
kolmannen tahon niitattavaksi. Humanismi ei yhteiskun-
nassamme nykyisisellään toteudu, eikä ole lisääntymässä. 
Yhdessä taistelussa kyllä voitetaan, mutta kuudessa hävi-
tään taistelematta. Ja pahimpana kantona kaskessa eivät 
ole kirkot, papit eivätkä uskovaiset.  Maallistuva tendens-
si pystyy kyllä luomaan, kun huonosti sattuu, maanpääl-
lisen helvetinkin ilman niin jumalia, taikavarpuja, men-
ninkäisiä kuin paholaisiakin. Sekulaarihumanismi ei voita 
mitään, vaikka kaikki eroaisivat kirkosta, jos eron jälkeen 
jäljellä on vain kaikkeen uskonsa menettäneiden massojen 
vellontaa ilman humanismia. 

Vapaa-ajattelijat on toki poliittisesti sitoutumaton järjes-
tö. Mutta käsite humanismi kaiketi edelleenkin viittaa sisäl-
töihin, jotka ovat yhteisiä puoluepoliittisista näkemyseroista 
huolimatta. Kuten edeltävästä havaitsee minun ateistini mi-
nun nahoissani ei ole tyytyväinen, vaan syvästi huolissaan.

Pelkkä "vääräuskoisten vainoaminen l. kirkon ja uskovi-
en kiroaminen" – jos hiukka provokatiivinen ilmaisu salli-
taan – ei ole se keino, jolla sekulaarihumanistisesti ajattele-
vat laajemmin yhteisen lipun alle houkutellaan. Sekulaari-
nen liike tarvitsee taakseen järjestäytynyttä joukkovoimaa. 
Vapaa-ajattelijat esittää olevansa muun muassa uskonnot-
tomien oikeusturvajärjestö. Tarvitaan lisää keskustelua asi-
oista, joiden taakse sekulaarihumanismin tulisi ryhmittyä.
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MOZART JA 
VAPAA-AJATTELU 
Eero Suorsa

K
lassinen musiikki ja klassinen laulu sivuaa use-
asti uskonnollisia teemoja. Tai näin ainakin 
ajatellaan. Wolfgang Amadeus Mozartin tuo-
tanto on laaja, ja Requiem kuuluu myös mo-
nien suomalaisten pääsiäisvalikoimaan. Mut-
ta Mozart on myös paljon muuta, mitä hä-

nen tuotantoaan tuntevansa tietävät. Seuraavaksi esittelen 
muutamia Mozartin tuotannon sekulaareja, vapaa-ajatte-
lua omaavia teoksia.

Mozartin tuotannossa on nähtävissä selkeitä kausia. Erityi-
sen ison osan hän sävelsi Pyhän Saksalais-roomalaisen kei-
sarikunnan liberaalin keisarin, Joosef II:n (1741-1790) hal-
lituskaudella (1765-1790). Joosef II lasketaan yhdeksi valis-
tuneista itsevaltiaista yhdessä Katariina Suuren ja Fredrik 
Suuren kanssa, ja hänen hallituskauttaan leimasivat monet 
valistuksen aatteet. Keisarikunnan pääkaupunkia Wieniä lei-
masi liberaali ilmapiiri, joka näkyi muun muassa uusissa us-
konnonvapauslaeissa.

Tässä ilmapiirissä Mozart sävelsi monet oopperoistaan. 
Myöhäisempää tuotantoa edustanut Cosi fan tutte satiri-
soi aikansa konservatiivista seksuaalimoraalia, mutta sym-
bolisoi myös valistuksen kokemia takaiskuja. Ilmapiiri oli 
muuttunut konservatiivisemmaksi, ja romanttisen rakkau-
den ihanteiden murtuminen voidaan nähdä allegoriana va-
listuksen ihanteiden murtumisena. Samanaikaisesti läsnä 
ovat kuitenkin Mozartin libretistin Lorenzo da Ponten va-
listusfilosofi Jean-Jacques Rousseaulta saatuja vaikutteita: 
voivatko ihmiset oppia rakastamaan toisiaan järjen vai in-
tohimon kautta, vai onko olemassa jokin kolmas tie? Vaik-

ka Cosi fan tutte tarjoaa pessimismiä valistuksen kokemista 
takaiskuista, niin valistuksen henki on kuitenkin voimak-
kaasti läsnä oopperassa. 

Mozartin oopperat resonoivat myös nykyaikaa: Zaiden 
näytöksiä voidaan katsoa kuvauksina Israelin ja palestiina-
laisten konfliktista. 

Mutta pankin räjäyttää Figaron häät. Mozartilla ja Pon-
tella oli kyky luoda unohumattomia hahmoja, ja Figaron 
miespalvelija Cherubino on yksi näistä.

Cherubino hahmona vaikuttaa olevan oopperan muiden 
henkilöhahmojen katkerien tunteiden yläpuolella kaikessa 
kevytkenkäisyydessään. Cherubino toimii tavalla, joka jär-
kyttää vallitsevaa aristokraattista järjestystä tämän petkut-
taessa kreiviä enemmän tai vähemmän onnistuneesti. Oop-
perassa on paljon vallankumouksellista potentiaalia, josta 
se on velkaa alkuperäisteokselleen, Pierre Beaumarchais’n 
näytelmälle.

Vallankumouksellinen potentiaali aktualisoituu lopun 
kuorokohtauksessa. Kaikkien juonittelujen selvitessä ja 
kreivin pyytäessä anteeksi kreivittäreltä kaikki juonen pyör-
ryttämät ihmiset ovat äänessä.

Kuoro-osuus muistuttaa katolisen kirkkomusiikin univer-
sumin koraaliosuuksia, joissa kuoron yksinkertainen yksiää-
nisyys alleviivaa hierarkioiden katoamista. Tämän jälkeen 
seurue puhkeaa iloiseen, helpotuksen täyteiseen juhlatun-
nelmaan. Lopussa Figaron häät siis lunastaa lupauksensa.

Mozartilla on siis paljon iloa annettavanaan tähän synk-
kään vuodenaikaan, jolloin joulumusiikki tulvii Jeesusta ja 
vapahtajaa. Lukijoiden on myös syytä muistaa Turussa jär-
jestettävä Maallista joulua konsertti, jonka ajankohta päi-
vittyy pian.

Kuva: Julia Lintulaakso

TAPAUS 
TARIQ RAMADAN
Eero Suorsa

M
e Too-kampanjan 
myötä moni mer-
kittävä mies (mut-
ta myös nainen, 
kuten hiljattainen 
Avitall Ronellin 

tapaus osoittaa) on joutunut oikeute-
tusti valokeilaan heidän harjoittaman-
sa seksuaalisen ahdistelun tultua julki.

Oxfordin yliopistossa islamin tut-
kimusta opettava professori Tariq 
Ramadan on mielenkiintoinen tapa-
us. Sivistynyt mies, jonka alma ma-
ter on sveitsiläisestä huippuyliopis-
tosta. Hän on eräänlainen islamilai-
sen maailman Tapio Puolimatka; 
hän osaa esiintyä yleisöstä riippuen 
sivistyneesti ja kuuluttaen eri maail-

mankatsomusten välistä vuoropuhe-
lua, pukeutua hyvin istuviin pukui-
hin ja lempeän akateemikon tweed-
takkeihin. Liberaali, arvostettu verk-
kolehti Salon on kutsunut Ramadania 
islamin Martti Lutheriksi.

Omiensa parissa - Ramadan on 
Egyptin väkivaltaisen Muslimiveljes-
kunnan perustajan Hassan Al-Ban-
nan lapsenlapsi - Ramadan saarnaa 
salafistista islamia ja islamin ylival-
taa harjoittaen näin kaksoisroolia. 
Charlie Hebdossa työskennellyt rans-
kalainen tutkiva journalisti Caroline 
Fourest on koonnut kirjaansa Brot-
her Tariq: The Double Speak of Tariq 
Ramadan kaikki Ramadanin arabiak-
si kirjoittamat lausunnot, jossa hän 
ylistää Muslimiveljeskuntaa ja ajaa 
sen yhteiskuntamallia, johon kuuluu 

muun muassa sharia-laki. Lisäksi Ra-
madan vihaa juutalaisia.

Nyt kuitenkin Ramadan on vangit-
tuna syytettynä seksuaalisesta ahdis-
telusta ja raiskauksesta. Hän ahdisteli 
sekulaaria naisaktivistia Henda Ayaria 
vuonna 2006. Tämä laukaisi ketjure-
aktion: islamiin kääntynyt fyysises-
ti vammautunut nainen kertoi Rama-
danin raiskanneen hänet hotellihuo-
neessa. Tämän jälkeen kolmas nainen 
kertoi Ramadanin lähetelleen hänel-
le pornokuvia. Ramadanin Sveitsin 
ajoilta alkoi tuolloin kantautua vas-
taavia uutisia: hän oli ahdistellut sek-
suaalisesti neljää naista, joista yhden 
hän oli raiskannut. Nuorin uhreista oli 
14-vuotias.

Vapaa Ajattelija toivoo että Rama-
dan saa pitkän kakun.

Keskustelua

VAIHTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETOON 
VUODENVAIHTEESSA
Esa Ylikoski

M
onen kirkosta viime vuosina eronneen 
vanhemman vauvana kastettu koulu-
ikäinen lapsi on yhä ev.-lut. kirkon jä-
sen ja sitä kautta peruskoulun "pak-
kouskonnon" opetuksessa.

Uskonnonopetuksen keinotekoinen, 
ylisuuri rooli kouluissa heikentää uskonnottomien perhei-
den lasten oikeuksia ja elämänkatsomustiedon opetuksen 
asemaa kouluissa.

Erottamalla lapsi kirkosta ja mahdollistamalla hänelle 
et-opetus voivat kirkosta eronneet ei-uskonnolliset van-
hemmat parantaa oman lapsensa katsomusopetuksen li-
säksi myös muiden lasten oikeuksia.

Peruskoulussa oppilas voi siirtyä myös lukuvuoden aika-
na uskonnosta elämänkatsomustietoon. Vuodenvaihde eli 
syyslukukauden vaihtuminen kevätlukukauteen on erityi-
sen hyvä aika tällaiseen katsomusaineen vaihtoon uskon-
nosta et-opetukseen.

Tietenkin et-opetukseen voivat siirtyä myös ne lapset, 
jotka tälläkään hetkellä eivät kuulu kirkkoon mutta ovat 
syystä tai toisesta aloittaneet ja jatkaneet uskonnonope-
tuksessa.  

Kouluikäisten lasten kirkkoon kuuluvuus on yli 80 %, 
vaikka heidän vanhempiensa ikäluokassa kirkkoon kuulu-
vuuus on alle 60 %. Lapset on vauvakastettu 10-17 vuotta 
sitten, mutta heitä ei ole erotettu kirkosta, vaikka 660 000 
aikuista on eronnut kirkkosta 15 vuoden aikana.
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HUMANISTILIITTO 
50 VUOTTA
Esa Ylikoski

S
uomen Humanistiliitto ry 
juhlisti 50-vuotistaivaltaan 
etupäässä työn merkeissä, 
sillä syyskokouksella ja Hu-
manismin päivän täysipai-
noisella ohjelmalla oli kes-

keinen sija juhlapäivän annissa. Asia-
ohjelman jälkeen illan suussa olivat 
vuorossa juhlahetki ja sen jälkeen oma-
kustanteinen illallinen. 

Vapaa-ajattelijain liiton tervehdyk-
sen Suomen Humanistiliitolle esitti 
pääsihteeri Esa Ylikoski, joka koros-
ti viime vuosien hyvää yhteistyötä jär-
jestöjen välillä. 

Yhteistyötä on tiedossa myös ensi 
vuonna; helmikuun alun Uskontojen 
ja katsomusten yhteisymmärrysviikol-
le 5.2. tulossa  Merkityksellisiä kohtaa-
misia -tilaisuus ja huhtikuussa järjes-
tetään kolmannen kerran, nyt uudelle 
eduskunnalle tunnustukseton sekulaari 
tilaisuus ennen valtiopäivien avajaisia.

Humanismin päivillä oli useita mie-
lenkiintoisia alustuksia. 

Opetusneuvos Satu Elo Opetushal-
lituksesta kertoi elämänkatsomustie-
don tilanteesta ja kehittämishaasteista. 
Hän mainitsi myös Opetushallituksen 
tammikuussa antamasta ohjeesta, jos-
sa ensimmäistä kertaa nostetaan päi-
väkodeille ja kouluille mahdollisuus 
olla järjestämättä uskonnollisia tilai-
suuksia tai toimituksia.

VTT Säde Hormio esitelmöi hyveis-
tä osana yhteiskuntaa. Hyve-etiikka on-
kin ollut vähemmän esillä keskustelus-
sa. Moraalinen päätöksenteko on mo-
nimutkaista ja siinä tarvitaan kypsyyttä 
ja hyvää arvostelukykyä. Hyveellisek-

si opitaan. Faktat ja säännöt eivät riitä, 
vaan tarvitaan myös halujen ja tuntei-
den säätelyä, itsekontrollia.

Miten hyveellisyyttä voidaan edis-
tää. Moraalinen kasvatus on tärkeää, 
mutta jos onnistumme saamaan yh-
teiskunnallisiin instituutioihin ja ra-
kenteisiin hyveellisyyttä, yksilön on 
helpompi toimia hyveellisesti. Kan-
nattaa olla hyveellinen, ei vain saada 
kiitosta, vaan olla kiitoksen arvoinen, 
ei vain olla rakastettu vaan olla rakas-
tettava. Arkihyveet tavaksi.

FT Sirkka Ahonen tarkasteli haas-
tavaa aihetta tieto ja totuus. Totuushan 
on tiedon kriteeri, mutta siinä on kari-
koita. Totuuden suhteellisuuteen vai-
kuttaa se, että samaa historiallista ta-
pahtumaa voidaan tarkastella erilais-
ten kysymysten kautta. Tällöin vasta-
ukset näyttäytyvät erilaisina.

Kertomuksellisessa, narratiivisessa 
tiedossa on lukuisia ongelmia, kerto-
jien sekä tiedostamatta että tietoises-
ti aiheuttamia. Lähdekritiikkiä tar-
vitaan. Joskus tietoja, vaikkapa tilas-
totietoja saatetaan esittää hämääväs-
ti, todellisia kehityskulkuja katkoen. 
Viime vuosina varsinkin sosiaalisessa 
mediassa on keskustelun ongelmaksi 
noussut joukon ja osajoukon sekoit-
taminen, tahallinen tai tahaton. Jon-
kun osajoukon käyttäytymisestä ei voi 
päätellä koko joukon käyttäytymistä.

Ei vain facebookissa vaan laajem-
minkin tiedon käsittelyä voivat sot-
kea huonot algoritmit.  Haasteena ovat 
syvällinen ymmärrys, miten yhdistää 
empatia ja järkeily ohjeiden, premis-
sien perustana. Järkiperusteissakin on 
otettava huomioon kulttuurinen suh-
teellisuus. 

Sirkka Ahonen peräänkuulutti 
älyllistä itsepuolustusta, jossa tun-
nistetaan virhepäätelmiä, erotetaan 
tietoiset valheet ja veltot paskapu-
heet sekä kaivetaan esiin valeuutis-
ten lähteitä.

TM, HuK ja väitöskirjatutki-
ja Markku Valtanen esitteli Kalevi 
Sorsa -säätiölle kirjoittamaansa pa-
peria supertekoälyn sosiaalietiikas-
ta. Ihmisen älykkyyden ylittävän su-
pertekoälyn riskien tarkastelun kaut-
ta nousee esiin ongelmia, jotka itse 
asiassa koskettavat mielestäni jo ja 
yhä lisääntyvästi nyt käytössä ole-
van tekoälyn kautta syntyneitä on-
gelmia. Pyörittäväthän esimerkiksi 
rahamarkkinoilla erilaiset algorit-
mit kymmenkertaisesti reaalitalou-
den määrän ylittävää, usein speku-
latiivista kauppaa.

Fyysikko, laboratorioinsinööri Rau-
no Lauhakangas kertoi innostuneesti 
omakohtaiseen tekemiseen ja kokeilu-
toimintaan perustuvasta harrastustoi-
minnasta ja sen merkityksestä lasten ja 
nuorten oppimisessa ja kasvatuksessa. 
Oma suunnittelu, itse omin käsin ra-
kentaminen, uuden keksiminen on jo-
tain muuta kuin valmiiksi suunnitel-
lun ja raamitetun palapelin tai raken-
nussarjan koostaminen. Tekemällä op-
pimisen kehittämisellä olisi paikkansa 
koulussa, nuorisotyössä sekä harras-
tustoiminnassa kaverien kanssa ja ko-
tona.

Suomen Humanistiliiton puheen-
johtajana jatkaa Irma Peiponen. Kes-
keisen toimintamuotona ovat jatkossa-
kin kevät- ja syyseminaarit. Yhdistys 
julkaisee Humanisti-lehteä kaksi nu-
meroa vuodessa.

ASIALLINEN ET-KIRJA 
KOMPASSI
- SOPII LAAJEMPAANKIN KÄYTTÖÖN

Esa Ylikoski

Y
läkoulun uudesta elämän-
katsomustiedon (et) oppi-
kirjasta oli tarkoitus saa-
da arvio et-opettajalta, 
mutta se ei nyt tähän nu-
meroon onnistunut. Kun 

arvioin viime vuonna (VA 2/2017, s. 
12) myös Editan et-oppikirjaa Uniikki, 
kirjoitanpa muutaman huomion Ota-
van Kompassista.

Toivon silti seuraavaan lehteen ar-
viota myös opettajalta, jolla on kirjas-
ta kokemusta pedagogiselta ja didak-
tiselta kannalta.

Kirja on mielestäni sisällöllisesti 
erittäin hyvä! Kaiken muun hyvän li-
säksi se on myös opetussuunnitelman 
mukainen. Editan kirjassahan on, vas-
toin ops:n linjausta, uskontonäkökul-
ma vahvasti esillä, uskontojen käsitte-
ly tarpeettoman laajaa ja uskonnotto-
muuden käsittely puutteellista.

Kompassin luettuani tuli mielee-
ni, että hei, tämänhän itse asiassa so-
pisi erittäin hyvin myös aikuisille, ai-
kuisopiskelijoille, materiaaliksi kes-
kusteluihin sekä itsenäiseen opiske-
luun ja tiedon hankintaan. Koulussa 
vain uskonnonopetuksen kohteena ol-
leet voisivat saada siitä hyviä lisätieto-
ja ja -näkökohtia. Ja toki taannoin et-
opetuksessakin olleet voisivat tsekata, 
miten asioita nyt esitetään.

Erityisesti kirjaa voisi suositella 
maahanmuuttajille itselleen, heidän 
tukihenkilöilleen sekä kotouttamis-
koulutuksen opettajille. Myös uskon-
nonopettajat peruskoulussa ja lukios-
sa voivat saada kirjasta hyviä virikkei-
tä omaan opetustyöhönsä.

Enkä näe mahdottomana, etteikö 
kirjan virittämänä voisi olla keskuste-
lu- tai opintopiiri vapaa-ajattelijayh-

distystenkin järjestämänä. Tunnuksel-
la "Tätä et koulussa oppinut"? Kirjan 
verollinen listahinta tosin näyttää ai-
ka suolaiselta, yli 55 euroa.

Kirjan sisältö on jaettu kolmeen 
pääosaan, onhan yläkoulussakin kol-
me luokkaa 7-9.

Ensimmäisessä osassa käsitellään 
katsomuksia. Käydään läpi käsitteet 
maailmankuva, maailmankatsomus 
ja elämänkatsomus, tieto ja usko, mo-
raali ja arvot, sekä identiteetti. Esite-
tään, miten kulttuuri tekee ihmisen. 
Lähdetään matkalle katsomusten maa-
ilmaan. Käsitellään humanismia, eri 
uskontoja ja uskontokritiikkiä. Aloite-
taan katsomusten ja kulttuurien koh-
taamisen käsittely. Lopuksi käsitellään 
katsomusvapaus ja yhdenvertaisuus.

Toisen pääosan pääpaino on etii-
kassa ja moraalissa. Millaista on hyvä 
elämä? Arvot, sivistys, totuus, hyvyys, 
kauneus. Vapaudet ja oikeudet, vastuut 
ja velvollisuudet. Tasa-arvo. Mitä mo-
raali on? Tämän perustieto-osuuden 
lisäksi käsitellään viestintää ja media-
kasvatuksen teemoja otsikolla Kuinka 

suunnistat somessa. Viimeisenä ala-
lukuna on kulttuurien moninaisuus, 
mistä myös löytyy ajankohtaisia kes-
kusteluteemoja.

Kolmannessa pääosassa käsitellään 
kiitettävän laajasti ihmisoikeuksia ja 
niiden loukkauksia. Oikeuksia ei vain 
luetella, vaan niiden syntyä ja luonnet-
ta pohditaan. Erilaisuuden kohtaami-
nen ja ihmisarvo ovat myös aiheena; 
rasismi, sukupuolivähemmistöt ja sek-
suaalisuuden monet muodot. Toinen 
laaja teema on ihmisen ja luonnon 
suhde sekä ympäristöetiikka. Niiden 
pohjalta viimeisenä lukuna on "Miten 
voimme selviytyä?", jossa käsitellään 
kestävän kehityksen osa-alueita.

Toivottavasti näin luettelonomai-
nen sisällön esittely ei vienyt intoa 
tarttua kirjaan. Mielestäni asioita on 
onnistuttu esittämään helppolukuisas-
ti mutta silti antoisesti, aikuisillekin. 
Toki joka asiaan löytyy suomeksikin 
paljon lisää spesiaalitietoja ja syvälli-
sempää filosofista tarkastelua, siitä ei 
ole kysymys. Kyse on perusoppikirjas-
ta nuorille ja sisällöistä, joita kuiten-
kaan suurin osa aikuisista ja nuorista 
ei ole koulussa saanut oppia.

Kirjassa on myös runsas, virik-
keellinen kuvitus. Joka aukeamal-
la on ainakin kaksi kuvaa. Parista 
taideteoksesta kaipasin tekijätieto-
ja. Francisco de Goyan hurja taulu 
loitsusta ja noidista aiheuttaisi aina-
kin minulle painajaisia, jos ei tietäisi, 
että sehän onkin vain taulu. Oli ki-
va huomata maininta, että kuva Luo-
teis-Lapin vapaa-ajattelijain hautaus-
maasta oli Paula Vaattovaaran otta-
ma. Löytyy myös kuva eroakirkosta.
fi -suvusta sekä "Jumalaa tuskin on 
olemassa. Lopeta siis murehtimi-
nen ja nauti elämästä." -bussimai-
noksesta.

KOMPASSI. 7-9 yläkoulun 
elämänkatsomustieto. 
Kirjoittajat Lauri Calonius, 
Olli Hakala, Ilmari Hirvonen, 
Eino Huotari, Matti Mäki-
kangas ja Feto ry 2018. 
Kustannusyhtiö Otava
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LAUSUNTOJEN 
PERIAATTEISTA
Jori Mäntysalo

U
skonto sivuaa mo-
nia erilaisia säädöksiä: 
eläinsuojelulaki ja ri-
tuaaliteurastus, alko-
holilaki ja ehtoollisvii-
nin verovapaus, rahan-

keräyslaki ja kolehtipoikkeus ja niin 
edelleen. Siksi Vapaa-ajattelijain liit-
to on tehnyt lausuntoja moneen laki-
esitykseen.

Vain harvat asiat ovat sellaisia, 
joissa ei ole mitään laajempaa asia-
yhteyttä. Esimerkkinä sellaisesta on 
jumalanpilkkalaki, tarkemmin sa-
noen rikoslain jumalanpilkkapykä-
lä, jonka kumoamista kannatamme. 
Se on täysin yksittäinen asia, tavoit-
teemme ei sisällä siinä mitään taus-
taoletuksia.

Uskonnolliset yhdyskunnat on va-
pautettu kiinteistön varainsiirtoveros-
ta. Jos vapaa-ajattelijoiden yhdistys os-
taa alueen hautausmaaksi, se maksaa 
veron, mutta Vapaakirkko ei maksa. 
Olemme varmaankin yksimielisiä tä-
män poikkeuksen poistosta. Kannan-
oton alussa on näkymätön lisäteksti: 

"Jos nykyisen kaltainen varainsiirto-
vero säilyy, niin…".

Kaikki meistä eivät kannata varain-
siirtoveroa lainkaan. Joku voi haluta 
ylipäänsä alemman veroasteen, toi-
nen vastustaa tätä nimenomaista ve-
roa. Liiton asialistalla ei kuitenkaan 
ole veroasteen säätö eikä verotuksen 
rakenne. Vaikka enemmistö jäsenistä 
haluaisikin koko veron pois, se ei silti 
ole vapaa-ajattelijoiden asia.

Lähes kaikilla kannanotoillam-
me on jokin taustaoletus, joka voi ol-
la enemmän tai vähemmän yleises-
ti hyväksytty. Sotilasvakuutus ja -va-
la yhdistettävä kaikille samanlaiseksi 
vakuutukseksi - taustalla oletus siitä, 
että asepalvelus nykymuotoisena jat-
kuu; ET-opetus vapautettava - tausta-
oletuksena peruskoulun ja lukion säi-
lyminen.

Erimielisyyksiä löytyy, kun asia kos-
kettaa vähän veroastetta syvemmältä. 
Viimeisimmät esimerkit ovat työaika-
lain sidos kirkkolakiin ja Jehovan to-
distajien vapautus asepalveluksesta.

Tavoitteemme on, ettei työ-
aikalakia enää sidottaisi kirkkola-
kiin. Kuka sitten päättää onko hela- 

torstai yleinen vapaapäivä? Liiton lau-
sunnon sisältämä ehdotus "antamal-
la työmarkkinaosapuolten sopia kes-
kenään yleisistä vapaapäivistä" taval-
laan kannattaa nykyistä työehtosopi-
musjärjestelmää.

Jehovan todistajat on vapautettu se-
kä asepalveluksesta että siviilipalveluk-
sesta. Kannattamalla poikkeuksen ku-
moamista me tavallaan kannatamme 
yleistä asevelvollisuutta.

Kaikki meistä eivät kannata yleissi-
tovia työehtosopimuksia. Kaikki meis-
tä eivät kannata asevelvollisuutta.

Miten liiton lausunto tulee tällöin 
muotoilla? Minusta on oletettava, et-
tä uskontoihin liittymättömät asiat säi-
lyvät ennallaan. Esitämme siis uskon-
nollisten poikkeusten kumoamista, ja 
lausunnot on laadittu ikään kuin poh-
jateksti aina alkaisi "Olettaen, että jär-
jestelmä säilyy pääpiirteissään nykyi-
senä, me esitämme...".

Rajanveto ei aina ole helppoa. Jos-
kus on ehkä parempi kirjoittaa taus-
taoletus näkyviin, useimmiten sitä ei 
minusta tarvita. Vai tarvitaanko? Täs-
sä kuulisin mielelläni muiden mieli-
piteitä.

VAPAA-AJATTELIJAIN 
LIITTO USKONNOTTOMIEN 
EDUNVALVOJANA

Liitto antoi vuoden mittaan 
useita lausuntoja sekä minis-
teriöille että eduskunnan va-
liokunnille. Lisäksi olemme 
antaneet omaehtoisia kan-

nanottoja.
Elämänkatsomustiedon avaami-

sesta annoimme lausunnon jo talvel-
la, mutta käsittelyn siirryttyä edus-
kuntaan, meiltä pyydettiin lausunto 
myös sivistysvaliokunnalle. Kesäkuus-
sa eduskunnan täysistunnossa esitys 
ET:n avaamisesta sai SDP:n, Vasem-
mistoliiton ja Vihreiden eduskunta-
ryhmien sekä kahden RKP:n kansan-
edustajan tuen, mutta hallituspuoluei-
den, Kristillisten ja Perussuomalaisten 
äänin avaaminen torjuttiin.

Varhaiskasvatuslakiin annoimme 
lausunnon, jossa esitimme Opetus-
hallituksen julkaisemissa varhaiskas-
vatuksen perusteissa linjatun uskon-
nollisen ja katsomuksellisen sitoutta-
mattomuuden nostamista myös lakiin. 
Ensin ministeriölle ja sitten sivistysva-
liokunnalle.

Rahankeräyslakiluonnokseen to-
tesimme, että katsomusten yhdenver-
taisuus ja uskonnonvapaus toteutuvat 
parhaiten, kun uskonnollisia ryhmiä 
kohdellaan samalla tavoin kuin mui-
takin yhteisöjä. Rahankeräysoikeus tu-
lee sallia evankelis-luterilaisen kirkon 
keskusrahastolle ja seurakunnille he-

ti kun kirkon julkisoikeudellinen eri-
tyisasema ja verotusoikeus eli kirkol-
lisvero on lakkautettu.

Ministerin virkaanastumisen juh-
lallisuuksista lausuimme ensin valtio-
neuvoston kanslialle ja sitten eduskun-
nan perustuslakivaliokunnalle, että us-
konnollisesti neutraali vakuutus liittää 
myös ministereille niin kuin se riittää 
tasavallan presidentille, eduskunnan 
puhemiehelle ja oikeuden tuomareille. 
Hallitus kuitenkin esittää Raamatun ja 
"pyhät evankeliumit" etusijalle asetta-
van uskonnollisen valan säilyttämistä. 
Eduskunta äänestänee asiasta syksyllä.

Poikkeuslupamenettely alaikäis-
ten avioliittoon voidaan liiton mie-
lestä kumota niin, että jatkossa avio-
liittoon voitaisiin vihkiä vain täysi-
ikäisiä. Se parantaisi hieman Suomen 
uskottavuutta lapsiavioliittoja vas-
taan kansainvälisesti tehtävässä työs-
sä. Monien uskontokuntien opin mu-
kaan pari ei saa rakastella ennen avio-
liittoa, mutta tämä on uskontokuntien 
ongelma, ei valtion.

Lukioasetukseen esitimme, vaik-
ka asetuksella ei voida poistaa tai li-
sätä oppiaineita, että uskonnon ja elä-
mänkatsomustiedon pakollinen osuus 
puolitettaisiin. Uskonto ei ole tärkeäm-
pi aine kuin maantiede, fysiikka tai ke-
mia, joille esityksen mukaan kaksi pa-
kollista opintopistettä riittää.

Siviilipalveluspaikoista uskonnol-
lisissa yhdyskunnissa otimme kriit-
tisen kannan. Kun siviilipalvelus-
ta ei aiota sallia puolueissa, ei palve-
lu uskonnollisissa yhteisöissäkään ole 
asianmukaista.

Jehovan todistajien asevelvolli-
suutta koskevan erivapauden kumoa-
minen sai liiton tuen. Liiton lausunto 
rajoittui vain tähän erillislakiin, koska 
lakiesitys koski vain sitä. Asevelvolli-
suuden ja siitä myönnettävien vapau-
tusten säätelyn kehittäminen yhden-
vertaisuutta noudattaen on laajempi 
poliittinen kysymys.

Työaikalakiesitykseen liitto lausui, 
että kytkös kirkkolakiin tulisi katkais-
ta kokonaisuudessaan. Hyvänä pidet-
tiin, että hallituksen esitys uudeksi 
työaikalaiksi sisältää uuden käsitteen 
’kansallinen juhlapäivä’. Lausunnossa 
oli myös visio tulevaisuuteen: nyt eri 
vuosina ajankohtaa vaihtavan pitkän-
perjantain ja pääsiäisen sijaan voitai-
siin säätää yleisestä kevätvapaasta, jo-
ka voitaisiin kiinnittää joka vuodel-
le esimerkiksi kevätpäivän tasauksen 
jälkeiseen tai sitä seuraavaan viikon-
vaihteeseen .

Omaehtoisista kannanotoista tär-
kein oli jo kesällä lähetetty kirjeemme 
puolueille vaali- ja hallitusohjelmata-
voitteista. Se julkaistiin Vapaa Ajatte-
lijan numerossa 3/2018.
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EPÄPYHÄINPÄIVÄ: 
KANSSAKÄYMINEN  
VA-YHDISTYSTEN KESKEN

T
urussa 3.11.2018 järjestet-
ty Epäpyhäinpäivä sai jär-
jestöväen varauksettoman 
kannatuksen ja tilaisuus oli 
onnistunut. Turkuun saa-
pui vapariväkeä Helsingis-

tä, Ikaalisista, Jyväskylästä, Kangasal-
ta, Nakkilasta, Porista ja Tampereelta. 

Isäntäyhdistyksen valmistelutyö 
kantoi hedelmää, yleisölle esiintyi Nei-
ti Ellen Salminen keräten raikuvat ap-
lodit esiintymisellään. Vieraiden trah-
teerauksesta vastasi Iida Iloniitty.

Päivän asiakäsittelyn aloitti Sata-
kunnan VA aiheena kanssakäyminen 
VA yhdistysten kesken. Keskityin pu-
heenvuorossani niihin asioihin, jotka 
ovat minua hämmästyttäneet ja joi-
ta välillä ihmettelen: miksi jokin asia 
tehdään vapareissa juuri näin, miksi 
emme voi keskustella asiasta naapu-
rin kanssa? Toinen tarkastelun näkö-
kanta oli miksi meiltä puuttuu kans-
sakäyminen tyystin, vaikka välimat-
kat yhdistysten välillä ovat verrattain 
lyhyitä. Kolmas seikka jonka nostin 
esiin puheenvuorossani, oli paikalli-
nen, satakuntalainen suhtautuminen 
asioihin ja usein esiintyvä sukupolvi-
en ja eri-ikäisten yhdistysten välinen 
juopa, joka on ja pysyy avoimena kai-
kesta huolimatta.

Kannustan kaikkia vuoropuhe-
luun ja keskinäiseen kanssakäymi-
seen. Se on meidän jokaisen vaparin 
ja vaparikentän etu ja hyöty. Nyt pela-
taan yhtenä joukkueena kohti yhteis-
tä päämäärää, me emme tee irtiotto-
ja, olemme kaikki yhtä ja samaa va-
pareiden liekkimaljajoukkuetta. Ku-
kaan ei menetä kasvojaan, mikäli otat 
kontaktin naapuriin; viestintävälinei-
tä meillä onneksi nykyään on riittä-
miin. 

Näen tiedonsiirron mahdollisuu-
tena, mutta meidän tulee käyttää sitä 
taitaen niin että, kaikki pääsevät mu-
kaan. On huomioitava nekin yhdistyk-
set ja henkilöt, jotka ovat vielä jostain 
syystä alkuaskelissa tietoyhteiskunnan 
hyödyntämisessä. Vapareiden järjestö-
kenttää voi pitää ihanteellisena meille 
jokaiselle, kukaan ei ole ehtinyt vielä 
peuhaamaan siellä liikaa ja kääntänyt 
sitä vain itselleen sopivaksi. Olemme 
kaikki samalla viivalla, meitä odottaa 
ja meillä on mielenkiintoinen järjes-
tökenttä.

Korostan vapareiden omaa osaa-
mista. Meidän järjestössä on kyllä 
millä prameilla. Harva yhdistys tai 
liitto pystyy sanomaan mitä niillä oli-
si enemmän kuin meillä. Vapareista 
löytyy vaikka mitä, on henkilöresurs-
seja, valtavasti tietoa, taitoa, osaamis-
ta ja mielekkäitä ideoita; joskus tun-

tuu siltä kuinka meillä olisi älyä ja 
järkeä enemmän kuin monissa isom-
missa yhteisöissä. Me hallitsemme teh-
tävät ihan varmasti; joskus tuntuu sil-
tä, kuinka kanavointi ja kaikkien asi-
oiden asettelu paikoilleen olisi meille 
vaikeinta. Meillä on jo kaikkea ja jopa 
yllin kyllin, mutta emme saa kaikkea 
kohdalleen.

Turun Epäpyhäinpäivä oli hieno va-
paritilaisuus, tällaisia asioita me tarvit-
semme. Ilolla laitoin merkille jyväsky-
läläisten vieraiden aktiivisuuden, jotka 
vetelivät naruista siihen malliin kerto-
en kuinka, vapareiden Epäpyhäinpäi-
vän tilaisuudet ovat tulleet jäädäkseen 
lokakuun loppuun tai marraskuun al-
kuun.

Jukka Kim 
puheenjohtaja Satakunnan VA

KESÄRETKI VIIKARINSAAREEN
Olavi Korhonen

K
apteeni Pekka Aalto toi 
matkaseurueen ystäväl-
lisesti Kotkan Sapokan 
laituriin ja Lappeenran-
nan ja ympäristön Va-
paa-ajattelijoiden kesä-

retki oli kotimatkaa vaille valmis. Ol-
tiin käyty yli 110 vuotta vanhassa Vii-
karin Vapaarannassa.

Tullessa Kotkan Vapaa-ajattelijoi-
den varapuheenjohtaja Kari Mänttä-
ri oli vastassa laiturilla. Kuulumisten 
jälkeen siirryttiin tulokahveille ja run-
saan aamiaspöydän ääreen. Suuri kii-
tos, että keittiöryhmä oli saapunut ai-
emmin aamulla. 

Ilman varsinaista ohjelmaa keskus-
teluryhmiä oli rannassa, aitan kulmil-
la ja myöhemmin makkaranpaisto-
paikalla. Jälleen runsas menu ja sää-
kin suosi.

Vaikka meitä kesäretkeläisiä oli 
lopulta vain viisi, saimme ruhti-
naallisen kohtelun. Kiitos vielä ker-
ran Kotkan vaparit, joita oli saapu-
nut paikalle kymmenisen henkilöä. 
Yli viisi tuntia vieraananne ruhah-
ti hetkessä! 

Lappeenrannan vapareista olivat 
mukana pj. Olavi Korhonen, jäsen 
Aino Korhonen, siht. Tomi Pino-
mäki, Katja-Mari Pinomäki ja jäsen 
Michelle Gosse. Kesäretki oli tulomat-

kan keskustelujen perusteella muisto-
rikas reissu. Suositellaan. Kiitos myös 
Uma Eerolalle retken toteutuksesta.

Nimenä nyt Etelä-Karjalan 
vapaa-ajattelijat
Talvella Imatran ja Lappeenrannan 
ympäristön vapaa-ajattelijat olivat 
lyöneet hynttyyt yhteen, kun Vuok-
senlaakson yhdistys lopetti ja jäsenet 
siirtyivät lähinaapurin riveihin. Syk-
syllä voimien yhdistäminen vietiin 
loppuun, kun koko maakunnan yh-
teisen yhdistyksen nimeksi päätettiin 
yksimielisesti Etelä-Karjalan vapaa-
ajattelijat. 

USKOMATON-LEHTI MYÖS NETISSÄ

KESKUSTELUTILAISUUS HELSINGISSÄ

Uskomaton on Helsingin 
seudun vapaa-ajattelijain 
lehti, joka on ilmestynyt 
vuodesta 2011 alkaen. 
Marraskuussa 2018 Voi-

ma-lehden välissä ilmestynyt print-
tinumero on aikaisempaa tiiviim-
pi, 4-sivuinen, mutta samalla julkais-

tiin Uskomattoman nettiversio, jossa 
printtilehden lyhyisiin juttuihin on li-
säaineistoa. 

Lehden sivuilla on QR-koodi, jon-
ka avulla pääsee mobiililaitteella suo-
raan nettilehteen. http://vapaa-ajatte-
lijat.fi/helsinki/uskomaton-lehti/usko-
maton-2018/

H
elsingin seudun va-
paa-ajattelijat ja Suo-
men Humanistiliitto 
järjestivät yhteistyös-
sä Maallistuva pääkau-
punkiseutu -tilaisuu-

den Helsingissä marraskuussa, paik-
kana Kirja&Kahvi. Alustajina olivat 
uskontotieteen vs. professori Teemu 
Taira sekä Helsingin kaupungin kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialajoh-
taja Liisa Pohjolainen. Aluksi kuul-
tiin liiton pääsihteerin Esa Ylikosken 
faktatietoisku. 

Tilaisuudessa tuli esiin tarve päivä-
kotien ja peruskoulujen henkilöstön 
täydennyskoulutukseen uskonnotto-
muuden huomioon ottamiseksi. Sel-
laiseen onkin viime aikoina alettu pa-
nostaa. 

Kuva: Jukka Kim
Kuvan taustalla tilaisuuden alustajat vasemmalta 
Esa Ylikoski, Teemu Taira ja Liisa Pohjolainen



Vapaa ajattelija

4/2018 • Vapaa Ajattelija 4/2018 • Vapaa Ajattelija30 31

Keskustelua

IHMISKUNNAN 
SUURIN HUIJAUS
Heimoja, kansoja, kansalaisia aina vainottu on 
vuostuhannet siellä ja täällä. 
Juutalaisia, muhametteja, muitakin. 
Miksköhääv varten? 

Juutalaisia usein viksuina mainitaan, 
luovina, lahjakkaina, älykkäinä, taiteellisina. 
Yks vika vain iso heissäkin on: 
Riitä ei kanttinsa lausahtamaan, että 
valhetta vanhaa, kivikautista, he vaalivat vaan 
ja muillekin uskottelevat, 
jumalaa suurta ja koskaan olematonta. 
He jumalan kuultuaan, luultuaan, luotuaan 
sitä jankkaavat, pelkäävät, palvovat ainiaan. 

Arvonsa saduilla on, tottakai ja tarinoilla. 
Niillä sieluja rikastetaan, virvoitetaan. 
Mut joku tolokku ja stoppihan 
niillekkiip pantava on! 
Nyt ajalla tiedon ja ymmärryksen. 
Ajalla taidon ja maailmankaikkeuden. 
Jo fotojakin, huikeita vallan 
alusta maailman otettu on, otetaan. 

Ja taivahan tuhannet satelliitit, 
teleskoopit ja antennit 
kohteita uusia, ikivanhoja etsii, 
löytää, tutkii ja tulostelee. 

Sinä ihminen, lukija rivien näiden, 
vieläkö sinäkin valheessa vaellat? 
Mykkänä makaat, voimattomana, 
tiedottomana, tunnottomana? 
Valheessa allahin lasten ja juutalaisten. 
Valheessa ristikansan kaiken, satoine lahkoineen. 
Herää jo kaihtimes availemaan! 

Vuoskymmenet sinua nenästä vedetty, 
petetty on, petkutettu. 
Naruissa harhojen taluteltu 
kuin pässiä, lammasta, karitsaa. 

Aika ja olot tahi tarpehet taattojen 
kai siihenkin silloin innoitti, että 
inehmot muinaiset itselleen jumalans loi. 

Kiiom Mikko 11/2018

NUFIT TAMMIKUUSSA HELSINGISSÄ

SEURAKUNTAVAALIEN 
ÄÄNESTYSVILKKAUS LASKI

Nuorten filosofiatapahtuma pidetään 11.-12.1.2019, 
jälleen Paasitornissa. Tällä kertaa teema on seu-
raava: Täydellinen. Täydellinen ihminen, täydel-
linen yhteiskunta. Tapahtuman järjestelyistä vas-

taa Helsingin nuoret ajattelijat ry.
Tapahtuman tarkoituksena on tarjota paikka aitoon dia-

logiin ja ajattelun rikastuttamiseen. Ohjelmaan kuuluu laa-
jasti erilaisia keskusteluja kiinnostavien alustajien kanssa. 
Jokaisella alustajalla on oma keskustelunsa, jossa on 10-15 
minuutin alustuksen jälkeen kaksi nuorta haastajaa keskus-
telee alusajan kanssa puolisen tuntia ja sen jälkeen myös 
yleisö saa tilaisuuden osallistua keskusteluun.

Tämän lisäksi tapahtuman ohjelmaan kuuluu lukiolais-
ten Sokrates-väittelykilpailu, joka tapahtuu lukioiden lä-
hettämien joukkueiden välillä voittajat jatkoon -periaat-
teella. Osallistujia on ollut muutamasta kymmenestä luki-
osta. Lisäksi tapahtumassa pidetään vapaamuotoisia "filo-

sofisia teehetkiä", joissa keskustellaan yhteiskunnallisista ja 
filosofisista aiheista pienemmissä ryhmissä.

Vuoden 2019 ohjelma julkistettiin juuri lehtemme men-
nessä painoon. Alustajina ovat mm. Jan Vapaavuori, Malm 
Nordlund, Paavo Pylkkänen, Ilkka Taipale ja Johanna 
Korhonen sekä avaajana vapaa taidekollektiivi Associati-
on of free association.  

Tapahtuman oheisohjelmaan kuuluu mm. Pentti Koivu-
sen monologinäytelmä Sokrateen puolustuspuhe. Lisätie-
toja tapahtumasta saa osoitteessa www.nufit.fi

Liput Nufitiin maksavat 8 euroa aikuisilta ja 5 euroa nuo-
rilta (10-25 vuotiaat), varus- ja siviilipalvelushenkilöt, elä-
keläiset ja työttömät. Kerran sisään -lippu 3 euroa valit-
tuun ohjelmaan. 

Nufitin järjestäjille myönnettiin vuonna 2017 Vapaa-ajat-
telijain liiton Väinö Voipio -palkinto, joka luovutettiin tam-
mikuussa 2018 tapahtuman yhteydessä.

Evankelis-luterilaisten seurakuntien vaaleissa äänes-
ti tänä vuonna 14,4 prosenttia äänioikeutetuista. 
Osuus väheni neljän vuoden takaisesta reilun pro-
senttiyksikön. Myös ehdokkaiden määrä väheni.

Neljässä vuodessa kirkosta on eronnut noin 200 tuhat-
ta jäsentä. Jos eroaminen kohdistuisi vain ei-äänestävään 
ulkokehään, tulisi suhteellisen äänestysvilkkauden nous-
ta. Koska näin ei ole, näyttää kirkon kova ydinkin sulavan.

Tämä tuskin tarkoittaa, että viime vaaleissa äänestänei-
tä olisi eronnut. Osa on ehkä kyllästynyt eikä enää äänestä 
ja eroaa myöhemmin. Isoin tekijä lienee se, että aktiivijä-
senet poistuvat joukosta, ja tilalle tulevia nuoria ei kiinnos-
ta, ei niitäkään jotka kirkon jäseniksi jäävät. Alle 18-vuoti-
aiden osallistuminen jäi alle 10 prosentin.

Alimmillaan äänestysprosentti oli vuonna 1994, josta se 
nousi huippuunsa vuonna 2010.

LUOTEIS-LAPISSA TOIMITAAN
Martti Vaattovaara

Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijain Salo-Majalla on alettu jär-
jestää karaoke-iltoja, tänä vuonna kahdeksan kertaa. 

Talkoita on pidetty Kotivaaran hautausmaalla ja myös 
Salo-Majan sekä loma-asunto Kentän-Rannan ja sen maa-
alueen kunnostamiseksi. Talkoisiin osallistui keskimäärin 
10 henkilöä. 

Martti Vaattovaara on pitänyt neljä hautapuhetta.
Yhdistyksellä on toiminut myös opintokerho, aiheena us-

konnottomien asema ja edunvalvonta. Kokoontumisia on 
ollut 15 kertaa tammikuusta marraskuun loppuun. 

Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ovat avustaneet kolarilais-
ta sydänsairasta Aurora-tyttöä 200,30 eurolla.
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