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Esa Ylikoski

Elämänkatsomustieto voidaan 
ja on syytä avata kaikille mah-
dolliseksi katsomusaineeksi pe-
ruskoulussa ja lukiossa nopeal-

la erillisratkaisulla. Uudistus ei vaadi 
opetussuunnitelmien eikä oppikir-
jojen muuttamista. Se voidaan ottaa 
käyttöön heti.

Tämä tarkoittaa, että eduskunta-
vaalien jälkeen uusi hallitus ottaa asi-
an ohjelmaansa niin, että uudistus voi-
daan saada ripeästi voimaan elokuus-
sa 2020.

Perusteet ja laaja tuki ET:n avaa-
miselle tulivat esiin viimeksi lukio-
lain käsittelyn yhteydessä, muun mu-
assa Yhdenvertaisuusvaltuutetun toi-
miston sekä Kuntaliiton lausunnoissa. 
Kunnathan ovat ylivoimaisesti suurin 
koulutuksen järjestäjä.

Lapsiasiavaltuutettu totesi kerto-
muksessaan eduskunnalle helmikuus-
sa 2018, että nykyinen sääntely on ”yh-
denvertaisuutta loukkaavaa ja lapsen 
oikeuksien sopimuksen 2 artiklan vas-
tainen”. Erityisvaltuutettujen näin vah-
vat kannanotot pitää ottaa todesta. Pe-
rusoikeuksien toteutumisen epäkoh-
taan tarttumista ei pidä lykätä.

Eduskunnassa kesäkuussa 2018 
ET:n avaamista koskeva ponsi sai 
SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihrei-
den eduskuntaryhmien sekä kahden 

RKP:n kansanedustajan tuen. Käydys-
sä keskustelussa ET:n avaaminen sai 
tukea myös hallituspuolueiden kan-
sanedustajien taholta, vaikka opposi-
tiopuolueiden yhteiseen ponteen ei ää-
nestyksessä yhdyttykään.

Tällä perusteella voidaan katsoa 
olevan realistiset mahdollisuudet ET:n 
avaamiselle nopealla erillisratkaisulla 
vaalien jälkeen. Mielipidetiedustelun 
mukaan 75 % kansalaisista pitää ET:n 
avaamista oikeana. Myös kansanedus-
tajaehdokkaista suuri osa näyttää kan-
nattavan ET:n avaamista.

ET:n nopeaa avaamista ei pidä jar-
ruttaa asettamalla se vastakkain mui-
den, pidempää keskustelua ja valmis-
telua vaativien katsomusopetusta kos-
kevien ideoiden kanssa. Koska pe-
rusopetuksen nykyinen oppiaine- ja 
tuntijako sekä uudet opetussuunnitel-
mat ja oppikirjat on juuri otettu käy-
täntöön, on selvää, että oppiaineita ja 
tuntijakoa ei voida muuttaa nopealla 
aikataululla. Lukion opetussuunnitel-
man perusteitakin vielä valmistellaan 
uuden lukiolain pohjalta.

Muista, pidemmälle menevistä uu-
distuksista luonnollisesti voidaan vaa-
leihin liittyen keskustella. Kaikki rat-
kaisuvaihtoehdot eivät välttämättä 
ole edes pöydässä. Siihen keskuste-
luun voidaan nostaa myös esimerkik-
si katsomusaineiden tuntimäärän vä-
hentäminen.

Jos katsomusopetukseen annettavaa 
tuntimäärää (10 vuosiviikkotuntia pe-
ruskoulun 9 vuoden aikana) vähennet-
täisiin ja opetus alkaisi vasta myöhem-
min kuin heti ensimmäisellä luokalla, 
se antaisi mahdollisuuden muiden ai-
neiden tuntimäärän lisäämiseen. 

Tuntijakomuutokset samoin kuin 
kysymys nykyisten katsomusaineiden 

lakkauttamisesta kokonaan tai mah-
dollisesta uudesta oppiaineesta vaati-
si perusteellista keskustelua ja valmis-
telua sekä myös opetussuunnitelma- ja 
oppikirjatyötä. ET:n avaaminen vaali-
en jälkeen kiireellisellä erillisuudistuk-
sella ei estä katsomusopetuksen edel-
leen kehittämistä koskevan keskuste-
lun jatkumista. 

ET:n avaaminen nyt lisää valinnan 
vapautta ja yhdenvertaisuutta sekä si-
ten lapsen oikeuksia, lasten pääsyä oi-
keuksiinsa. Koska ET on yhä monin 
paikoin vajaakäytössä, sen avaami-
nen vahvistaa uskonnottomien ja ei-
uskonnollisten perheiden lasten kat-
somusvapautta ja yhdenvertaisuutta.

Tulevaa lukuvuotta 2019-20 ajatel-
len vapaa-ajattelijat toimivat elämän-
katsomustiedon oppilasmäärän lisää-
miseksi sekä aineen opetusjärjestely-
jen edelleen kehittämiseksi. Kaikille 
ekaluokkalaisille tulee opetustarjon-
nassa taata mahdollisuudet ET:n opis-
kelun aloittamiseen. Kaikilla luokka-
asteilla on mahdollista vaihtaa uskon-
nonopetuksesta elämänkatsomustie-
toon lukuvuoden vaihtuessa. Yhä 
useammat ei-uskonnolliset vanhem-
mat korjaavat lapsen muodollista us-
konnollista asemaa erottamalla lapsen 
kirkosta siten mahdollistaen ET:n va-
linnan katsomusaineeksi.

Ilmenee pyrkimyksiä ET:n likvi-
doimiseen. Useissa paikallisissa kat-
somusaineiden yhteisopetusjärjes-
telyissä ET:n opetussuunnitelma ei 
toteudu. AVI:n ja OPH:n linjaukset 
ohitetaan härskisti. On monenlaista 
häärijää kaalimaalla. Vapaa-ajatteli-
jain liitto tukee vanhempia, jotka ha-
luavat turvata lapsensa oikeuden ET:n 
opetussuunnitelman mukaiseen ope-
tukseen.
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RUKOUKSEN KAIKKIVOIPAISUUS

Kolumni • Tieteen puolesta

Markku Myllykangas

Kuopion kupeessa, Siilinjär-
vellä ja Maaningalla ilmes-
tyvän paikallislehti Uu-
tis-Jousen toimittaja Riik-
ka Kuosmanen rykäisi 

(8.11.2018) irvokkaan jutun otsikol-
la ”Kuoleman rajan takaa”. (Uutis-Jou-
sen juttua referoitiin ainakin toimittaja 
Mikko Välimaan kirjoituksessa Hel-
singin Uutisissa 9.1.2018). Siinä haas-
tateltiin Siilinjärven vapaaseurakun-
nan johtajaa, pastori Pauli Kärkeä. 
Hän kertoi vaimonsa saaneen syk-
syllä vakavan, tarkemmin määritte-
lemättömän sairauskohtauksen. Kär-
ki väitti ihan pokkana KYSin lääkä-
reiden aluksi sanoneen, ettei mitään 
ollut enää tehtävissä vaimon pelasta-
miseksi. Hieman myöhemmin lääkä-
rit olivat pastorin mukaan todenneet 
vaimon kuolleeksi.

Kärki ei luovuttanut, vaan alkoi haa-
lia ihmisiä rukoilemaan. Rukoustal-
koisiin osallistui ihmisiä kautta maa-
ilman, aina Intiaa myöten. Kun Kär-
ki meni jättämään jäähyväisiä vai-
molleen, hänelle ilmoitettiinkin, että 
vaimo elää! Halleluja! Kärki julisti, että 
rukousten vyöryn seurauksena tapah-

tui odotettu ja toivottu Jumalan ihme. 
Vaimo leikattiin ja hän alkoi toipua. 

Ihmeet eivät loppuneet kuitenkaan 
kuolleista ylösnousemiseen. Vaimo oli 
näet hieman toivuttuaan kertonut pii-
pahtaneensa peräti kahdesti tuonpuo-
leisessa ja bonganneensa siellä suku-
laisia ja tuttuja. Epäselväksi jäi, toik-
karoiko hän taivaassa vai alimmassa 
helvetissä, tulimeren rikinkatkuises-
sa hämärässä. Sittemmin Kärjen mu-
kaan vaimon toipuminen on edistynyt 
ennätysvauhtia ”lähtökohdat huomioi-
den”. Kiitos jälleen rukoustulvan!

Kärki oli sen verran älyissään, että 
hän loihe lausumaan: ”Tiedän monen 
pitävän tätä huuhaana ja minua idioot-
tina, vaikka tunnenkin olevani terve ja 
jalat tiukasti maassa”. Tosi on. Pelkkää 
roisia huuhaata. Eikä tuo idiootinkaan 
leima ole tuulesta temmattu. Mutta en-
sisijaisesti Kärki on paatunut petku-
huiputtaja, viekas elämän ja kuoleman 
erikoismies. Hän tietää taatusti tällais-
ta skeidaa levittäessään, ettei KYS voi 
kommentoida yksittäisen potilaan ta-
pausta ja torpedoida hänen valheitaan. 
Eikä Kärki tai hänen vaimonsa ole tuo-
neet julkisuuteen minkäänlaisia todis-
teita väitteidensä tueksi. Pelkkiä tari-
noita. Ymmärrettävää. Koska mitään 
todisteita ei ole olemassa.

Kärjen uutisointi villitsi Jumalan 
olemattomiin ihmeisiin uskovia. Leh-
tijutun kommenteissa taikauskoon hu-
rahtaneet pitivät kertomusta väkevänä 
todisteena Jumalan olemassaolosta ja 
rukouksen parantavasta voimasta. Tä-
tä rataa: ”Siinä vahvaakin vahvempi to-
distus Jumalan olemassaolosta ja ru-
kousten voimasta. Hän näkee ja kuu-
lee ja auttaa! Amen; Kiitos Jeesus ar-
mostasi. Paranna täysin verihaavain 
kautta; Tätä tekee yksin taivaan Juma-
la Jeesuksen hänen poikansa nimes-
sä, Amen.”

 Kirjoitin Uutis-Jousen jutun innoit-
tamana kolumnin otsikolla ”Herätkää 

kuolleet!” (Kuopion kaupunkilehti 
12.1.). Se poiki poikkeuksellisen paljon 
vastineita ja palautteita sekä lehteen et-
tä suoraan minulle, ”Jumalaa pilkkaa-
valle syntisäkille”. Kaikki palautteet oli-
vat myötäsukaisia Kärjen perättömille 
väitteille. Myös itse Kärki väänsi seka-
van vastineen Kuopion Kaupunkileh-
teen (19.1.). Siinä hän lähinnä toisteli 
Uutis-Jouselle antamansa haastattelun 
sisältöä. Ja totesi lopuksi: ”Myllykan-
gasta pätevämmät huipputiedemiehet, 
lääkärit, kirurgit, professorit ovat vuo-
sikymmenten ja -satojen aikana kerän-
neet näistä (kuolemanrajakokemukset 
ja kuolleista heräämiset) tuhansien ta-
pausten kokoelman.” Kerrankin Kär-
ki puhui totta. Kuolleistaheräämista-
rinoita on maailma pullollaan. Mutta 
vain tarinoita. Kukaan ei ole koskaan 
noussut kuolleista, eikä nouse, vaikka 
rukoiltaisiin rystyset valkoisina.

Näiden älyttömyyksien sylttytehdas 
on tietysti Raamattu. Siinä Jeesuksen 
väitetään herättäneen henkiin esimer-
kiksi haudassa päiväkausia lahonneen 
Lasaruksen. Ja kovinta kamaa oli se, 
kun Jumala herätteli henkiin ja lopul-
ta tempaisi taivaaseen Jeesuksen, siis 
itsensä. Tämän tempun rinnalla is-
raelilaisen huijarin Uri Gellerin me-
tallilusikantaivuttelut ”henkiset ener-
giansa” keskittämällä ovat lasten leik-
kiä. Kirkot pitävät innokkaasti yllä ta-
rinoita hokkuspokkus-ihmeistä. Koska 
ilman keksittyjä taikatemppuja Jeesus 
olisi pelkkä suurieleinen suunsoittaja 
ja räyhähenki. Jota tuskin monikaan 
noteeraisi. Palvonnasta nyt puhumat-
takaan.

Mediassa on viime vuosina kovas-
ti rummutettu vastuullista journalis-
mia. Sitä löi avokämmenellä poskelle 
Uutis-Jousen kritiikitön rykäisy. Mal-
liesimerkki ala-arvoisesta journalis-
mista. Joka ruokki arvostelukyvyt-
tömien ihmisten uskoa yliluonnolli-
suuteen.

Kolumni • Jumalharhat

ITKUA JA  
HAMMASTENKIRISTYSTÄ
Robert Brotherus

Monissa muinaisissa 
mytologioissa ja us-
konnoissa oli jon-
kinlainen kuollei-
den maa, usein ku-

vattuna luolastoksi syvällä maan uu-
menissa. Mesopotamiassa uskottiin 
jo 2500 EAA Kur-alamaailmaan, jo-
ta hallitsi kuoleman jumala Nergal ja 
jossa kuolleet jatkoivat elämää var-
joina galla-demoneiden piinaami-
na. Egyptiläisessä Osiriksen kultis-
sa uskottiin 1000 EAA paikkeilla, et-
tä kuolleet joutuivat tuomiolle, jos-
sa hyvin eläneet pääsivät asumaan 
taivaallisille pelloille, mutta pahat 
tuomittiin elämään krokotiilipäisen 
Ammit-jumalan hallitsemassa tuli-
sessa järvessä.

Uudessa testamentissa Jeesus pu-
huu helvetistä enemmän kuin taivaas-
ta ja lainaa paljon helvetin kuvauksia 
aiemmista mytologioista. Jeesus ku-
vailee värikkäästi helvettiä ”ikuiseksi 
kidutukseksi” ja ”sammumattomaksi 
tuleksi”, josta ei ole paluuta. Jeesuk-
sen moraalisena periaatteena näkyy 
olleen ”älä tee mitä minä teen vaan 
mitä minä sanon”, sillä hän toisaal-
la kehottaa ihmisiä rakastamaan vi-
hollisiaan, toisaalla tuomitsee kärk-
käästi omia vihollisiaan tuliseen kär-
simykseen. 

Helvetti on tämän päivän Kristi-
tyille vaikea pala. Tuntuu kovin epä-
oikeudenmukaiselta ajatella, että ih-
miset jotka eivät syystä tai toisesta us-
ko jeesukseen ansaitsisivat sata kertaa 
pahemman rangaistuksen kuin juu-
talaiset kolmannen valtakunnan kes-
kitysleireillä. Se olisi enemmän kuin 
räikeä ihmisoikeusloukkaus ja kan-
sanmurha. Amerikkalainen saarna-
mies Francis Chan päätyikin kirjoit-
tamaan tutkittuaan raamatun opetus-
ta Helvetistä: ”Jopa tätä kirjoittaessa-
ni tunnen itseni sairaaksi. Tahtoisin 
pyyhkiä helvetin pois Raamatun si-
vuilta”.

Jotkut kristityt koettavat selitellä, et-
tä oikeastaan ihmiset lähtökohtaises-
ti kuuluvat helvettiin Aatamin ”peri-

synnin” vuoksi ja Jeesus vain pelastaa 
ihmisiä sieltä. Selitys on surkea. En-
sinnäkin koko tarina Aatamista, pa-
ratiisista, käärmeestä ja syntiinlankee-
muksesta on yhtä uskottava kuin satu 
Lumikista ja seitsemästä kääpiöstä. Ja 
Aatamin syöminen tiedon puusta oli 
aika mitätön rikos jos nyt rikos ollen-
kaan - ei missään tapauksessa ikuisen 
helvettirangaistuksen arvoinen. Ja si-
tä paitsi on täysin moraalitonta ajatel-
la, että lapset olisivat syyllisiä ja vas-
tuullisia esivanhempiensa pahoista te-
oista. Jeesus on kuin mafiapomo, jo-
ka vain kiltisti pyytää suojelurahaa - ja 
leipoo sinua lättyyn pesäpallomailalla, 
jos et maksa.

Lempeämpää ratkaisuyritystä edus-
taa pappi Antti Kylliäinen universalis-
tisella teologiallaan: siinä helvettiä ei 
oikeasti ole olenkaan olemassa, mut-
ta taivas kylläkin ja siellä on sitten kai-
killa kivaa. Kylliäinen ymmärrettäväs-
ti sai nuhteita työnantajaltaan kirkol-
ta, koskapa ei opettanut Raamatun ja 
kirkon opin mukaisesti. Kirkon linja 

tuntuu olevan niin tässä kuin mones-
sa muussakin hankalassa kysymykses-
sä, että Raamatun mukainen kanta on 
totta - eli Helvetti on oikeasti olemassa 
- mutta tästä on hyvä vaieta ja sen si-
jaan hokea sitä miten Jumala ja Jeesus 
kyllä oikeasti kovasti rakastavat pien-
tä ihmistä.

Helvetistä ei ole kirkossa soveliasta 
puhua eikä varsinkaan helvetillä pe-
lotella, koska kaikki ymmärtävät sy-
dämessään, että helvetin teologia on 
läpeensä moraaliton. Mutta pelko on 
voimakas motivoija ja helvetin pelko 
ymmärretään tärkeäksi tekijäksi ih-
misten pitämisessä uskonnossa. Joh-
tajat kautta aikojen Hitleristä Donald 
Trumpiin ovat pönkittäneet valtaan-
sa pelottelemalla kansaa kuvitteelli-
silla vihollisilla ja uhkilla, jotka joh-
taisivat tuhoon, elleivät ihmiset anna 
suurelle johtajalle ehdotonta tukeaan. 
Näin ei kristitty kirkkokaan voi luo-
pua helvetti-opistaan, koska se veisi 
uskolta ja käännyttämiseltä vahvan 
valttikortin.

Kop kop, Jeesus täällä 
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Uutisia

VAALIKONE USKONNONVAPAUDESTA

EI AVIOON ALAIKÄISENÄ
Suomikin kieltää täysin alaikäisten 
avioliitot. Tähän saakka on erikois-
luvalla ollut mahdollista avioitua al-
le 18-vuotiaana, joskin lupia on sekä 
anottu että myönnetty viime vuosina 
hyvin vähän. Eduskunta päätti asian 
lopullisesti helmikuussa, ja lainmuu-

tos tulee voimaan presidentin vahvis-
tuksen jälkeen.

Vapaa-ajattelijain liitto kannatti 
lausunnossaan poikkeusmenettelys-
tä luopumista. Valtionkirkkojen kan-
ta jakautui: luterilaiset olivat samalla 
kannalla kuin me, kun taas ortodok-

sit olisivat säilyttäneet mahdollisuu-
den erikoislupaan.

Eduskunta velvoitti samassa yhtey-
dessä hallitusta myös tehokkaampiin 
toimiin pakkoavioliittojen tunnistami-
seksi ja torjumiseksi.

Uskonnonvapaus.fi-sivulla on jälleen 
vaalikone, nyt jo neljänsissä eduskun-
tavaaleissa.

Kysymykset koskevat kirkon ja val-
tion siteitä, koulujen katsomusopetus-
ta ja uskonnollisia tilaisuuksia, juma-
lanpilkkaa, ympärileikkausta sekä us-
konnollista pukeutumista. Suurelta 

osin kysymykset noudattavat aiempi-
en vuosien kaavaa.

Eroja löytyy sekä puolueiden välil-
lä että saman puolueen ehdokkaiden 
kesken. Tämä kertoo kysymysten ole-
van onnistuneita. Poikkeuksena on 
elämänkatsomustiedon vapauttami-
nen, jolle ei löydy paljonkaan vastus-

tajia; tässä tosin vaalikoneen epäonni 
on va-liiton onni, vapauttaminen kun 
on liiton tavoite.

Noin 500 ehdokasta oli vastannut 
lehden mennessä painoon. Vaalikone 
ottaa vastauksia ennakkoäänestyksen 
alkuun saakka. Seuraavassa numerossa 
on tarkempi analyysi tuloksista.

Vapaa Ajattelija

LUOTTAMUSTA 
MONGOLIASTA 
Jukka Kim 

Mongolia on maailman 
toiseksi suurin sisä-
maan valtio, maail-
man harvaanasutuin 
itsenäinen maa ja si-

jaitsee Itä-Aasiassa, asukasluku al-
le 3 milj. ja -tiheys 1,9 henkilöä/km2. 
Mongoliassa asukkaista Buddhalaisia 

on 52 % ja uskonnottomia 40 % sekä 
šhamanisteja 3 % väestöstä, loput kris-
tittyjä ja muslimeja.

Olen opiskellut ulkomailla ja tutus-
tunut mongolialaiseen ystävääni Pu-
revsuren Togtool’in vuosina 1978 - 
1983. Olemme olleet kanssakäymisis-
sä vuosia opiskelujen päätyttyä, välil-
lä siteemme olivat taka-alalla. Kiitos 
internetin ja sähköisen tiedonkulun, 

olemme jälleen yhdessä ja löytäneet 
toisemme. Katkoksista huolimatta ys-
tävyytemme ja tuttavuutemme on kes-
tänyt läpi vuosikymmenten.

Ystäväni otti yhteyttä marraskuun 
alussa 2018 kertoen huonoja uutisia. 
Perheessä oli suru ja hän oli haudan-
nut kolme päivää aikaisemmin veljen-
sä, joka oli mennyt pois 66-vuotiaana. 
Ystäväni kirjoitti, kuinka halusi olla 
kanssani yhteydessä, hän tietää neut-
raalin suhtautumiseni ihmisen pois-
menoon. Liioin en tuputa ohjeita jäl-
keen jääneille tai enkä puhu siitä, mil-
laista tuonpuoleisessa saattaa olla, mi-
kä saattaa siellä kohdata kuollutta. 

Kontaktimme oli kahden ystävän 
dialogi suuren surun hetkellä. Olim-
me kahdestaan ja välillämme vallitsi 
täydellinen luottamus. Vaikka uuti-
nen oli musertava ja huono, pystyin 
tukemaan ystävääni 5200 km välimat-
kasta huolimatta. Purevsuren Togto-
ol sanoi, kuinka ei jaksa olla enää yk-
sin surunsa keskellä. Hänen oli pakko 
tulla luokseni internetin välityksellä. 

Aina kun hän kotimaassaan aloit-
taa keskustelun veljensä kuolemas-
ta, vastapeluri ymmärtää asian ly-
hykäisesti näin, Purevsuren Togto-
ol haluaa veljelleen pehmeän laskun 
manalaan ja itse asiassa, puheena 
oleva aihe toimii ainoastaan kutsu-
na alkoholilla ja ruoalla täytettyyn 
pöytään. Tätä ystäväni ei enää halua, 
hän sanoo pitäneensä jo ”aivan riit-
tävän monet hautajaiset, illanistujai-
set ja muistotilaisuudet. Nyt se riit-
ti ja kiitti!”

Ystäväni halusi kertoa minulle, 
kuinka hän luottaa minuun, arvostaa 
maallista näkemystäni ja tietää sen, 
kuinka osaan suhtautua rauhallisesti 
hänelle läheisen ihmisen pois menoon. 

Surun hetkellä tuntui kaikesta huo-
limatta hyvältä olla ystävä, vapari ja 
ateisti. Minun pitkäaikainen ystäväni 
luottaa minuun tuhansien kilometri-
en päässä ja voin tarjota hänelle sitä, 
mitä hän tarvitsee surussaan – luotta-
musta ja neutraalia, hillittyä suhtautu-
mista kuolemaan.

Sargal ja Purevsuren Togtool. Kuva Dolgoon Togtool

Purevsuren Togtool’n perhe vapaa-ajan vietossa. Kuva Dolgoon Togtool

OKM NOLLASI TOIMINTA-AVUSTUKSEN
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan Vapaa-
ajattelijain liitto ei saa tänä vuonna toimintatukea. Päätös 
tehtiin kulttuuriministeri Sampo Terhon hallinnonalalla. 
Vuonna 2018 vastaava toiminta-avustus kyseiseltä momen-
tilta oli 20 000 euroa.

Vapaa-ajattelijain liitto ry pitää tuen epäämistä us-
konnottomien edunvalvonta-, ihmisoikeus- ja kulttuu-
rijärjestöä syrjivänä ja epäreiluna. Tuen lopettamisel-
le ei ole aihetta, ja vaikka määrärahaa on pienennetty, 
momentilta 50 myönnettiin esim. Suomalaisuuden lii-
tolle 200 000 euroa. 

Yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltopykälässä (8 §) mai-
nittujen väestöryhmien järjestöt ovat kaikki saaneet tä-
hän asti valtiovallalta toimintatukea, myös Vapaa-ajatte-
lijain liitto. Liitto on jättänyt syrjivästä päätöksestä oikai-
suvaatimuksen.

Tavoitteena on myös, uusi eduskunta ja hallitus lopetta-
vat uskonnottomien valtakunnallisen liiton totaalisen syr-
jinnän ja toiminta-avustus palautetaan.

Talouden sopeutustoimia – 
toimintaseminaari pidetään
Liittohallitus tekee tarvittavat talouden sopeuttamistoimet. 
Tätä auttaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ylijäämäisyys. Va-
paa Ajattelija -lehdelle tuli kulttuurilehtitukea 2000 euroa.

Liittohallituksen kokouksen valmisteluissa ajatuksena 
on, että yhdistysten ja liiton aktiivien toimintaseminaaria 
18.-19. toukokuuta Tampereella ei peruuteta. Ikävät pää-
tökset eivät saa estää yhdistysten ja liiton toiminnan ke-
hittämistä. Seminaarissa on tarkoitus käsitellä myös liiton 
sääntöehdotusluonnosta.
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Mäntysalo kertoi palvelun toiminnas-
ta. Palvelu sai osakseen runsaasti kiin-
nostusta.

Puolalaisen Kazimierz Lyszczynski-
säätiön Nina Sankari esitelmöi ateismin 
tilanteesta Puolassa esitelmän aiheena 
Anticlerical Tsunami in Poland, eli Pa-
piston vastainen tsunami puolassa. Esi-
telmästä kävi ilmi, että koska katolisella 
kirkolla on edelleen runsaasti vaikutus-
valtaa Puolassa (esimerkiksi Puolan val-
tion ja Vatikaanin välinen konkordaatti), 
niin myös vastarinnan keinojen on olta-
va mittasuhteessa tarpeeksi radikaaleja. 
KL-säätiö on hyödyntänyt esimerkiksi 
radikaalifeministiseltä FEMEN-järjes-
töltä opittuja mielenilmaustaktiikoita, 
joissa on hyödynnetty alastomuutta ja 
maalattuja kehoja. Järjestöt ovat tehneet 
muutenkin yhteistyötä; esimerkiksi FE-
MEnin Inna Shevchenko on kirjoitta-
nut KL-säätiöön julkaisuun.

Viikonloppu oli erittäin arvokas ko-
kemus, ja auttoi solmimaan arvokkaita 
kansainvälisiä kontakteja. Myös tunne-
tasolla tapahtuman viesti on tärkeä: va-
paa-ajattelijat eivät ole yksin.

KANSAINVÄLISEN 
YHTEISTYÖN MERKITYKSESTÄ 
- RATIONALIST INTERNATIONAL -RISTEILY 29.-30.9.2018

Teksti ja kuvat: Eero Suorsa

Syyskuun lopussa kokoon-
tui yhteen merkittävä kan-
sainvälinen joukko ateiste-
ja ja humanisteja Rationalist 
International -risteilykonfe-

renssin merkeissä. Osanottajia oli niin 
Yhdysvalloista, Puolasta kuin Intias-
takin. Suomalaiset vapaa-ajattelijat ja 
humanistit olivat voimakkaasti edus-
tettuina. Tapahtumaa isännöi intialai-
nen Sanal Edamaruku, Rationalist In-
ternational järjestön johtaja, joka on 
elänyt jumalanpilkkasyytteitä maan-
paossa Suomessa vuodesta 2012. 

Esittelen tässä kirjoituksessa par-
haita paloja konferenssista.

Lauantai 29.9
Konferenssissa pidetyt esitelmät jakau-
tuivat sekä maalle että merellä. Tiivis 
konferenssirupeama alkoi lauantaina 
29.9 varhain aamulla Forumin konfe-
renssitiloissa aamukahvituksen mer-
keissä. Ensimmäisenä konferenssipäi-
vänä saimme kuulla Vapaa-ajattelijoi-
den liiton pääsihteerin Esa Ylikosken 
esitelmän seksuaalisten oikeuksien ja 
sekularismin välisestä suhteesta. Ky-
seisen esitelmän suomenkielinen ja 
englanninkielinen versio ovat luetta-
vissa Vapaa-ajattelijoiden liiton netti-
sivuilta.

Ensimmäisen päivän pysäyttävin 
episodi oli dokumentti Banglasdeshin 
ateistien tilanteesta. Paikalliset ateistit 
ovat aktiivisen vainon kohteena; ku-
vat murhattujen ateistien vammoista 
jättivät katsojat hiljaisiksi. Dokumen-
tissa kävi myös ilmi, että sekularismi 
on kytkeytynyt voimakkaasti Bang-
ladeshin itsenäisyystaisteluun; doku-
mentissa haastatellut vanhat itsenäi-
syysliikkeen toimijat kertoivat nykyi-
sen islamistisen terroriaallon kertovan 
”pakistanisoitumisesta”. Bangladeshin 
itsenäisyystaistelun johtaja Sheikh 
Mujibur Rahman oli voimakkaasti se-
kularismin kannalla.  He kertoivat, että 
eivät koskaan halunneet nähdä Bang-

ladeshin muuttuvan sisäpolitiikaltaan 
entisen emämaan, eli Pakistanin suun-
taan, mistä nykyisessä väkivallan aal-
lossa on nyt kyse.

Myös murhatun ateistiblogarin 
pommi-iskusta täpärästi selvinneen 
lesken videoluento ja keskustelu oli 
tunteikas osa seminaaria. 

David Orenstein Yhdysvallois-
ta puhui tieteen ja tieteellisen maail-
mankuvan kohtaamista haasteista Yh-
dysvalloissa; mielenkiintoinen tieto oli 
esimerkiksi se, että presidentti Donald 
Trumpin kannattajakunta luotti kaik-
kein vähiten tieteeseen ja tiedettä po-
pularisoivaan journalismiin feikkiuu-
tisten sijaan.  Yllättävää ei ollut se, et-
tä Trumpin kannattajien enemmistö 
ei usko evoluutioon.

Ensimmäisen päivän päätteeksi siir-
ryimme laivaan, joka seilasi kohti Tal-
linnaa. Pääsimme nauttimaan merel-
lisestä buffetista, jonka antimista on 
mainittava erityisesti herkulliset sim-
pukat ja Pielisen maukkaan suolai-
set muikut. Tunnelma oli kansainvä-
linen intialaisen laulun kaikuessa buf-
fetin seiniä pitkin. Ilta jatkui pitkään, 

ja iloinen tunnelma ja keskustelu sä-
vyttivät illan kulkua.

Sunnuntai 30.9
Seuraavana konferenssipäivänä esitel-
möin itse aiheesta Point of Ignition - 
Expulsion of Jesuits from France, jos-
sa selostin sekularismin etenemistä 
Ranskassa 1760-luvulla. Ranskalaisen 
vapaa-ajattelun ja filosofien suojelija ja 
maan todellinen vallankäyttäjä Pom-
padourin markiisitar päätti tuolloin 
yhdessä Choiseaulin herttuan kans-
sa karkottaa Ranskasta vaikutusvaltai-
set katoliset jesuiitat, jotka dominoivat 
maan koulutuspolitiikkaa hallitsemi-
ensa koulujen ja yliopistojen kanssa. 

Jesuiittojen karkotusta voidaan pi-
tää alkusoittona Ranskan suurelle val-
lankumoukselle myöhemin 1789, ja je-
suiittojen taantumuksellisen vaikutus-
vallan supistuminen koko eteläisessä 
Euroopassa oli trendinä 1760-luvulla. 
Esitelmä sai hyvän vastaanoton ja ai-
heutti runsaasti keskustelua.

Myös eroakirkosta.fi-palvelu as-
tui kansainväliseen näkyvyyteen, kun 
Tampereen Vapaa-ajattelijoiden Jori 

Esa Ylikoski

Kansainvälinen liittomme 
on muuttanut nimensä is-
kevämmäksi ja uusinut net-
tisivujen ja muunkin ulkoi-
sen ilmeensä. Nimi on nyt 

Humanists International ja nettisi-
vut löytyvät osoitteesta https://huma-
nists.international/. Aikaisempi nimi 
oli suomeksi Kansainvälinen huma-
nistinen ja eettinen unioni, ja vanha 
nettiosoite www.iheu.org ohjaa uudel-
le sivulle.

Humanists International on sa-
teenvarjo-organisaatio humanistien 
ja muiden ei-uskonnollisten järjestöil-
le. Jäsenjärjestöt voivat olla laaja-alai-
sia tai keskittyä joillekin humanismin 
osa-alueelle. Jäseninä on myös ateis-
tien ryhmiä, sekulaariyhdistyksiä se-
kä vapaa-ajattelijain järjestöjä eri puo-
lilta maailmaa.

Humanismiin ei kuulu jumalusko, 
teismi, eikä se hyväksy yliluonnollisia 
todellisuuskäsityksiä.

Nettisivuilla nostetaan vahvasti 
esiin Maailman humanismin päivän 
21.6. vietto mahdollisuutena nostaa 
julkisuuteen myönteiset arvomme.

New name: Humanists 
International
”Humanism is a democratic and et-
hical life stance that affirms that hu-
man beings have the right and respon-
sibility to give meaning and shape to 
their own lives. Humanism stands for 
the building of a more humane society 
through an ethics based on human and 
other natural values in a spirit of rea-
son and free inquiry through human 
capabilities. Humanism is not theis-
tic, and it does not accept supernatu-
ral views of reality.” — The Minimum 

Statement on Humanism, Humanists 
Internatial

Humanists International is the 
umbrella body for humanist and 
other non-religious organizations. 
Our members may encompass all the 
elements of humanism (e.g. a ”Hu-
manist Association”) or focus on 
specific area (”Atheist Society”, ”Se-
cular Association”, ”Freethinkers 
Group”, etc). 

The Union of Freethinkers of Fin-
land is a member organization of HI 
and European Humanist Federation 
EHF, too.

World Humanist Day is celebrated 
every year on June 21. It is an oppor-
tunity for humanists and humanist 
organisations to publicise the positive 
values of Humanism and to share the 
global concerns of the Humanist mo-
vement, and we’ve been celebrating the 
day since the 1980s.

KV-JÄRJESTÖMME,  
HUMANISTS INTERNATIONAL
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ALBERT EINSTEININ 
JUMALAKÄSITYS
Maria Enebäck

”Sana 'Jumala' ei ole minulle mitään 
muuta kuin ilmaisu ja ihmisen heik-
kouden tuotos. Raamattu on kokoel-
ma kunnioitettavia, mutta silti primi-
tiivisiä taruja, jotka ovat kaikesta huo-
limatta melko lapsellisia. Mikään tul-
kinta, kuinka hienostunut tahansa, ei 
voi tätä muuttaa.”

Vuoden 2018 loppupuolella 2,55 
miljoonalla eurolla huutokaupassa 
myyty Albert Einsteinin vuonna 1954 
kirjoitettu kirje juutalaiselle filosofil-
le Eric Gutkindille, jossa hän kertoo 
omia mietteitään Jumalasta ja Raama-
tusta, kristinuskosta ja juutalaisuudes-
ta, nosti fyysikon kiistellyn jumalasuh-
teen taas ajankohtaiseksi.

Einsteinin elämäntyö maailman-
kaikkeuden lainalaisuuksien tutki-
jana on häkellyttävä. Hänen teorian-
sa avaruuden gravitaatiokentistä ja 
atominsisäisten sähkömagneettisista 
kentistä sekä lukemattomista muista 
fysikaalisista ilmiöistä ovat elimelli-
nen osa nykyaikaista tiedettä. Näi-
den ilmiöitten kvantitatiivista kuvaa-
mista varten kehitettiin 1900-1927 
kaksi suurta teoreettista järjestel-
mää. Toinen on suhteellisuusteoria, 
jonka varaan rakentuvat meidän kä-
sityksemme mm avaruudesta, ajasta 
ja maailmankaikkeuden kokonaisra-
kenteesta. Toinen on kvanttiteoria, 
jonka varaan puolestaan rakentuvat 
käsityksemme mm aineen ja energi-
an perusyksiköistä.      

Einsteinin uskosta on olemassa kai-
kenlaisia käsityksiä ja tulkintoja. Ne-
tistä löytyy eräs keskustelu opettajan 
ja oppilaan välillä, joka ”todistaa” Ein-
steinin uskosta. Oppilas kysyy opetta-
jaltaan: ”Miten hän voi tietää, että hä-
nelle on aivot, kun hän ei näe niitä”, ja 
päättelee että on ”vain uskottava” että 
näin on. Tarinan keksijä todistaa tie-
tämättömyytensä Einsteinin ajattelus-
ta ja muiden 1900-luvun alun tiede-
miesten pohdintaan ihmisen havain-
tokyvyn ja aistien rajallisuuteen luon-
non realiteeteista, jotka ovat joko liian 

valtavia tai etäisiä tai liian häviäviä tai 
pieniä havaittavaksi. 

Makrokosmoksen ja mikrokosmok-
sen tutkijat eivät tietenkään ”vain us-
ko” teorioihin vaan ne perustuvat lu-
kuisiin empiirisiin kokeisiin ilmiöistä, 
joita sitten on johdonmukaisilla mate-
maattisilla riippuvuussuhteilla kuvat-
tu. Jos teoria, laskelmat tai empiiriset 
kokeet ovat riittämättömät, ne hylä-
tään. Kun uutta tietoa ilmenee, teori-
oiden paikkansapitävyys tarkistetaan. 

Netistä löytyy Einsteinin uskosta 
vaikka minkälaisia väitteitä, joita us-
konnolliset piirit pitävät totena. Kris-
titty uskon puolustaja Dr Hugh Ross 
väittää, että vaikka hän ei uskonut raa-
matulliseen Jumalaan ”Einstein pi-
ti vankkumattomasti kiinni uskosta 
Luojaan huolimatta valtavasta vertais-
ryhmän painostuksesta”. Ross ei ilmi-
selvästi ole ottanut Einsteinista selvää. 

Einstein on puhunut esimerkik-
si ”kosmisesta uskonnollisesta koke-
muksesta”. Selittämättömän, salape-
räisen, suuren tuntemattoman maail-
mankaikkeuden edessä Einstein koki 
jotakin uskonnollisiin tunteisiin ver-

rattavaa. Einstein ei uskonut jumalaan, 
joka vahtii jokaisen ihmisen jokaista 
liikettä ja jokaista sanaa, ja avaa 'oi-
kein' uskoville taivaan portit ja tuomit-
see toiset manalaan. 

Ehkä näiden kirjeiden esilletulo ja 
käännökset auttavat näkemään Ein-
steinin oman kannan selkeämmin. 
Mutta hän on kyllä elinaikanaan il-
maissut erittäin tyhjentävästi jumala-
käsityksensä:

”Uskonnollisista vakaumuksistani 
lukemanne oli tietysti valhe, jota tois-
tetaan järjestelmällisesti. En usko hen-
kilöityneeseen Jumalaan enkä ole sitä 
koskaan kieltänyt vaan ilmaissut sen 
selvästi. Jos sisälläni on jotain, jota voi-
daan sanoa uskonnolliseksi, niin se on 
maailman rakenteen rajaton ihailu sel-
laisena kuin luonnontiede pystyy sen 
paljastamaan.” 

Jutun tukena on amerikkalaisen Lin-
coln Barnetin yleistajuinen tieteellinen 
teos ”The Universe and Dr. Einstein” 
(1948), suomennos ”Maailmankaikke-
us ja hra Einstein” (1974).

Einsteinin sanomisia ja Einsteinista 
sanottua netistä.

Albert Einstein. Kuva W
ikipedia.

MUINAISTEN  
USKONTOJEN SYNNYSTÄ JA 
SYNNYTTÄMISESTÄ

Keskustelua

Kari Ranta

Encyclopedia Britannica vih-
jaa uskontojen syntymeka-
nismista selittäessään, että 
ensin on myytti, sitten ritu-
aali, sitten uskonto. Tällä ta-

valla uskonto syntyy eli synnytetään. 
Toisaalla EB:ssä on kirjoitettu kymme-
niä sivuja uskontojen sosiaalisista as-
pekteista, uskontojen tutkimuksesta ja 
luokittelusta ja jopa uskontojen evo-
luutiosta. Eri aikoina vallinneita käsi-
tyksiä listataan ilman päätelmiä.

Yritän soveltaa mekanismia seu-
raavassa.  Otan esimerkiksi ihmis-
ten kuoleman kohtaamisen pieneh-
kön yhteisön piirissä kauan sitten ja 
monen sukupolven ajalta. Esimerkki 
on siis yhdestä myytistä eli ihmisen 
kuolemasta.  

Tavallisessa rauhallisessa kuo-
linhetkellä elävä, hengittävä ja läm-
min ihminen aika askelmaisesti lak-
kaa hengittämästä, kalpenee kasvoil-
ta ja valahtaa kasaan.  Ennen vanhaan 
yleensä muita ihmisiä oli läsnä havait-
semassa nämä merkit.  Niin sanotut 
toissijaiset kuolemanmerkit: läiskät 
ihossa ja kuolonkankeus sekä jäähty-
minen tulevat melko nopeasti esiin.  
Koska elävän ja kuolleen ihmisen ero 
on ja oli selvästi havaittava, niin läs-
näolijoiden vaikutelma oli usein, että 
jotain on poistunut ihmisestä kuole-
massa - henki on lähtenyt.  Tuon ajan 
ihminen ei voinut edes käsittää kuo-
lemalle maallista tarkoitusta. Evoluu-
tio suosii nopeita suvullisesti tehtyjä 
sukupolvia.    

Kuoleman tapahduttua vainajan lä-
heiset saattoivat jäädä pienessä piirissä 
vähäksi aikaa suremaan ja ilman suu-
rempia rituaaleja.  Mutta toisaalta ai-
ka pian vainaja piti välttämättä kuljet-
taa yhteisön asujaimiston ulkopuolel-
le haudattavaksi, ja tästä ilman muuta 
muodostui yhteisöön tunteja kestävä 
rituaali, jota pitkitettiin ainakin arvos-
tettujen vainajien kanssa.  Toistaminen 
vakiinnutti tapoja ja toi mukaan ritu-
aaliesineitä sekä paikkoja.  

Kun tavan vakiintuminen eteni, 
hautauksen rituaaleja alkoivat mes-
taroida tähän valikoituneet ja onnis-
tuneesti seremonian läpivieneet hen-
kilöt. Jatkossa heidän motiivinsa oli 
korostaa omaa rooliaan ja kohta ai-
noastaan he saattoivat toimittaa se-
remoniat, jonka keston, toiminnan ja 
juhlamenot he määrittelivät. He kek-
sivät, miten vainajia piti kohdella ja 
miten hauta-aluetta käyttää vainajil-
le ja papistolle kuuluvana. Sinne ale-
tiin pystyttää muistomerkkejä ja vielä-
pä alttareita, joihin oli suotavaa tuoda 
uhreja. Tässä mielikuvitustyössä hei-
tä auttoivat ideat toisilta seremonia-
mestareilta.   

Tavallisen väestön ymmärrys ja ta-
rinankerronta sukupolvista lisääntyi. 
Muistin mukaan esi-isät olivat hyviä 
ja viisaita. He opettivat elämän ja toi-
meentulon taidot ja osoittivat pohja-
tonta rakkautta.  Pelkästään kuollei-
den ja ”lähteneiden henkien” luettele-
minen sai miettimään henkien kykyjä 
ja sijaintia.  Henkien kokoontuminen 
yhteen oli oletuksena.  Henkilaumat 
tarvitsivat ihmisten mielissä paimenia 
ja kuninkaita, niin kuin oli maan pääl-
läkin.  Vanhimmat henget olivat jo ta-
rumaisia muutenkin.  

Saatuaan kontrolliinsa hautajais-
rituaalit seremoniamestarit halusivat 
ryhtyä mestaroimaan ihmisten ko-
ko elämänkaarta eli valmistautumis-
ta kuolemaan ja toisaalta muodostivat 
papiston ammattikunnan (suurmesta-
ri ja apulaiset).  Kun näin pitkälle oli 
päästy, he saattoivat muotoilla proto-
tyyppiuskontojen alkuideat tarinaksi, 
kuviksi ja juhlapäiviksi.   Ainakin työn 
rasituksista vapaat henkilöt saattoivat 
omaksua vaikeimmatkin ideat ja maal-
listen mahtimiesten ja papiston liitto 
saattoi muodostua.  Papisto eli osin yh-
teisönsä sivellä.  Olkoon esimerkkini 
tässä.  Yksityiskohtia voi toki korjata.  

Siis esimerkiksi tällä tavalla uskon-
not ovat voineet saada alkunsa.  Lisä-
piirteitä uskontoon tuo voimakkaat 
luonnonilmiöt kuten myrskyt ja ken-
ties taivaankappaleiden liikkeet, joihin 

joku keksii selityksen.  Mutta olisi ty-
perä väittää, että ihmisellä olisi synty-
essään tarve uskontoon.

Uskonnot ovat siis enimmäkseen 
papistojen mielikuvituksen tuotetta, 
mutta esimerkiksi muinaisen Egyptin 
uskonnollisten käsitysten kehittymi-
sestä voi lukea materialistisin silmin.  
Kun lisäksi käsittää kuinka runsaslu-
kuinen väestö Egyptissä asui vuonna 
1500 eaa. - noin 7 miljoonaa ihmis-
tä! -niin voi esittää seuraavat ilmeiset 
havainnot:

1) Aluksi ei ollut jyrkkää eroa ih-
misten esi-isien ja jumalien välillä.  

2) Asutuksen ulkopuolelle tuli hau-
tausalueita ja niille rakennettiin hau-
tajaistemppeleitä.

3) Jatkossa papisto ja faraot muok-
kasivat omaa käsitystään jumalista ja 
tuonpuoleisesta ja maailman synnys-
tä. Ja yrittävät määritellä juhlapäivien 
sisältöä ja vuosikalenteria.  

4) Tavallinen väestö saattoi vain 
osittain omaksua faaraoiden ja pap-
pien sanoman, mutta silti se ylläpiti 
näiden elämäntavan Egyptin suosiol-
lisessa ympäristössä. Silti tämä papis-
ton riippuvuus laajan väestön uhrauk-
sista oli omiaan panemaan rajoja pa-
piston mielihalujen toteutukselle.

5) Egyptin muinaisesta uskonnosta 
on kopioitu runsaasti materiaalia aina-
kin juutalaisuuteen ja Aton-jumaluu-
desta kristinuskoon.

6) Egyptin muinaisesta uskonnos-
ta yhdeksän kymmenesosaa tai enem-
män on pappishenkilöiden mielikuvi-
tuksen tuotosta, jonka toteutusta on 
sitten testattu yhteiskunnassa ja doku-
mentoitu hautoihin ja temppeleihin.  
Mutta luonnontieteilijä olettaa, että il-
man muuta sama pätee kaikkiin mui-
hinkin uskontoihin.  

Niinpä uskontojen sisällön tutkimi-
nen on johtopäätösten tekemistä pa-
piston mielikuvituksen rikkaudesta.  
Jos tästä pääsee johonkin tieteelliseen 
tulokseen, niin löytää jotain lainalai-
suuksia papiston asemassa olevien ih-
misten ajattelusta.  Se ei tuota mitään 
tulevaisuutta varten.  
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USKONNOTTOMAT 
HAUTAUSMAAT

Lepopelto, Kotka

Lepomäki, Siikainen

Rauhanmaa, Forssa

Ristikangas, Kemi

Kotivaara, Vaattojärvi

Lepola, Kuusankoski

Leporinne, Jyväskylä

Lepola, Karkkila

Tuonenviitta, Kajaani

Hautausmaat
kartalla

Ritva Ahonen ja Stig-Göran Lindqvist

Vapaa-ajattelijayhdistykset ovat perustaneet vuo-
sikymmenten saatossa useita hautausmaita ym-
päri Suomen. Vanhin on Kotkan vapaa-ajatte-
lijoiden hautausmaa, jossa ensimmäinen hau-
taus on vuodelta 1931, nuorin Keski-Suomen 

vapaa-ajattelijoiden tuhkahautauksiin keskittyvä hautaus-
maa, joka on perustettu vuonna 2004.

Hautausmaat on perustettu lähinnä uskonnottomia 
vainajia ja vapaa-ajattelijayhdistysten omia jäseniä varten, 
mutta pääosin näille hautausmaille voi haudata kenet ta-
hansa. Yleensä hautausmaiden säännöissä kuitenkin kiel-
letään uskonnolliset rituaalit ja symbolit, joten uskonnol-
lisin menoin hautausta ei voi toteuttaa.

Lähes kaikki hautausmaat tarjoavat arkku- ja uurnahau-
tausta sekä tuhkan hautaamista ilman uurnaa eri tavoin to-
teutettuna. Edullisinta on tuhkan sirottelu luonnonmukai-
selle hautausmaan alueelle, se on joillain hautausmailla jopa 
maksutonta, tavallisimmin kuitenkin alle 100 euroa. Muis-
tolaattapaikan hinnat vaihtelevat saman tyyppisesti. Yhdis-
tykset hinnoittelevat hautausmaapalvelunsa itsenäisesti.

Seremoniatiloja saattotilaisuuksia varten on joillakin 
hautausmailla, mutta usein erillistä saattotilaisuutta ei jär-
jestetä lainkaan. Muistotilaisuus voidaan pitää läheisellä 
järjestötalolla, ravintolassa, kahvilassa tai vainajan tai lä-
heisen kodissa. 

Pääosin hautausmaat hoidetaan talkoilla, taloudellinen 
tuki yhteiskunnalta on ollut lähinnä mahdollisuus tukityöl-
listettyjen käyttöön. Talkootyöllä on siis hoidettu uskonnot-
tomien hautausmaita kohta sata vuotta.

Vapaa-ajattelijayhdistysten ylläpitämien 
hautausmaiden perustamisvuodet:
Tuonenviita Kainuun VA 1964
Lepopelto Kotkan VA 1930
Lepomäki Satakunnan VA 1961
Ristikangas Kemin VA 1941
Rauhanmaa Forssan VA 1963
Kotivaara Luoteis-Lapin VA 1996
Lepola Kouvolan VA 1951
Leporinne Keski-Suomen VA 2004
Lepola Karkkilan VA 1950

Uskonnottomat hautausmaat
LEPOPELTO KOTKASSA
Hautausmaa sijaitsee Kotkan Parikassa, ja se on Suomen 
vanhin uskonnottomien hautausmaa. Hautapaikan saa ku-

ka tahansa. Kaikki hautausmuodot ovat käytössä, yleisim-
pänä tuhkan kätkeminen. Uskonnollisia symboleja eikä se-
remonioita ei hyväksytä.

Hautausmaa hoidetaan pääosin talkoilla.
Ylläpitäjä Kotkan vapaa-ajattelijat ry, yhteyshenkilö Ume 

Eerola

LEPOLA KARKKILASSA
Lepola sijaitsee Karkkilan Toivikkeessa. Kaikki hautaus-
muodot ovat mahdollisia, ja myös hautamuistomerkit muu-
alle haudatuille. Hautapaikasta voi tehdä etukäteen vara-
uksen, joka on voimassa 15 vuotta. Hautapaikka on voi-
massa 25 vuotta. Tuhkansirottelualueella on paikka muis-
tolaatoille.

Saattotilaisuuksia varten on seremoniatila Vilpola, jo-
hon mahtuu 25 henkilöä.

Lepola Karkkilan VA

Lepopelto Kotkassa



Hautapaikat ovat ensisijaisesti uskontokuntiin kuulumat-
tomille vainajille, mutta muitakin voidaan haudata. Sään-
nöissä huomautetaan, että hautapaikkaa ei saa siunata tai 
pyhittää.

Ylläpitäjä Karkkilan vapaa-ajattelijat ry, yhteyshenkilö 
Erkki Hohenthal.

LEPOLA KUUSANKOSKELLA
Lepola sijaitsee kolmisen kilometriä Kuusankosken keskus-
tasta länteen. Kaikki hautausmuodot ovat käytössä. Hauta-
us on mahdollista kenelle tahansa vainajalle, mutta uskon-
nollisia rituaaleja tai symboleja ei hyväksytä. Sirotteluhau-
taus on kaikille maksuton.

Ylläpitäjä Kouvolan vapaa-ajattelijat ry, yhteyshenkilöt 
Heljä Pekkalin ja Ossi Niinivaara.

RAUHANMAA FORSSASSA
Rauhanmaa sijaitsee Forssan Vapaa-ajattelijanpolulla, lä-
hellä valtatie 10:ntä. Kaikki hautausmuodot ovat käytössä, 
ja kuka tahansa voidaan haudata tänne. Sirottelualueella on 
kivipaasi muistolaattoja varten. Hautapaikka on voimassa 
50 vuotta, ja se voidaan ostaa etukäteen. Muistomerkkei-
hin ei hyväksytä uskonnollisia symboleja.

Hautausmaa hoidetaan talkoilla eikä haudanhoitosopi-
muksia nykyisin tehdä.

Ylläpitäjä Forssan vapaa-ajattelijat ry, yhteyshenkilö Ju-
ha Toivonen.

LEPOMÄKI SIIKAISISSA
Metsähautausmaa Lepomäki sijaitsee Siikaisten Samminmajan 
kylässä. Hautapaikan saa kuka tahansa, joka haluaa viimeiseksi 
leposijakseen uskonnottoman maaperän. Kaikki hautausmuo-
dot ovat käytössä, mutta koska alue halutaan säilyttää korutto-
man luonnontilaisena, haudan merkiksi voi sijoittaa vain hau-
takiven. Suku- tai rinnakkaishautapaikat eivät ole mahdollisia.

Hautausmaa on siirtynyt Satakunnan vapaa-ajattelijoi-
den omistukseen vuonna 2012. Yhdistys myös ylläpitää si-
tä, yhteyshenkilö Jukka Kim.

LEPORINNE JYVÄSKYLÄSSÄ
Leporinne sijaitsee Jyväskylän Seppälänkankaalla. Se on suun-
niteltu vain tuhkahautauksiin. Niin sirottelu kuin uurnahauta-
ukset ovat mahdollisia, ja molemmissa on muistolaattamah-
dollisuus. Uurna- tai perhehautapaikan voi varata etukäteen.

Hautausmaa on tarkoitettu ensisijaisesti vapaa-ajatteli-
jayhdistyksen jäsenille, mutta myös muille uskonnottomil-
le, jotka hyväksyvät hautausmaan säännöt. Sääntöjen mu-
kaan hautausmaalla ei sallita uskonnollisia rituaaleja, sym-
boleja tai muistomerkkejä.

Alueen hoito toteutetaan talkoilla.
Ylläpitäjä Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry, yhteyshen-

kilö Päivi Kovanen.

TUONENVIITA KAJAANISSA
Tuonenviita ja sen osana uurnalehto Tuonenlehto sijaitsee 
Kajaanin Paltaniemessä. Hautapaikan saa kuka tahansa, 
mutta uskonnollisia seremonioita tai tunnuksia ei hyväk-
sytä alueella. Kaikki hautausmuodot ovat käytössä ja Tuo-
nenlehtoon uurna- tai sirotteluhaudatulle vainajalle voi lu-
nastaa muistolaattapaikan yhteiseen hautakiveen.

Kaikki hautausmaan hoito tapahtuu talkoilla. Hautojen 
hoito on omaisten vastuulla.

Ainoa uskonnottomien hautausmaa entisen Oulun lää-
nin alueella.

Ylläpitäjä toimii Kainuun vapaa-ajattelijat ry, yhteyshen-
kilö Aki Räisänen.

Vapaa Ajattelija
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Tuonenviitta, Kaunuun VA

Rauhanmaa Forssassa

Lepomäki Satakunnan VA

RISTIKANGAS KEMISSÄ
Ristikangas sijaitsee Kemissä lähellä Ristikankaan kaupun-
ginosaa. Arkku- ja uurnahautaukset ovat mahdollisia ja 
vain yhdistyksen jäsenille ja heidän puolisoilleen.

Hautausmaalla on oma seremoniatila Saattola, johon 
mahtuu 30 henkilöä.

Ylläpitäjä Kemin vapaa-ajattelijat ry, yhteydenotot Pert-
ti Periniva tai Hautaustoimisto V. Puijola.

KOTIVAARA VAATTOJÄRVELLÄ
Kotivaara sijaitsee Kolarin kunnassa lähellä Vaattojärveä. 
Kaikki hautausmuodot ovat käytössä. Kuka tahansa voi-
daan haudata tänne, pääpaino kuitenkin kirkosta eronneilla 
ja heidän omaisillaan. Tuhkansirottelualueella on muisto-
laattamahdollisuus. Sirotteluhautaus on kaikille maksuton.

Ylläpitäjä Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry, yhteyshen-
kilöt Timo Niva ja Jorma Ravelin.

ET:N OPETUSSUUNNITELMAA PITÄÄ NOUDATTAA

Kotivaara Vaattojärvellä

JUMALATTOMAT KESÄPÄIVÄT PORISSA
Satakunnan vapaa-ajattelijat kutsuvat vapareita viettämään 
kanssaan 5. Jumalattomia Kesäpäivä 20.7.2019 klo 14-17.

Ohjemassa jumalatonta musiikkia jota esittää Neiti El-
len Salminen. ”Kuinka toimii nykyaikainen Kantelupukki” 
Kari Hännikäinen ja lisäksi vapaa-ajattelijoiden vapaan-
sanan ”Hyde Park.” Tarkoituksena saada vieraiden mieles-

sä liikkuvat vapariasiat kuuluviin lyhyillä ja nopeilla pu-
heenvuoroilla.

Tilaisuus osoitteessa Salin Selskappi, Nortamonkatu 3, 
28100 Pori. Tervetuloa! Lisätietoja puh. 046 811 9074/Juk-
ka Kim

Opetushallituksen opetusneuvos Satu 
Elo ja yksikön päällikkö Ulla Laine kir-
joittavat kriittisesti paikallisista järjes-
telyistä, joissa uskontoa ja elämänkat-
somustietoa opetetaan samalla tunnil-
la. ”Opetussuunnitelman perusteet on 
laadittu niin, että eri aineet opetetaan 
erikseen.” 

”Katsomusaineita on kaksi, uskon-
to ja elämänkatsomustieto. Uskonto 
jakaantuu eri uskontojen oppimää-
riin. Erilaisten opetussuunnitelmien 
vuoksi kahden katsomusaineen opet-
taminen yhdessä on parhaimmillaan-
kin mahdollista vain hyvin vähäisel-
tä osin. Opettajallakaan ei yleensä ole 
monen katsomusaineen pätevyyttä. 
Uskonnonopettajan kelpoisuudes-
ta on erillinen säädös kelpoisuusase-
tuksessa.

Osa kunnista on kirjoittanut paikal-
lisen opetussuunnitelman yhteiseksi 
kaikille katsomusvaihtoehdoille otta-
malla siihen aineksia eri oppiaineista 
ja oppimääristä. Tällöin on luotu ihan 
uusi oppiaine. Oppiaineista päättämi-
nen on kuitenkin eduskunnan tehtä-
vä, ei paikallisen opetuksenjärjestäjän 

tai koulun – ei edes Opetushallituksen. 
Tällaisen oppiaineen opetus on lain-
vastaista. Samalla vaarannetaan oppi-
laitten oikeus oman katsomusaineen 
opetukseen.

Opetussuunnitelman perusteet on 
laadittu niin, että eri aineet opetetaan 
erikseen. Opetuksen tavoitteet ja si-
sällöt määritellään valtakunnallisis-
sa opetussuunnitelman perusteissa. 
Niissä määriteltyjä oppiaineita ei voi-
da muuttaa toisenlaisiksi paikallises-
sa opetussuunnitelmassa. Jos näin teh-
dään, oppilaat jäävät vaille heille lain-
mukaisesti kuuluvaa opetusta. Sen si-
jaan opetusjärjestelyt ovat paikallisen 
opetuksenjärjestäjän ja koulun päätet-
tävissä.

Katsomusaineiden opetusjärjeste-
lyistä on tehty useita kanteluita edus-
kunnan oikeusasiamiehelle ja alue-
hallintoviranomaisille. Ratkaisuissa 
on linjattu muun muassa, että oppilas 
opiskelee aina omaa katsomusainet-
taan ja yhteisenä voidaan opettaa vain 
kaikkien opetussuunnitelmien täysin 
yhteneviä kohtia. Samoin on todet-
tu, että oppilas on oikeutettu oman 

katsomusaineensa opetukseen eikä 
ole velvollinen opiskelemaan mui-
den katsomusaineitten sisältöjä. Li-
säksi muistutetaan opettajan kelpoi-
suudesta.

Katsomusaineiden opetukseen 
liittyvät myös Euroopan ihmisoike-
ussopimuksen kirjaukset, joissa to-
detaan, että vanhempien vakaumus-
ta on kunnioitettava uskonnon ope-
tuksen ohella myös koulujen muus-
sa toiminnassa. Lisäksi jokaisella on 
oikeus olla tuomatta esiin omaa va-
kaumustaan.

On hyvä, että koulut kehittävät 
uusia opetusjärjestelyjä ja mietti-
vät uusia keinoja opetussuunnitel-
man toteuttamiseksi. Samalla pi-
tää kuitenkin huolehtia, että oppi-
joita kohdellaan yhdenvertaisesti. 
Opetussuunnitelma velvoittaa kou-
lut yhteistyöhön huoltajien kanssa. 
Ei ole oikein, että huoltajan tarvit-
see tehdä virallinen kantelu tullak-
seen kuulluksi.”

https://www.oph.fi/ajankohtaista/
blogi/101/0/myos_katsomusaineissa_
pitaa_noudattaa_opetussuunnitelmaa
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Yhdistykset toimivat

EPÄPYHÄINPÄIVÄSTÄ INNOITTUNEENA -  
TERVEHDYS KESKI-SUOMESTA

V
ierailimme Keski-Suo-
mesta Turun Epäpy-
häinpäivän vietossa. 
Kiitos tapahtuman jär-
jestäjille, päivä sisälsi 
paljon kuulumisia eri 

yhdistyksistä ja ajatuksia uusista toi-
minnan mahdollisuuksista. Innostut-
tiin sitten niin, että tuumasimme jär-
jestää jotakin yhdistysten yhteistä ta-
pahtumaan myös Jyväskylässä. Siispä 
alustavasti tervetuloa Keski-Suomen 
yhdistyksen vieraaksi 1.5.2019!

Olemme useaan otteeseen sekä hal-
lituksessa että vapaamuotoisissa idea-
riihi-illoissamme keskustelleet yhdis-
tyksen näkyvyyden lisäämisestä. Nä-

kyvyys voisi lisääntyä esimerkiksi ta-
pahtumiin osallistumalla, ja se voi 
tuottaa sitä kautta myös lisäystä jäsen-
määrään ja muunkin toiminnan viriä-
miseen. Näihin ajatuksiin ollaan nyt 
heräilemässä jonkinlaisen talvihorrok-
sen jälkeen. Toimintamme on painot-
tunut hautausmaatalkoisiin, eikä niil-
lä päästä pitkälle julkisuudessa, vaikka 
kuinka FB-sivuilla omaa hautausmaa-
ahkeruuttamme kehuisimme. 

Näkyvyyssyistä valitsimme Vapun 
päivän tapahtuma-ajaksemme. Silloin 
on väkeä liikkeellä Jyväskylän keskus-
tassa. Paikalliset tapahtumajärjestäjät 
hyväksyvät osallistumisemme. Tarkoi-
tus olisi osallistua kulkueeseen omine 
uskonnottomine kyltteinemme sekä 
jakaa vapaa-ajattelijatietoutta ja -mate-
riaaleja. Pystytämme myös oman esit-
telypisteen, mikäli saamme sille sopi-
van paikkavarauksen. Lisäksi voimme 
kokoontua jäsenten ja vierailevien yh-
distysten jäsenten yhteiseen tapaami-
seen keskustelun ja ruokailun merkeis-
sä Turun tapaan. 

Tämä kevät on hyvä aika vierail-
la Jyväskylässä ja paikallisten vapa-

reidenkin ilmaantua näkösälle omas-
sa pääkaupungissaan. Ensimmäinen 
hyvä syy on Minna Canth. Maalis-
kuun 19. päivä Minna Canth täyt-
tää 175 vuotta, ja Minnan patsas saa 
vappuna valkolakkinsa. Samalla ai-
nakin minä vapaa-ajattelijana koho-
tan myssyä hänen kriittisyydelleen ai-
kansa kirkonmiehiä kohtaan ja tasa-
arvopyrkimyksilleen naisten itsenäi-
syyden korostajana.  

Toinen hyvä syy vapun tapahtu-
maan osallistumiselle on ymmärrys 
vapaa-ajattelun historiasta. Vaikka 
vapaa-ajattelu ei sitoudu poliittisesti - 
erinomainen asia, kun puoluepoliitti-
nen järjestelmä on hyvää vauhtia me-
nossa kanveesiin (kirjoittajan henki-
lökohtainen huomio) - sen juuret ovat 
työväenliikkeen kanssa tehdyssä yh-
teistyössä. Sillä jo liiton perustamisai-
koina 1930-luvulla pohjustettiin katso-
musvapautta, jonka kehittämisen puo-
lesta yhä teemme työtä. Unohtamatta 
Forssan ohjelmaa vuodelta 1903. Jy-
väskylän vappukin on perinteiltään 
työväenliikevetoinen tapahtuma, vaik-
ka siihen nykyisin sisältyy monenlaista 
muutakin ohjelmaa, opiskelijavappua 
ja muun muassa Jeesus-marssi.      

Tervetuloa Jyväskylään 1.5.
Oman tapahtumamme kokonaisuus 
on vielä hahmottumassa, joten otam-
me mielellään vastaan ehdotuksia niin 
ohjelmasta, keskustelun teemoista 
kuin muistakin järjestelyistä. Mukaan 
mahtuu myös paljon jaettavaa materi-
aalia: niin humoristista uskontokritiik-
kiä kuin asiapitoistakin tiedottamista. 
Toivottavasti saamme esille niin va-
paa-ajattelijoiden, uskomattomien, 
Pro-Seremonioiden kuin muidenkin 
vastaavien esitteitä, materiaaleja, leh-
tiä yms. Tervetuloa!

Kannustan näkymään ja näkemään 
mahdollisuuksia mahdottomuuksien 
sijaan! 

Keski-Suomen Vapaa-ajattelijoiden 
ja sekulaarin vapun puolesta, 

Päivi Kovanen, pj.

Siispä alustavasti tervetuloa Keski-
Suomen yhdistyksen vieraaksi 1.5.2019!

MONIMUTKAISUUDEN  
KASVU EI HUOLESTUTA
Esa Ylikoski

Tähtitieteilijä Esko Valtaoja pohtii uusimmassa 
kirjansa nimen mukaisesti maailmankaikkeu-
den ja kosmologian suuria kysymyksiä varsin-
kin loppuluvussa ”Ikuisuuden palatsit”. Tarkas-
telussa on myös teologinen idea omegapistees-

tä päämääränä.  
Mitähän tällä ”on tekemistä tietokirjaosastolle yrit-

tävässä opuksessa, kyselee Joukko Huolestuneita Va-
paa-ajattelijoita”, veistelee Valtaoja ja jatkaa: ”Ei huol-
ta, en ole tullut uskoon, mutta omegapiste kurkkii siel-
lä sun täällä nykyfysiikan ja kosmologian maailman-
kuvassa, tosin yleensä naamioituneena ja eri nimillä 
esiintyen.”  

Mielestäni emergenssi, monimutkaisuuden kasvu to-
dellisuuden syvänä periaatteena sopii hyvin materialisti-
seen todellisuuskäsitykseen. Jos maailman on pakko ke-
hittyä yhä uusille, korkeammille tasoille, siitä vaan ja sil-
le voi hyvin vaikka hurrata aina kun sitä ilmenee elämäs-
sä ja tietoisuudessa.

Sitäkin sopii toivoa, että tähtien ja aineen kuolema – ei 
ennen pitkää vaan pitkän jälkeen – osoittautuukin väärin-
käsitykseksi, että maailmankaikkeutemme onkin vain yk-
si äärettömän monista multiversumin kuplista. Sen näkee 
sitten!?

”Neljäsataa vuotta tieteen aikaa, kaksisataatuhatta vuot-
ta Homo Sapiensin aikaa, neljätoista miljardia vuotta maa-
ilmankaikkeuden aikaa, ja mittaamaton, aavistamaton tu-
levaisuus.” Tosiaan, olemme vasta alussa.

Arvostelu

LIHAN VÄRINÄ
Eero Suorsa

Mitä tapahtuu, kun hurskas, fundamenta-
listinen munkki Athanaël (Warwick Fyfe) 
lähtee käännyttämään Venuksen papitarta, 
kurtisaani Thaïs’ia (Marianne Fiset) kris-
tinuskoon ja luostarielämään ”syntiseen 

Aleksandrian kaupunkiin”? Lopputulos ei ole sitä, mitä 
hurskaat munkit luostarissaan toivovat, vaan Athanaël ra-
kastuu Thaïs’iin. Lähetystyö menee näin toiseen suuntaan, 
hurskaan munkin huomatessa että maailmalla on tarjota 
kuivan Jeesuksen sijaan viinin, rakkauden ja lihan värinän 
tuoman vapauden nautintoja. 

Produktion visuaalinen ilme ja puvustus sijoittavat oop-
peran 1890-luvun loppuun, mikä on hyvä ratkaisu, kos-
ka raskaiden epookkisovitusten sijaan on monta kertaa 
miellyttävämpää katsella modernisoitua sovitusta. Oop-
pera onnistuu tekemään loistavasti kristinuskosta satii-
ria, aina Fisetin loistavasti tulkitsemista alkupuolen ke-
veistä aarioista aina fundamentalistisiin munkkeihin, jot-
ka suu vaahdoten ”syntisestä Aleksandrian kaupungista”, 
raivoraittiudessaan, jouhipaitoihin ja frakkeihin verhou-
tuessaan saivat yleisössä aikaan naurua. Puvustus on täs-
sä varsin oivaltava: frakkia käyttävät munkit tuovat mie-
leen herraskaisen Lions Clubin, ja vaikutelma tehostuu 
entisestään jouhipaitojen myötä. Kolme näytöstä, ja kol-
me tuntia, kuluvat kuin lentäen, eikä tylsää hetkeä tule. 

Loppuratkaisu on yllättävä, Athanaëlin saadessa oival-
luksensa, mutta Thaïsin kannalta liian myöhään: Thaïs 
ehtii kääntyä, ja huolimatta Athanaëlin ponnisteluis-
ta hän kuolee luostariin. Ooppera toimii voimakkaasti 
kahden päähenkilön väliseen dialogiin nojaten, ilman 
Jules Massenet’lle tyypillisiä massiivisia joukkokohta-
uksia. Warwick Fyfen ja Marianne Fisetin kemia toi-
mii loistavasti

Kansallisoopperan lavalla nähtävää produktiota tu-
kevat visuaalisesti loistokkaat lavasteet, joissa on paljon 
erilaisia punaisen ja kullan sävyjä liukuen aina haaleis-
ta sävyistä raskaisiin granaattiomenan ja mustaherukan 
sävyihin. Puvustusta on myös ihailtava: puvut ovat lai-
nassa Los Angelesin oopperasta, ja Thaïs’n kultaiset il-
tapuvut herättävät ihailua.

Massenet’n ooppera sai ensi-iltansa 1894, ja Louis 
Gallet’n laatima libretto perustuu kirjailija Anatole Fran-
cen romaaniin, joka kristinuskoa älykkäästi ja oivalta-
vasti herjaavan sisältönsä takia oli Vatikaanin kielletty-
jen kirjojen luettelossa. Vaikka kyseinen luettelo lakkau-
tettiin Vatikaanin toisessa konsiilissa, niin katolisilla on 
edelleen kirkon suosittama velvollisuus olla lukematta 
ja levittämättä ”haitallista” kirjallisuutta. 

Tätä taustaa vasten suosittelen oopperaa jokaisella 
ateistille ja ateistinmieliselle. Lisäksi Thaïs on sangen 
kevyt johdatus klassiseen lauluun ja oopperaan, joten 
raskaaksi teosta ei voi kutsua. 

Esko Valtaoja 2017. 
Kohti ikuisuutta. 

Ursa.

Jules Massenet’n Thaïs Kansallis-
oopperassa (8.2 näytös)
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JEHOVAN TODISTAJAT JATKOSSA 
SIVIILIPALVELUKSEEN

S I V I I L I 

P A L V E L U S

Lainsäätäjä on varsin yksimie-
lisesti päättänyt kumota Je-
hovan todistajien erivapau-
tuslain, jonka johdosta hei-
dät on nyt vapautettu ase- ja 

siviilipalveluksesta. Kyseessä on paitsi 
ainoa vapautettu uskontokunta, myös 
ylipäänsä ainoa kerta jossa Suomen la-
ki mainitsee nimeltä muun uskonnol-
lisen yhdyskunnan kuin valtionkirkot.

Vanhaa taustaa
Vapautuslaki tuli voimaan vuonna 
1987.

Jehovan todistajat ovat koko histo-
riansa ajan kieltäytyneet asepalveluk-
sesta. Aiemman opintulkintansa mu-
kaan he eivät suostuneet myöskään 
tätä korvaavaan siviilipalvelukseen, 
jolloin heidät tuomittiin vankeuteen. 
Käytännössä vankeus tapahtui Karvi-
an pakkotyölaitoksella.

Olosuhteista laitoksessa kertoo 
ruotsalaisen lehden otsikko vuodelta 
1968: ”Suomalainen keskitysleiri”. Vä-
hän artikkelin jälkeen itse presidentti 
Urho Kekkonen kävi laitoksessa, jo-
ka pian suljettiin. Olot paranivat, mut-

ta ongelma jäi: todistajat kieltäytyivät 
palveluksesta.

Todistajien vapauttamista koko-
naan asepalvelusta esitti mm. 70-lu-
vun alkupuolen toiminut puolustus-
laitoskomitea, mutta valtion koneisto 
jauhoi kovin hitaasti. Lopulta tammi-
kuussa 1985 hallituksen esitys oli val-
mis. Se hyväksyttiin yhdenvertaisuutta 
rikkovana poikkeuslakina äänin 117-
35, vastaan oli lähinnä Kokoomus.

Kymmenisen vuotta myöhemmin 
Jehovan todistajien oppi muuttui niin, 
että siviilipalvelus tuli sallituksi. Suo-
messa todistajat eivät ymmärrettäväs-
ti tätä tuoneet esille, vaan he halusivat 
säilyttää erivapauden.

Vuonna 1995 perusoikeussäädök-
siä muutettiin ja vuonna 2000 tuli voi-
maan uusi perustuslaki. Näiden yhte-
ydessä poikkeuslakien käyttöä kiris-
tettiin merkittävästi, ja tarkoitus oli 
ja on käydä vanhat lait läpi uuden pe-
rustuslain valossa. Myös vuoden 2003 
uskonnonvapauslaki -- jonka pohjal-
ta esimerkiksi eroakirkosta.fi-palvelu 
toimii -- on seurausta tästä.

Vapautuslain kumoamista tai laa-
jentamista lähdettiin selvittämään al-

kuvuodesta 2007. ”Ratkaisu” saatiin 
pitkän käsienheiluttelun tuloksena 
kolme vuotta myöhemmin: ”jäädään 
odottamaan poliittista ohjausta”. Tätä 
ohjausta ei koskaan tullut.

Hovioikeuden ratkaisu
Eräs totaalikieltäytyjä valitti saamas-
taan rangaistuksesta hovioikeuteen, 
ja vetosi nimenomaan tasa-arvoon Je-
hovan todistajiin nähden. Hovioikeus 
ratkaisi asian äänin 4-3 syytetyn hy-
väksi. Vähemmistö olisi tuominnut to-
taalikieltäytyjän rangaistukseen, mut-
ta sekin totesi tilanteessa olevan ongel-
man joka on ratkaistava lainsäädän-
nön muutoksella.

Ratkaisun ydinlause oli yksinkertai-
nen: ”Yhdenvertaisuusperiaate on ni-
mittäin monin tavoin vahvistunut -”. 
Uusi perustuslaki ja yhdenvertaisuus-
laki sekä ihmisoikeussopimusten tul-
kinta kieltävät hovioikeuden mukaan 
näin räikeän yhden uskontokunnan 
suosimisen silloinkin, kun suosiva la-
ki on säädetty poikkeuslakina.

Lainsäätäjälle ei jäänyt vaihtoehtoja: 
vapautuslaki piti joko kumota, tai laa-

jentaa tavalla joka johtaa käytännössä 
vapaaehtoiseen asepalvelukseen. To-
sin syyttäjä valitti Korkeimpaan oikeu-
teen, mutta puolustusministeri Niinis-
tö ei jäänyt sitä odottamaan. Kesken 
prosessin Korkein oikeus päättikin et-
tei ota juttua käsittelyyn, mahdollisesti 
tiedossa olevan lainmuutoksen vuoksi.

Tärkeänä yksityiskohtana todetta-
koon, että syytettyä auttoi hovioikeu-
dessa yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Lainmuutos
Alkuvuodesta 2018 Puolustusminis-
teriö asetti työryhmän joka piti ”arvi-
oida Jehovan todistajien asevelvolli-
suuden suorittamisesta vapauttamis-
ta koskevan lainsäädännön muutos-
tarpeet” ja ”huomioida, että esityksellä 
ei vaaranneta yleistä asevelvollisuut-
ta”. Muotoilu ei jättänyt paljon vaih-
toehtoja, ja kolmisen kuukautta myö-
hemmin työryhmä esittikin vapausta 
poistettavaksi.

Kesän käännyttyä syksyksi hallitus te-
ki vastaavan lakiesityksen. Työryhmän 
mietintöä vastaan olivat lähinnä Vasem-
mistoliitto ja Vihreä liitto, jotka olisivat 
mieluummin laajentaneet vapautuslakia 
muihinkin ryhmiin. Sote-uudistus lyk-
käsi eduskuntakäsittelyä, mutta helmi-
kuussa 2019 asia oli valmis. Käsittelyn 
aikana perustuslakivaliokunta vielä tiu-

kensi muutosta, ja hallituksen esittämä 
pieni siirtymäaikakin poistettiin.

Laki tulee voimaan kun Niinistö sen 
allekirjoittaa. Käytännössä Jehovan to-
distajat tulevat menemään siviilipal-
velukseen.

Vapaa-ajattelijoiden kanta
Liitto luonnollisesti vastustaa yhtä 
uskontokuntaa koskevaa erivapaut-
ta. Näin lausuimme asiasta jo vuonna 
2007, ja uudelleen viime vuonna. Osa 
jäsenistämme kannattaa vapautuslain 
kumoamista, osa taas laajentamista. 
Maanpuolustus sinänsä on asia, jo-
hon liitolla ei ole kantaa.

Pohdin tätä kysymystä lehden edel-
lisen numeron kirjoituksessani laa-
jemmin. Tiivistäen oman näkemyk-
seni mukaan liiton on otettava kantaa 
uskontoihin sivuaviin asioihin olettaen 
muun säilyvän entisellään. Tässä se tar-
koittaa, että oletamme asevelvollisuu-
den muutoin säilyvän nykymallissaan.

Pohdintaa
Yhdenvertaisuusvaltuutetun rooli jäi 
vähälle huomiolle. Oli kuitenkin il-
meisesti olennaista, että toinen viran-
omainen auttoi prosessissa. Lainsäätä-
jän tarkoitus lienee ollut, että valtuu-
tettu auttaa yksityisen syrjinnän paris-

sa, mutta nyt hän ottikin käsittelyyn 
asian jossa syrjijä oli valtio.

Tapaus osoittaa hyvin perusoikeuk-
sien, erityisesti yhdenvertaisuuden, 
vahvistuneen. Muutos on niin voi-
makas, että se vaikuttaa takautuvas-
tikin. Erityisesti eräissä ihmisoikeus-
sopimuksissa teksti ei ole muuttunut, 
mutta tulkinta on.

Hallituksen esityksessä todettiin: 
Järjestelmän, jossa ulkopuolinen vi-
ranomaistaho tai tuomioistuin arvi-
oisi henkilön uskonnollisen tai eettisen 
vakaumuksen aitoutta ja syvyyttä, ei 
voida katsoa normaalioloissa kuuluvan 
nykyaikaiseen oikeusvaltioon.

Tiukasti tulkittuna periaate tarkoit-
taisi, että esimerkiksi Maahanmuut-
tovirasto ei voisi tutkia islamista pois 
kääntymisen aitoutta. Tällöin turva-
paikka myönnettäisiin jokaiselle, jo-
ka valehtelisi kääntyneensä kristityk-
si, mutta ei myönnettäisi kaikille rehel-
lisille hakijoille.

Avoimeksi jää periaatteen laajenta-
minen muihin tilanteisiin. Esitän täs-
tä yhden esimerkin: Oletetaan, että va-
paa-ajattelijoiden yhdistys ostaa hauta-
usmaan, ja verottaja lain mukaan perii 
tästä varainsiirtoveron. Voiko yhdistys 
nyt tehdä verovalituksen ja edelleen vie-
dä jutun hallinto-oikeuteen perustellen 
asiaa sillä, että uskonnollisten yhdyskun-
tien ei tarvitse maksaa vastaavaa veroa?

PÄÄSIHTEERI LUENNOI OPISTOISSA
Pääsihteeri Esa Ylikoski on talven 
aikana pitänyt yleisöluentoja uskon-
nottomuudesta ja uskonnottomien 
oikeuksista muutamissa kansalais- ja 
työväenopistoissa. Luentoja on ollut 
Helsingin aikuisopistossa, Hyvinkään 
opistossa, Järvenpään opistossa, Riihi-
mäen opistossa sekä Jokelan opistos-
sa Tuusulassa.

Tämän lisäksi helmi-maaliskuun 
vaihteessa Vantaan aikuisopistossa oli 
kolmeosainen lyhytkurssi uskonnot-
tomuudesta, uskonnonvapaudesta ja 
yhdenvertaisuudesta.

Helsingin aikuisopistossa 23.1. 
pidetty esitys ”Hyvää elämää us-
konnottomasti” on tallennettu ja 
katsottavissa internetissä osoit-

teessa https://www.youtube.com/
watch?v=aMehYqQsZRU 

Kansalais- ja työväenopistoihin voi 
tehdä aloitteita yleisluonnoista ja kurs-
seista. Ensi syksyn ja koko vuoden oh-
jelmaa valmistellaan hyvissä ajoin ke-
väällä, joten esityksiä kannattaa tehdä 
jo maaliskuussa.

FM Esa Ylikoski 
Helsingin aikuisopistossa
23.1.2019 klo 16.00-17.00

HYVÄÄ ELÄMÄÄ  USKONNOTTOMASTI

Vapaa Ajattelija
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MAHDOTTOMAAN  
USKOMISEN TUPUTUSTA 
LAPSILLE
Yki Räikkälä

Erään päiväkodin seinällä oli 
tiedote tilaisuudesta, jos-
sa lapsille puhuttaisiin Jee-
suksesta taivaanseenastumi-
sineen historiallisena henki-

lönä. Vaihtoehtoa tuokiolle ei esitet-
ty. Oletus siis oli, että kaikki lapset 
osallistuvat, oli uskonto tai uskonnot-
tomuus mikä hyvänsä. Päiväkodin 
henkilökunta oli antanut luvan tuol-
le seurakunnan järjestämälle tuokiolle 
– joka ei seurakunnan tai päiväkodin 
ilmoituksen mukaan olisi tunnustuk-
sellinen. Muuten vain veisataan virsi, 
kerrotaan Jeesuksesta historiallisena 
ihmetekojen tekijänä ja kai siellä jo-
ku rukouksenkin hartaana lukisi. El-
lei virsi jo sellainen ole. Ei siis niin mi-
tenkään tunnustuksellinen tilaisuus.

Näytös, jossa esitellään kaivon kat-
somista, taikavarpuja, verrataan pa-
jua, leppää ja kuparia ja pohditaan, 
mikä niistä on paras vaikka maasätei-
lyn havaitsemiseen, on tyyten magi-
aan sitoutumaton, kun järjestäjä ker-
ran niin ilmoittaa. Ja Skepsis ry:n jär-
jestämä tilaisuus, jossa murskataan 
aaveet, automaattikirjoitukset, spiri-
tismi, ouija-laudat, homeopatia, vyö-
hyketerapia, jalokiviterapia jne., ilmoi-
tetaan mainoksessa olevan tyystin ei-
skeptinen tilaisuus.

”Kristinusko ei ole ideologia tai filo-
sofia tai aineeton mysteeri”, totesi eräs 
uskonoppinut blogitekstissään. Kyse 
oli ns. vaihtoehtoisista uusista uskon-
tunnustuksista, joista Pilatus oli jätetty 
pois. Hänestä Pontius Pilatuksen kar-
siminen pois kristinuskosta on me-
netys. Pilatuksen mainitseminen ni-
mittäin ankkuroi uskonkertomukset 
historiaan. Historiallisuus on siis si-
ten osa kristinuskon luonnetta. Se ei 
siis olisi vain aineeton mysteeri, tai fi-
losofia. Esiintyyhän Raamatussa hen-
kilöitä, jotka ovat oikeasti olleet ole-
massa ja paikkoja, jotka ovat olleet tai 
ovat edelleen olemassa. Me suomalai-

set asumme maassa, jonka nimi on 
Suomi. Meillä on historia, joka on luo-
tettavasti ylös kirjoitettu ja joka vas-

taansanomattomasti osoittaa maamme 
historiallisuuden ja oikeutuksen val-
tioksi. Mutta siltikään Suomea ei ole 
olemassa muuna kuin käsitteenä ja ni-
menä. Ei ole olemassa mitään muuta 
kuin historialliset tapahtumat ja käsi-
te Suomi. Ja sitten vielä osa historiana 
kirjoitetuista tapahtumista eivät vält-
tämättä ole tapahtuneetkaan niin kuin 
niistä on kirjoitettu. Ne on tulkittu. Ja 
niin tapahtuu edelleenkin siellä tääl-
lä. Konfliktin voittajaosapuoli kirjoit-
taa aina historian oman tahtonsa ja nä-
kemyksensä mukaisena.

Pontius Pilatus oli Rooman proku-
raattori Juudeassa. Todellinen histori-

an henkilö. Ei mikään mukava mies, 
eikä pessyt käsiään, ellei sitten ruo-
kailemaan ryhtyessään, vaan mie-
luusti ripustutti ristille kansankiihot-
tajat ja muut luuserit. Pontius Pilatuk-
sen käsien pesu kirjoitetussa Jeesuksen 
tuomitsemisessa on lähinnä fiktiota. 
Aivan mahdollista kyllä on, että Pi-
latus kyllä käski lyödä naulat Jeesuk-
sen, sen kansankiihottajan, raajoihin. 
Arkipäiväinen tapahtuma tuohon ai-
kaan. Mutta koska Pilatus eli ja oli ja 

tästä Raamatussa kerrotaan, niin kyl-
lä sitten Jeesuskin eli ja oli totisesti Ju-
malan poika ja ihmeitten tekijä. To-

sin Pilatuksesta on ilmeisesti olemassa 
vain yksi säilynyt arkeologinen todis-
te, kaiverrettu kirjoitus. Jeesuksesta ei 
ole ainuttakaan arkeologista todennet-
ta. Mutta Kristus oli, koska Raamattu 
kertoo tästä. Raamatun on oltava tot-
ta, koska se on Jumalan sanaa. Ja Ju-
malan on oltava totta, koska Hän Raa-
matussa ilmoittaa itsensä.

Näinä aikoina varsinkin, kun fik-
tio ja totuus sekoittuvat jopa valtioi-
den päämiesten puheissa, on help-
po todeta, että niin on ollut aina. Fik-
tio ja totuus sekoittuvat. Raamattu on 
pitkällä aikaskaalalla kirjoitettu ker-
tomuskokoelma, johon on sopivissa 

suhteissa sekoitettua historiaa, mui-
den kulttuurien tarinoita ja esikuvia 
ja ihmeitä, jotka olivat antiikin ai-
kaan varsin tavallisia juttuja. Luotiin 
ihmeellinen olento, Vapahtaja, Sanka-
rien Sankari, jolle mikään ei ole mah-
dotonta. Ei edes mahdottomuus. Pait-
si yksi: pelastaa se, joka ei häneen us-
ko. Tämä myyttinen hahmo, joka on 
sekoitus mahdollisesti olemassa ollut-
ta kiertävää opettajaa, juutalaista ker-
tomaperinnettä ja silkkaa fiktiota, on 

nyt monille täysin uskottava historial-
linen henkilö. Ja tätä ihmeellistä tari-
naa pitää siis opettaa meillä Suomessa 
vuonna 2019 päiväkotilapsille!

Satakunnan viikko on keskellä viik-
koa ilmestyvä ilmaisjakelulehti, joka 
on kutistunut nykypainos edesmen-
neestä Keskustapuolueen äänenkan-
nattajalehti Lallista. Siinä on aina ko-
ko sivu ja joskus ylikin pyhitetty Sa-
nalle ja hengellisille ilmoituksille. Sii-
nä julkaistaan kolumni, Viikon sana. 
Ant ti Ki vi ran ta One Way Mis si onista 
kirjoitti tammikuun lopussa otsikolla 
”Uskoisinko mahdottomaan” kristinus-
kon sisällöstä.

Pitäisikö uskoa uskontunnustuksen 
mukaisesti neitseestä syntymiseen ja 
teloitetun miehen ylös hyppäämiseen? 
Että tämä olisi Jumalan poika? Uskon-
tunnustus kertoo, ellei peräti todista 
Ju ma lan suu ret pe las tus te ot. Ja se mää-
rittelee kris til li sen us kon si säl lön. Us-
ko se ja olet kristitty. Jos et, olet paka-
na. Uskontunnustuksella erottaudut 
pakanuudesta. Uskontunnustuksessa 
tunnustetaan se, että Jesse palaa vielä. 
Mutta Kiviranta kysyy ovelasti, vähän 
kuin absurdin tiedostaen: on ko paruu-
sian, Jee suk sen toinen tulemisen odot-
tele mi nen ihan tur haa ja päätöntä?

No ei ole. Päättely kun menee näin 
kätevästi: Raamatussa kerrotaan, että 
Maria synnytti neitsyenä. Jos Jeesuk-
sella oli si ol lut bi o lo gi nen isä eli lisään-
tyminen olisi tapahtunut ns. maallises-
ti, ei Maria olisi ollut neitsyt, eikä poi-
ka voi si ol la Ju ma lan poi ka. Ja koska 
Jesse on Ju ma lan poi ka, on vain ihan 
luonnollista se, että kiipeämällä ristil-
le tämä saa ai kaan syn tien so vi tuk sen. 
Koska syn nit tö mä nä kuoleva Jumalan 
poika nyt vain voi hoidella kaikkien 
syn tis ten synnit näin kätevästi. Juma-
la nyt vain on näin suunnitellut ja sillä 
selvä. Pelastussuunnitelma. Piste.

Mutta jos tä tä pitää huuhaana, on 
silloin huuhaata myös kaik ki Jessen 
yli luon nol li set teot. Ja se neitseellinen 
syntymä. Ja sil loin me olisimme tyys-
tin hukassa. Ei olisi enää syn tien so vi-
tus ta ei kä taivaspaikkaa. Ei olisi ”var-
maa toi voa” ylös nou se muk ses ta. Näin 
siis Kivirannan mukaan.

Uskontunnustus on melkoinen 
rimssu. Se todistaa meille syntisil-
le pelastuksen, jumalamme tekemis-
tä tosista pelastusteoista ja se saa myös 
meidät ennen pitkää näkemään todek-
si sen itsensä lupaukset. Siis, kunhan 
uskoo. Autuaallista on mahdottomaan 
uskominen.

Muuten vain veisataan virsi,  
kerrotaan Jeesuksesta  

historiallisena ihmetekojen tekijänä.

Pitäisikö uskoa uskontunnustuksen 
mukaisesti neitseestä syntymiseen ja 
teloitetun miehen ylös hyppäämiseen?
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Eero Suorsa

Monet vuoden kiertoon 
liittyvät juhlat omaa-
vat jonkinlaisen taus-
tan uskonnoissa. Jou-
lu, pääsiäinen; rakas 

lapsi kulkee monissa vaatteissa vuo-
denajasta riippuen. 

Vaan tilanne on kuitenkin muuttu-
massa. Hyvän esimerkin tästä tarjoaa 
Eugenen kaupunki Oregonin osavalti-
ossa Yhdysvalloissa. Merkittävä ateisti-
nen järjestötoimija, Freedom from Re-
ligion Foundation pystytti kaupungin 
keskustaan joulukuussa banderollin, 
jossa toivotettiin ja hyvää talvipäivän-
seisausta. Banderollissa muistutettiin 
talvipäivänseisauksen olevan vuoden 
pimein päivä, jonka jälkeen aurinko 
marssii esiin ja luonnon herääminen 
alkaa. Samankaltaista juhlintaa toivoi-
si myös muualle; tämän kirjoittaja on 
tavannut järjestää juhlapäivälliset aina 
talvipäivänseisauksen, kevätpäivänta-
sauksen, kesäpäivänseisauksen ja syys-
päiväntasauksen kunniaksi.

Myös monet sellaiset juhlapyhät, 
joiden tausta on uskonnossa, ovat 
maallistuneet vuosikymmenien saa-
tossa kovaa tahtia. Tällainen juhlapyhä 
on esimerkiksi ystävänpäivä, jota vie-
tettiin hiljan jälleen 14.2. Vaikka juh-
lalla on taustansa sekä roomalaisten 
uskonnollisessa perinteessä että kris-
tillisessä perinteessä, niin en esimer-
kiksi ystävänpäivää koskevassa uuti-
soinnissa törmännyt ollenkaan pyhään 
Valentinukseen. Tänä vuonna tein tes-
tin, ja seurasin koko päivän sosiaalinen 
media työkaluna ystävänpäivään liit-
tyvää uutisointia ajatellen ilkikurises-
ti: Kuka muistaa suklaasydänten, ruu-
sujen ja konvehtirasioiden keskellä py-
hää Valentinusta?

 Kansainvälinen, englanninkielinen 
uutisointi näytti pikemminkin keskit-
tyvän yhdysvaltalaisten julkkisparis-
kuntien, kuten näyttelijöiden Cole 
Sprousen ja Lili Reinhartin ystävän-
päivätoivotuksiin. Eikä niin Frank Si-
natran kuin Ella Fitzgeraldin tunne-
tuksi tekemä kappale My Funny Va-
lentine viittaa millään tavalla pyhään 
Valentinukseen.

Vaikka huonoja uutisia kantautuu 
maailmalta päivittäin, niin valoa on 
silti olemassa. Ystävänpäivän alkuke-
vään tunnelmiin kenties sopivatkin 
paljon enemmän rakkaiden ja läheis-
ten ystävien muistaminen kuin uskon-

nollinen lataus pyhästä Valentiinuk-
sesta.

Nauttikaamme siis sekulaareista 
juhlan aiheista, koska niitähän riittää.

Hyvää kevättä myös sinulle, lehden 
lukija.

HYVIÄ UUTISIA SEKULAAREILLE 
JUHLAPYHILLE

ALLE PUOLET HALUAA HAUTAJAISENSA KIRKOSSA

Sananen toimitussihteeriltä: 

VAALEISSA ON VAROTTAVA
Eero Suorsa

Kun katsomme nykyistä yhteiskuntaamme, ja Ju-
ha Sipilän päätöksiä, mieleen nousee monia ky-
symyksiä: tuntuu oudolta ajatella, että kun kir-
joitan tätä, niin moni kärsii edelleen uskonnon 
vaikutuksista yhteiskunnassamme. Vai käytinkö 

väärää muotoa? Onko nykyinen yhteiskunta ateistille yh-
teiskunta, jota voi kutsua ”omaksi yhteiskunnaksi”? Filoso-
fi Timo Airaksinen pohti varoittavaan sävyyn neljä vuotta 
sitten, miten silloisten vaalivoittajien, kuten Sipilän ja Ti-
mo Soinin uskonnollisuutta ei valtamediassa oltu nostet-
tu esiin. Ehkä silloin äänestäjien, myös ateistien, olisi pitä-
nyt olla valppaampia.

Moni uskonnoton lapsi pakotetaan edelleen uskonnolli-
siin tilaisuuksiin koulussa. Vankilat kuhisevat edelleen pas-
toreita, saarnaajia ja imaameja, joilla ei ole kannettavanaan 
hyvää sanomaa, vaan myrkkyä kirjoista, jotka on kirjoitet-
tu myrkyllisesti ja pahansuovasti. Poikien ympärileikkaus 
on edelleen sallittua laissa, sekä uskonnollisista syistä, et-
tä väkisin keksityn diagnoosin, fimoosin, myötä. Kurjista-
va leikkauspolitiikka ja tästä nouseva köyhyys ajavat ihmi-
siä erityisen helposti erilaisten uskonnollisten, heille vaa-
rallisten yhteisöjen pariin. Tämän on todennut tutkija ja 
ateistinen aktivisti Sikivu Hutchinson.

Kreikkalaiset loivat jumalia, koska eivät ymmärtäneet 
merta, rakkautta ja kuolemaa. Vihkivesi on vain likavettä. 
Eduskunnan päätös olla avaamatta ET:tä kaikille opiskeli-
joille lukiolain  muutoksen yhteydessä osoitti, että Suomi ei 
ole vielä ateistille  valmis yhteiskunta. Vapaa-ajattalijain lii-
ton jäsenyhdistyksissä on monien eri puoluekantojen edus-
tajia, mutta yhteinen asiamme, eli uskonnottomien ihmis-
oikeusjärjestön toiminta ja vaikuttaminen myös eduskun-

nan tasolla ovat varmasti puoluekantaan riippumatta tär-
keitä jokaiselle tämän tekstin lukijalle.

Nyt on kyse siitä, mitä me ja sinä voimme tehdä.  Kes-
keisintä on varmasti ehdokkaan valinta. Tässä muutamia 
vinkkejä, miten tässä tilanteessa voi toimia:

1. Kirjoita ehdokkaallesi, jota aiot äänestää, sähköposti 
tai kirje. Kysy häneltä seuraavat kysymykset: a) miten hän 
aikoo toimia uskonnottomien aseman parantamiseksi edus-
kunnassa? b) Miten hän aikoo edistää ET:n avaamista kai-
kille opiskelijoille? c) Kuuluuko mahdollinen ehdokkaasi 
mihinkään uskontokuntaan? 

2. Kirjoita kansanedustajallesi, jota äänestit neljä vuotta 
sitten. Kysy häneltä miten hän äänesti ET:n avaamisen yh-
teydessä viime keväänä. Kysy myös, miten hän on pyrki-
nyt edistämään uskonnottomien asemaa yhteiskunnassa?

3. Tietyillä alueilla, kuten Pohjanmaalla, Etelä-Pohjan-
maalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla on 
kenties sovellettava ”pienemmän pahan” taktikkaa. Mikäli 
et löydä itsellesi ehdokasta, joka ajaisi ateistien asiaa, valit-
se ehdokas joka on kaikkein vähiten konservatiivisin. Tai 
voit olla äänestämättä.

4. Äänestä paikalliseen vapaa-ajattelijayhdistykseen kuu-
luvaa ehdokasta. Mikäli mahdollista, niin sopikaa yhdistyk-
sessä äänten keskittämisestä hänelle.

Toivotaan että liiton tavoitteita ajavia ehdokkaita pääsee 
mahdollisimman paljon eduskuntaan. Michael Mooren 
dokumentti Fahrenheit 9/11 päättyy kohtaan jossa Geor-
ge W. Bush toteaa, että Teksasissa vallitsee vanha sanon-
ta jonka mukaan kerran huijattu ei mene toista kertaa sa-
maan lankaan. Tästä Moore toteaa olevansa ”kerrankin 
samaa mieltä”. Toivotaan, että nyt Suomen vaaleissa ää-
nestäjien enemmistö ei mene samaan lankaan kuin nel-
jä vuotta sitten.

Jori Mäntysalo

Vakuutusyhtiö Kaleva teetti vuosi sitten kyselyn suomalais-
ten tavoista surra, viettää hautajaisia ja suunnitella omia 
hautajaisiaan. Päätuloksen tiivisti tiedotteen otsikko: "Suo-
mi ei sure somessa".

Yksi väitteistä oli "Haluan, että hautajaiseni pidetään kir-
kossa." Kaikista vastaajista näin vastasi 40 %, naisista vä-
hän useampi ja miehistä harvempi. Yli 50-vuotiaista puo-
let halusi hautajaisensa kirkkoon, alle 40-vuotiaista reilu 
kolmannes.

Lukujen suunta vastaa yleistä uskonnollisuutta: keski-
määrin ottaen maallistuneempia ovat miehet ja nuorem-
mat ikäluokat. Lukujen välinen ero oli minusta yllättä-
vän pieni.

Kirkkoon kuuluvia on edelleen lähes 70 prosenttia. Tä-
män tutkimuksen perusteella siis neljännes suomalaisista 
kuuluu kirkkoon haluamatta kirkkohautajaisia. Vastaava 
outous nähdään katsomalla tilastoja kirkon jäsenten vih-
kimisistä.

Siinä missä siviilivihkiminen on selvä vaihtoehto, ei kun-
nallisia hautausmaita käytännössä yhtä poikkeusta lukuun-
ottamatta ole. Vaikka teoriassa ei ole sidosta hautapaikan 
ja hautaustilaisuuden välillä, käytännössä side on vahva. 
Kirkko hyötyy asemastaan, jossa sille on ulkoistettu kaik-
kien suomalaisten hautaustoimi.

Toisaalta luvut kertovat edelleen siitä, miten tavattoman 
heikkokin side riittää säilyttämään kirkon jäsenyyden. Usko 
ja rituaalit eivät ole välttämättömiä, vaan pelkkä tapa näyt-
tää olevan itsessään riittävä perustelu.
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MITÄ VIKAA 
YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMISSA?

Esa Ylikoski

Vuonna 2015 voimaan tul-
leen uuden yhdenvertai-
suuslain tarkoituksena on 
edistää yhdenvertaisuutta, 
ehkäistä syrjintää ja tehos-

taa syrjinnän kohteeksi joutuneen oi-
keusturvaa. 

”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, va-
kaumuksen, mielipiteen, poliittisen toi-
minnan, ammattiyhdistystoiminnan, 
perhesuhteiden, terveydentilan, vam-
maisuuden, seksuaalisen suuntautumi-
sen tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella.”

Syrjintäkielto koskee myös uskon-
toa tai vakaumusta, mikä tarkoittaa, 
että ketään ei saa syrjiä myöskään us-
konnottomuuden perusteella. Uskon-
nottomia ovat muun muassa ateistit, 
agnostikot, skeptikot ja uskontojen 
suhteen välinpitämättömät.

Laki velvoittaa viranomaisia, kou-
lutuksen järjestäjiä sekä työantajia ar-
vioimaan yhdenvertaisuuden toteu-
tumista toiminnassaan, edistämään 
yhdenvertaisuuden toteutumista se-
kä laatimaan suunnitelma tarvittavis-
ta toimenpiteistä yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi. Oppilaitosten on varat-
tava oppilaille ja heidän huoltajilleen 
sekä opiskelijoille mahdollisuus tulla 
kuulluiksi. 

Yhdenvertaisuus- eli yv-suunni-
telmissa tulisi käsitellä kohta kohdal-
ta kaikki lain kieltämät syrjintäperus-
teet. Valitettavasti monissa laadituissa 
yv-suunnitelmissa puuttuu systemaat-
tinen ja perusteellinen eri väestöryh-
mien syrjintäriskien arviointi sekä eh-
käisevien ja korjaavien toimien mää-
rittely. Tämä puute kohdistuu erityi-
sesti uskonnottomuuteen.

Karsinta syrjivää
Uskonnottomien ja monien muiden-
kin syrjintäkieltoluettelossa mainittu-
jen riskiryhmien tilanne on yksinker-
taisesti jätetty käsittelemättä, syrjäytet-
ty. Tällainen karsinta on yv-suunni-
telmissa suorastaan syrjivää, olipa se 
ajattelematonta tahattomuutta tai har-
kittu teko priorisoinnin verukkeella.

Valitettavasti näin on käynyt myös 
esimerkiksi Helsingin koulutoimessa. 
Asia on tuotu esiin jo vuonna 2017 
Helsingin seudun vapaa-ajattelijain 
Uskomaton-lehdessä. Nyt keväällä 
2019 yhdistys kiinnittää asiaan vaka-
vaa huomiota Helsingin kaupungin 
yhdenvertaisuussuunnitelman laadin-
taan koskevassa lausunnossaan.

Lähes poikkeuksetta peruskoulujen 
yhdenvertaisuussuunnitelmien ylei-
sessä osassa todetaan vain, että ”ketään 
ei saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin 
ja muun henkilöön johtuvan syyn pe-

rusteella”. Uskonto, vakaumus tai us-
konnottomuus ja eräät muut kielle-
tyt syrjintäperusteet loistavat poissa-
olollaan koulujen suunnitelmissa edes 
mainintana. 

Tämä ilmeisesti johtuu jo opetusvi-
raston kouluille lähettämästä suunnit-
teluohjeesta, jossa tehty syrjintäkielto-
perusteiden rankka karsiminen on il-
meisesti vaikuttanut koulujen suunni-
telmien puutteellisen lopputulokseen. 
Sinänsä ohjeiden antaminen kouluille 
suunnitelmien valmistelua varten oli 
hyvä asia; vain ohjeiden puutteellisuus 
oli huono asia.

Pelkkä maininta ei tietysti riitä, 
vaan yv-suunnitelmissa tulee käsitellä 
mahdollisimman konkreettisesti myös 
uskonnottomuuteen liittyvän syrjin-
nän ehkäisyä ja yhdenvertaisuuden to-
teutumisen edistämistoimia. Seuraa-
vassa uskonnottomuuteen liittyvien 
syrjintäongelmien pohdintaa, joka on 
esitetty esiin myös Helsingin seudun 
vapaa-ajattelijain lausunnossa.

Päiväkotien ja koulujen 
uskonnolliset tilaisuudet 
Opetushallituksen ohjeissa (tammi-
kuu 2018) mainitaan, että ”Opetuk-
sen järjestäjä voi päätyä myös siihen, 
ettei koulun työsuunnitelmassa määri-
teltynä työaikana järjestetä uskonnolli-

sia tilaisuuksia tai toimituksia.” (Sama 
sanotaan varhaiskasvatuksesta.)

Tämä olisi paras ratkaisu kaikkial-
la. Eihän työpaikoillakaan työpäivään 
liitetä aamuhartauksia ja jumalanpal-
veluksia. Ne eivät kuulu laissa mainit-
tuihin kasvatuksen ja opetuksen teh-
täviin. Varhaiskasvatuksen ja opetus-
suunnitelman perusteiden mukaan 
toiminnan tulee olla uskonnollisesti, 
katsomuksellisesti ja puoluepoliittises-
ti sitouttamatonta. 

Helsingissä lisäperusteena päivä-
kodin ja koulun uskonnollisen ohjel-
man lopettamiseen on ev.-lut. kirkon 
jäsenosuuden putoaminen pian alle 

puoleen kaupungin asukkaista; seit-
semällä alueellahan se on jo tapahtu-
nut. Alle puolet lapsista liitetään kir-
kon jäseniksi vauvakasteella.  

Jos uskonnollisia tilaisuuksia tai 
toimituksia päivähoidon ja perus-
opetuksen ohjelmaan kuitenkin tois-
taisseksi liitetään, samaan aikaan pi-
tää olla hyvin järjestettyä, sitoutta-
matonta varhaiskasvatusta ja pe-
rusopetusta, josta on hyvissä ajoin 
informatiivisesti tiedotettu huolta-
jille sekä oppilaille.

Kahta vaihtoehtoa koskevassa tie-
dotuksessa ei pidä enää käyttää syr-
jiviä ilmaisua, kuten osallistuvat ja 
”osallistumattomat”. Ne lapset ja nuo-
ret, jotka osallistuvat sitouttamatto-
maan kasvatukseen ja opetukseen, ei-
vät ole mitään ”osallistumattomia”; he-
hän osallistuvat kaikille mahdolliseen 
toimintaan, johon vain ei kuulu min-
kään uskonnon uskonnonharjoitusta 
(jumalanpalvelus, hartaus, virsilaulu-
tuokio tai muu vastaava uskonnolli-
nen tilaisuus tai toimitus).

Sitouttamattoman katsomuskasva-
tuksen ja opetuksen ohjelman järjes-
tämiseen johdon pitää huolehtia hyvät 
henkilöresurssit, nimetä kokonainen 
työryhmä. Ohjelmaa ei saa sysätä yh-
den tai kahden elämänkatsomustiedon 
opettajan hommaksi, kun kaikki muut 
istuvat kirkossa valvomassa.

Sitouttamaton ohjelma voidaan to-
teuttaa mielellään myös koulun ulko-
puolella esimerkiksi retken muodos-
sa. Säännöllisiä yhteistyökumppanei-
ta voisivat olla esimerkiksi kirjastot. 
Sitouttamatonta ohjelmaa järjestettä-
essä voidaan käyttää myös vierailijoi-
ta esimerkiksi erilaisista kansalaisjär-

jestöistä tai kunnan toimialoista, vaik-
kapa kulttuuri-, vapaa-aika- ja nuori-
sotoimesta.

Yv-suunnitelmissa tulee erityisesti 
arvioida ja pyrkiä ehkäisemään kah-
desta vaihtoehtoisesta uskonnollises-
ta/katsomuksellisesta ohjelmasta joh-
tuvia syrjintäriskejä. 

Elämänkatsomustiedon 
opetusjärjestelyt ja 
tiedottaminen 
Tulevien ekaluokkalaisten koteihin 
lähetettävässä ”Tervetuloa kouluun” 
-oppaissa tulee esitellä elämänkatso-
mustietoa (ET) varsin perusteellises-
ti. Tämä johtuu siitä, että ekaluokal-
le tultaessa uskontokuntiin kuulu-
mattomia oppilaita koskee kuitenkin 
katsomusaineen valintamahdolli-
suus, vaikka elämänkatsomustieto 
onkin heillä ensisijainen katsomus-
aine. ET:n käsittely on monina vuo-
sina ollut näissä oppaissa yllättävän 
suppeaa.

Rehtorien tulee pienissäkin kou-
luissa toimia aktiivisesti toimia sen 
hyväksi, että uskontokuntiin kuu-
lumattomien oppilaiden oikeus elä-
mänkatsomustiedon opetukseen to-
teutuu opetusjärjestelyjen puolesta 
hyvin ja syrjimättömästi. Tarvittaes-
sa pitää käyttää kohtuullisia mukau-
tuksia, jotta opetusjärjestely ovat oppi-
laan ikäkausi huomioon ottaen hyviä.

Myös muiden kuin ekaluokkalais-
ten opetusjärjestelyihin tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota syrjinnän ehkäi-
syn näkökulmasta. Elämänkatsomus-
tieto on ollut eri syistä vajaakäytössä, 
joten myös kohtuullisia mukautuk-
sia tulee tarvittaessa käyttää varmis-
tamaan, ettei lukujärjestys aiheuta ET-
oppilaille ylimääräisiä hankaluuksia. 

Elämänkatsomustietoa opettavien 
luokanopettajien ja aineenopettajien 
lisä- ja täydennyskoulutukseen tullee 
kiinnittää myönteistä huomiota niin 
että kouluissa on myös vararesurssia 
henkilöstövaihdosten ja sairaussijais-
tuksien varalle. ET:n oppilasmäärät 
ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Mikä-
li ET avataan lakimuutoksella varsin 
pikaisesti kaikille valittavissa olevaksi 
katsomusaineeksi, se lisää aineen op-
pilas- ja opiskelijamääriä.

Elämänkatsomustiedon opetukseen 
tulee hankkia lähtökohtaisesti aineen 
oppikirjoja ja muuta opetusmateriaa-
lia. Tämä tarve johtuu myös siitä, et-
tä osalla opettajista aineen opetusko-
kemus voi olla vähäistä, jolloin oman 
opetusmateriaalien tekeminen katta-
vasti voi viedä liikaa aikaa. Kunnat voi-
sivat myös itse tai yhteistyössä muiden 
vastaavien kuntien kanssa tuottaa alu-
eellisesti sopivaa oppimateriaalia.

Oppikirjojen käyttömahdollisuus ei 
estä käyttämästä myös muita materi-
aaleja sekä sellaisia oppimis- ja työta-
poja, joissa ei koko ajan käytetä op-
pikirjaa.

Uskontokuntiin kuulumattomien 
oppilaiden mahdollisuus siirtyä us-
konnonopetuksesta heitä varten teh-
tyyn elämänkatsomustietoon tulee olla 
selkeä. Valintatilanne uskonnon aloit-
tamispäätöksissä ei aina ole ollut reilu. 
Vaihdon uskonnosta ET-ryhmään on 
oltava avoin joka vuosiluokan vaihtu-
essa ja myös lukuvuoden aikana.

Konkreettisuuden puute kohdistuu 
erityisesti uskonnottomuuteen.
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Bertrand Russell (1872-1970) oli merkit-
tävä filosofi ja ateisti. Hänen teoksistaan 
on suomennettu mm. Filosofiaa jokamie-
helle ja Länsimaisen filosofian historia. 

On kaksi kohtaa, jotka ovat aivan 
oleellisia kristitylle. Ensimmäinen on 
opillinen: täytyy uskoa Jumalaan ja 
kuolemattomuuteen. Jollei usko noi-
hin kahteen asiaan, ei voi kutsua itse-
ään kristityksi. Lisäksi täytyy olla us-
koa Kristukseen.

Kertoakseni miksi en ole kristitty, pu-
hun kahdesta asiasta: miksi en usko Ju-
malaan ja kuolemattomuuteen ja mik-
sei Kristus ollut paras ja viisain kaikis-
ta miehistä, joskin hänellä oli moraalis-
ta hyvyyttä.

Jumalan olemassaolon perusteluyri-
tyksiä on koko joukko, mutta tässä vain 
muutamia.

Yksinkertaisin ja helpoin ymmär-
tää on ensimmäisen syyn peruste. Väi-
tetään, että kaikella on syy. Kun men-
nään taaksepäin syiden ketjussa yhä pi-
temmälle, tullaan ensimmäiseen syyhyn 
joka on Jumala.

J.S Millin omaelämäkerrasta nuorena 
löytämäni lause johdattaa mieleen seu-
raavan kysymyksen: ”kuka teki Juma-
lan?” Tuo yksinkertainen lause osoitti 
minulle, ja vieläkin osoittaa, ensimmäi-
sen syyn virheellisyyden.

Sitten on luonnonlakiin nojautuva pe-
ruste. - - Koko ajatus, että tähän sisältyy 
lain antaja, johtuu luonnonlakien ja ih-
mislakien sekoittamisesta keskenään. Ih-
miset lait ovat määräyksiä käyttäytyä tie-
tyllä tavalla, jotka voit valita tai olla valit-
sematta; mutta luonnonlait ovat kuvaus 
siitä, miten esineet todellisuudessa käyt-
täytyvät, ja koska ne ovat pelkkä kuva-
us, mitä esineet todellisuudessa tekevät, 
ei ole perusteita väittää, että joku käski 
niiden tehdä niin ja niin.

Seuraava askel tuo meidät suunnit-
teluperusteeseen: Kaikki maailmassa on 
tehty juuri siten, että voimme onnistua 
elämään täällä, ja jos maailma olisi kos-
kaan vähän erilainen, emme kykenisi 
elämään.

Darwinista lähtien olemme ymmär-
täneet, miksi elävät olennot ovat mukau-
tuneet ympäristöönsä: ei ole mitään to-
disteita suunnitelmasta.

On hämmästyttävää että monet ihmi-
set uskovat maailman olevan paras, mi-
hin kaikkivaltias on kyennyt. Eikö kaik-
kivaltias voisi luoda jotain parempaa 
kuin Ku Klux Klaanin, fasistit ja Wins-
ton Churchillin? Kovin vakuuttavilta ei-
vät vaikuta ihmiset, jotka sanovat: ”Olen 
niin loistava tuote, että on täytynyt ol-
la suunnitelma maailmankaikkeudessa.”

Moraaliset perusteet
Seuraavaksi vaiheeseen, jota kutsun teis-
tien älylliseksi alentumiseksi eli moraali-
siksi perusteiksi Jumalan olemassaolosta.

Yksi muoto kuuluu, että ”ei olisi mi-
tään oikeata eikä väärää, ellei Juma-
laa olisi olemassa”. - -Sitten on moraa-
lisen perusteen outo muoto, vääryyden 
korjaantuminen: sanotaan, että Juma-
lan olemassaoloa tarvitaan tuomaan oi-
keus maailmaan. - -Täytyy olla Jumala, 
ja täytyy olla taivas ja helvetti, jotta voi 
olla oikeutta.

Se mikä ihmisiä liikuttaa uskomaan 
Jumalaan ei ole mikään älyllinen perus-
te. Useimmat ihmiset uskovat Jumalaan, 
koska heitä on siihen ohjattu. Ajattelen, 
että seuraavaksi voimakkain syy on tur-
vallisuuden kaipuu, että on olemassa iso-
veli, joka haluaa huolehtia sinusta. Sillä 
on huomattavaa osa manipuloitaessa ih-
misen haluun uskoa Jumalaan.

Kristuksen luonne
Oliko Kristus paras kaikista miehistä? Ei 
ollut. Ajattelen silti, että on opetuksia, 
joista olen yhtä mieltä Kristuksen kans-
sa enemmän kuin tunnustavat kristityt.

”Älä vastusta pahaa, vaan jos kuka ta-
hansa lyö sinua toiselle poskelle, käännä 
hänelle myös toinen.” Tämä ei ole uu-
si ohje tai periaate. Sitä käyttivät Laotse 
ja Buddha noin 500-600 vuotta ennen 
Kristusta, mutta se ei ole periaate, jonka 
kristityt hyväksyisivät. En epäile, etteikö 
nykyinen pääministeri olisi mitä vakavin 
kristitty, mutta en neuvoisi ketään mene-
mään ja läimäyttämään häntä poskelle.

”Anna sille, joka kerjää sinulta, ja 
sen luota, joka lainaisi sinulta, älä kään-
ny pois.” Hyvä periaate. Emme ole tääl-
lä puhuaksemme politiikkaa, mutta en 

voi olla huomauttamatta, että viime par-
lamenttivaaleissa taisteltiin tästä kysy-
myksestä.

”Jos haluat tulla täydelliseksi, mene 
ja myy kaikki mitä omistat ja anna köy-
hille.” Tämäkään perusohje ei ole kovin 
suosittu kristittyjen ystäviemme piirissä.

En väitä eläväni näin. Mutta opetuk-
sista poikkeaminen ei ehkä ole aivan sa-
ma kristitylle?

Kristuksen opetuksen 
puutteet
Kun olen myöntänyt eräiden perustei-
den oivallisuuden, tulen tiettyihin evan-
keliumien opetuksiin ja en usko että ku-
kaan voisi tunnustaa Kristuksen äärim-
mäistä viisautta tai hyvyyttä. Kristuksen 
historiallisuus on kyseenalaista. Tähän 
en puutu, vaan käsittelen evankeliumi-
en Kristusta.

Huomaamme seikkoja, jotka eivät 
vaikuta viisaalta.

Kristus selvästi ajatteli, että hänen 
seuraava tulemisensa tapahtuisi ennen 
tuolloin elävien ihmisten kuolemaa. - - 
Tuo oli perusta hänen moraaliselle ope-
tukselleen: ”Älä huolehdi huomisesta.” 
Hänen toinen tulemisensa oli tulossa, ja 
että kaikkia tavallisia maallisia asioita ei 
tarvinnut ottaa lukuun.

Siveysopillisesti kristityn moraalises-
sa luonteessa on vakava virhe, ja se on 
usko helvettiin. Kukaan, joka on todella 
inhimillinen, ei voi uskoa ikuisesti kes-
tävään rangaistukseen. Kristus kuiten-
kin tähän uskoi. Huomaamme koston-
himoista raivoa niitä kohtaan jotka ei-
vät kuunnelleet häntä.

Emme löydä Sokrateessa tuota asen-
netta. Huomaamme hänet lempeäksi ja 
kohteliaaksi niitä ihmisiä kohtaan, joil-
la ei ollut tapana kuunnella häntä. Se on 
viisaan arvolle paljon sopivampi kuin 
raivostuminen.

Evankeliumeissa Kristus sanoi: ”Te 
käärmeet, te kyykäärmeiden sukukun-
ta, kuinka voisitte päästä pakoon hel-
vetin kadotuksesta.” Tämä oli ihmisil-
le, jotka eivät pitäneet hänen saarnaa-
misestaan. ”Joka puhuu Pyhää Henkeä 
vastaan, hänelle ei tule antaa anteek-
si tässä maailmassa eikä tulevassa.” 

BERTRAND RUSSELL 
MIKSI EN OLE KRISTITTY

Lempeydellä varustettu henkilö ei oli-
si pannut tuon laatuista pelkoa ja kau-
hua maailmaan.

”Ihmisen poika tulee lähettämään 
enkelinsä matkaan, ja he tulevat erotta-

maan hänen valtakunnastaan kaikki, jot-
ka rikkovat, ja ne, jotka tekevät pahaa, ja 
heittämään heidät tuliseen pätsiin; siel-
lä on oleva itku ja hammasten kiristys”; 
On silminnähtävää, että kaunaisuudes-
sa on tiettyä mielihyvää. Muuten sitä ei 
esiintyisi niin usein.

Muistamme myös, kuinka toisessa 
tulemisessaan hän aikoo erottaa lam-
paat vuohista ja sanoa vuohille: ”Lähte-
kää luotani, te kirotut, iankaikkiseen tu-
leen.” Sitten hän sanoo jälleen: ”Jos kätesi 
viekoittelee sinut syntiin, hakkaa se pois; 
on parempi sinulle astua elämään raaja-
rikkona kuin kaksi kättä omistaen men-
nä helvettiin, tuleen, joka ei koskaan tule 
sammumaan; missä heidän kalvava tus-
kansa ei kuole ja tuli ei sammu.”

Tämä on julmuuden oppi. Se pani 
julmuuden maailmaan ja lahjoitti maa-
ilmalle julman kidutuksen sukupolvia. 
Evankeliumien Kristus olisi varmasti 
katsottava siitä vastuunalaiseksi.

Ei myöskään ollut kovin ystävällis-
tä sikoja kohtaan panna pahat henget 
niihin ja laittaa ne syöksymään mäkeä 
alas mereen. Kaikkivaltias olisi saanut 
pahat henget yksinkertaisesti mene-
mään pois.

Tunne-tekijä
Todellisella syyllä, miksi ihmiset hyväk-
syvät uskonnon, ei ole mitään tekemis-
tä järjen kanssa. He hyväksyvät uskon-
non tunnesyistä.

Väitetään, että on väärin hyökätä 
uskonnon kimppuun, koska uskonto 
tekee ihmiset hyveellisiksi. Tämä on 
idea, että olisimme pahoja, jollemme 
pitäisi kristinuskosta kiinni. Minusta 
näyttää, että siitä kiinni pitäneet ovat 

olleet enimmältään äärimmäisen pa-
hoja.

Mitä kiihkeämpää jonakin ajanjak-
sona on uskonto ollut, sitä suurempi on 
ollut julmuus. Kun uskovaiset todella 

toimivat, oli olemassa inkvisitio kidu-
tuksineen; miljoonia onnettomia nai-
sia poltettiin noitina; ja muuta julmuut-
ta harjoitettiin ihmisiä kohtaan uskon-
non nimeen.

Silmäillessämme maailmaa näemme, 
että jokainen edistyksen hitunen, jokai-
nen parannus rikoslaissa, jokainen as-
kel kohti sotien vähentämistä, askeleet 
kohti värillisten rotujen parempaa koh-
telua tai orjuuden lieventäminen, jokai-
nen moraalin edistysaskel joka on ollut 
maailmassa, on ollut maailman kirkko-
jen järjestelmällisesti vastustama.

Sanon tarkoituksella, että kristinus-
ko kirkoissaan, on ollut ja yhä on mo-
raalisen edistyksen päävihollinen maail-
massa. Voit ajatella, että menen liian pit-
källe sanoessani että vieläkin on samoin.

Maailmassa jossa elämme, kokema-
ton tyttö on nainut syfilikon ja katolinen 
kirkko sanoo: ”Tämä on kestävä sakra-
mentti. Teidän täytyy jäädä yhdessä elä-
mään”, ja tuo nainen ei saa ryhtyä mihin-
kään estääkseen synnyttämästä syfilik-
sen saastuttamia lapsia. Tuo on sitä, mi-
tä katolinen kirkko sanoo.

On pirullista julmuutta, eikä yksikään 
luonnollisen myötätunnon omaava tai 
jonka moraalinen luonto ei ole absoluut-
tisesti kuollut kaikkea kärsimystä tun-
tevaa kohtaan, voisi väittää, että on oi-
kein ja kohtuullista, että tuo asioiden ti-
la jatkuisi.

Tuo on vain esimerkki. Pitäen hel-
littämättömästi kiinni ”moraalistaan”, 
kirkko rankaisee ihmisiä ansaitsemat-
tomalla ja tarpeettomalla kärsimyksel-
lä. Se on suurimmalta osaltaan yhä edis-
tyksen ja parannusten vastustaja kaikil-
la niillä teillä, jotka vähentävät kärsimys-
tä maailmassa.

Pelko uskonnon perusta.
Uskonto perustuu pelkoon. Se on osit-
tain tuntemattoman kammoa, ja osittain 
halua tuntea, että sinulla on eräänlainen 
isoveli, joka haluaa seistä vierelläsi hal-
ki ongelmiesi. Perustana on pelko - mys-
tillisen pelko, vajavaisuuden pelko, kuo-
lemanpelko. 

Pelko on julmuuden äiti, ja siksi ei 
ole mitään ihmettelemistä, jos julmuus 
ja uskonto ovat kulkeneet käsi kädessä.

Alamme maailmassa ymmärtää asioi-
ta ja tehdä itsemme niiden herraksi tie-
teen avulla. Tiede on edennyt askel aske-
leelta kristillistä uskontoa vastaan, kirk-
koja vastaan ja kaikkia vanhoja määrä-
yksiä vastaan. Tiede voi auttaa meitä 
pääsemään tämän raukkamaisen pelon 
yli, jossa ihmiskunta on elänyt niin mo-
nia sukupolvia.

Tiede voi opettaa meitä, ja ajattelen, 
että oma sydämemme voi opettaa meitä, 
ei enää etsimään ympäriinsä mielikuvi-
tuksellisia tukia, ei enää keksimään liit-
tolaisia taivaalta, vaan pikemminkin kat-
somaan omiin ponnistuksiimme täällä 
maan päällä, jatka tekevät tämän maail-
man sopivaksi paikaksi elää siinä.

Mitä on tehtävä?
Haluamme seistä omilla jaloillamme 
katsellen rehellisesti maailmaa - sen hy-
vää ja pahaa, sen kauneuksia ja sen ru-
muuksia; nähdä maailma sellaisena kuin 
se on eikä pelätä sitä. Katsoa maailmaa 
älyn avulla eikä ainoastaan orjamaisen 
pelon kahlitsemana.

Jumala on muinaisesta itämaisesta 
tyranniasta peräisin oleva käsitys, aivan 
arvoton käsitys vapaalle mielelle. Kun 
kuulet ihmisten kirkossa alentavan itse-
ään ja sanovan olevansa kurjia syntisiä, 
se on ihmisen arvoa ja itsekunnioitusta 
halventavaa. Meidän pitäisi olla pää pys-
tyssä ja katsoa maailmaa ystävällisesti.

Meidän pitäisi tehdä maailmasta niin 
hyvä kuin kykenemme. Jos se ei ole niin 
hyvä kuin toivomme, se tulee kuitenkin 
olemaan parempi kuin ennen. Hyvä 
maailma tarvitsee tietämystä, ystävälli-
syyttä ja rohkeutta, ei vapaan älyn kah-
lehtimista vanhoilla opeilla. Se tarvitsee 
pelotonta asennetta ja vapaata älyä. Se 
tarvitsee tulevaisuuden toivoa.

 Bertrand Russell: Why I am not a 
Cristian. Esitelmä pidettiin Battersea 
Town Hall’issa sunnuntaina 6.3.1927. 
South London Branch of the National 
Secular Society’n tilaisuudessa. Suo-
mennosta hieman lyhennetty ja yksin-
kertaistettu.

Jumala on muinaisesta itämaisesta 
tyranniasta peräisin oleva käsitys, aivan 

arvoton käsitys vapaalle mielelle.
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