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Jape Lovén

Syksy on pimentynyt ja tal-
vikaan ei vielä ole kunnol-
la etelässä alkanut. Vuoden 
pimeintä ja kiireisintä ai-
kaa. Viime viikot ovat olleet 

järjestöihmisellä kiireisiä. Kokouksia, 
syyskokouksia, tilaisuuksia ja lisää ko-
kouksia.

Siis suhteellisen normaali syksy. 
Päivät vierivät ja kalenterilehdet kään-
tyvät. Sellaista se usein on työelämäs-
säkin. Kesän lomakauden jälkeen ki-
ritään töitä aluilleen ja lopulta kiireh-
ditään vuodenvaihteeseen valmista. 
Aikarajat aloittain hiukan vaihtelevat, 
mutta työ- ja vapaa-ajan sovittelussa 
on haasteensa.

Kaiken tämän kiireen keskellä tu-
li yhteydenotto Yleisradiosta. Halu-
sivat lyhyellä varoitusajalla vaparin 
keskustelemaan kirkon ja valtion 
suhteesta suoraan lähetykseen. Ru-
letin kuula osui allekirjoittaneeseen 
tällä kertaa. Vastapuolena debatissa 
oli ristikaulainen päätoimittaja Sana-
lehdestä.  Keskustelu itsessään ei pitä-
nyt sisällään mitään uutta, mutta oh-
jelman katsojien galluptulos asiasta 
oli rohkaiseva. 72% katsojista oli  val-

mis erottamaan kirkon valtiosta ko-
konaan.

Edellisessä Vapaa Ajattelija -lehdes-
sä oli juttu siitä mikä on suomalaisille 
pyhää. Kirkon opit eivät ole enää yk-
kösasia, vaan etusijalla olivat rakkaus, 
rauha ja luonto. Viime numerossa ker-
roimme rippikoululaisille suunnatus-
ta kyselystä, jonka mukaan kirkkoon 
heistä halusi kuulua hiukan yli puo-
let. Rippikoulunhan käy hieman yli ¾ 
ikäluokastaan. Kysyttäessä uskosta Ju-
malaan tai Jeesuksen ylösnousemuk-
seen putosivat jaa-vastaukset 1/3:n tie-
noille. 

Onko vapareista siis tulossa valta-
virtaa? Protuleirit täyttyvät nykyään 
hetimiten ilmoittautumisten alettua. 
Opetushallituksen ohjeessa on nyt 
maininta siitä, että uskonnollisia ti-
laisuuksia ei tarvitse järjestää koulu-
vuonna lainkaan. Eduskunnassa poh-
ditaan tunnustuksettoman tilaisuuden 
ottamista valtiopäivien avajaisten vi-
ralliseen ohjelmaan. Saman tyyppisiä 
asioita tapahtuu siellä ja täällä, joskus 
ihan huomaamattakin. 

No, vielä voi mennä hetki siihen, 
kunnes maailma on valmis. Lainsää-
dännölle ei ole odotettavissa suuria 
muutoksia. Kirkon erityisasema on 
edelleen kirjattu perustuslakiin jne. 
Hallitusohjelmassa ei tavoitteidemme 
mukaisia kirjauksia suuresti vilise. Elä-
mänkatsomustiedon eli ET:n opetuk-
sen avaaminen kaikille sallituksi olisi 
varmaankin se seuraava askel eteen-
päin. Katsomusaineen valinnan mah-
dollisuus edistäisi yhdenvertaisuut-
ta sekä lapsen oikeuksia – tarkoittaen 
myös lukiolaisten oikeuksia.

Tämä lainsäädännön tila ei kum-
minkaan poista näiden asioiden to-
siasiallista liikehdintää kohti suurem-

paa kokonaisuutta. Kohti sekulaaria 
yhteiskuntaa.

Perjantaina 15.11. lähetetty tv-oh-
jelma sai osaltamme jatkoa heti seu-
raavana maanantaina, kun liittomme 
pääsihteeriä lähestyttiin samaisesta 
mediatalosta jatkamaan keskusteluja 
koulujen joulujuhlista ja siihen liitty-
västä. Taas aikataulut olivat tiukkoja 
ja omassani oli se ratkaiseva kolo. Jo-
ten sinä sitten olin tiistaiaamuna tois-
tamiseen tv:ssä kertomassa uskonno-
tonta kantaa. 

Tällä kertaa oli tunnelma toinen, 
keskustelukumppanina oli moderni 
rehtori ja toimittajakin oli kiinnostu-
nut aiheesta aidosti. Emme olleet väit-
telemässä vaan keskustelemassa. Jos et 
nähnyt lähetyksiä ne löytynevät leh-
den ilmestyessä YLE Areenasta.

Apulaisoikeusasiamiehen päätökset 
ja eräiden poliitikkojen ulostulot ai-
heuttivat öyhötyksen mediassa, mutta 
yleisesti asiat liikkuvat oikeaan suun-
taan. Lukukauden päätösjuhlia on siir-
retty pois kirkoista, jonne ne eivät kuu-
lu. Pikkulasten ruokarukoiluttamiset 
on pääasiassa lopetettu.

 Vuodenkierron käänne valoon 
päin on pian käsillä. Se tarjoaa per-
heille — ovat ne yhden hengen tai 
paljon suurempia — muutaman yli-
määräisen vapaan rauhoittua, ol-
la yhdessä läheisten kanssa ja le-
vätä muutaman päivän. Se on ter-
vetullutta varmaankin kaikille täs-
sä kiireisessä nyky-yhteiskunnassa. 
Vuodenvaihde tuo meille vapareille 
muutakin odotettavaa ja keskustelta-
vaa. Liittokokous on ensi kesäkuus-
sa. Jäsenten vallitsemat edustajat ta-
paavat liittokokouksessa Jyväskyläs-
sä! Siis kaikille vapareille hyvää päät-
tyvää sekä alkavaa vuotta. 
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HARHAISTA 
HÖYRYÄ

Markku Myllykangas

Jyväskylän yliopiston kasvatus-
tieteen professori Tapio Puo-
limatkan kirjoitus ”Kampan-
ja pedofilian laillistamiseksi” 
ilmestyi viime vuoden heinä-

kuussa äärioikeistolaisen Oikea Me-
dia -lehden Vieraskynässä. Siinä Puo-
limatka väitti kiihkeästi vastustaman-
sa tasa-arvoisen avioliittolain johtavan 
vääjäämättä pedofilian laillistamiseen.

Vaikka Puolimatka on vuosikau-
sia TIEDEyliopiston professorin ar-
vovallan turvin levittänyt luomisop-
pia ja muuta taikauskoa sekä kiusan-
nut eritoten seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöjä, yliopisto ei ole puuttunut 
hänen tieteenvastaiseen toimintaansa. 
Mutta edellä mainittu Puolimatkan 
kirjoitus oli liikaa ainakin Jyväskylän 
yliopiston ylioppilaskunnalle. Se totesi, 
että ”Puolimatka sulauttaa ennennäke-
mättömällä tavalla homoseksuaalisuu-
den, eläimiin sekaantumisen, nekrofi-
lian ja pedofilian toisiinsa rinnastetta-
viksi muuttujiksi”.

Lopulta Jyväskylän yliopiston rehto-
rin Keijo Hämäläisen oli viran puoles-

ta pakko ryhdistäytyä ja irtisanoutua 
”yliopiston arvomaailman vastaisesta 
kirjoituksesta”. Rehtori ilmoitti, että 
ensin Puolimatkaa kuullaan ja hänen 
opetustaan yliopistolla perataan. Sitten 
päätetään, ryhtyykö yliopisto ”joihin-
kin toimenpiteisiin”.

Kun mitään ei ole kuulunut, soi-
tin äskettäin yliopiston tiedotukseen. 
Virkailija totesi, että yliopisto on käy-
nyt läpi Puolimatkan opetusta. Siitä ei 
ole löytynyt huomautettavaa. Se, mi-
tä Puolimatka touhuaa yliopiston ul-
kopuolella, ei kuulema kuulu yliopis-
tolle. Eli rehtori Hämäläiseltä ja muul-
ta yliopiston korkeimmalta johdol-
ta meni huono housuun. Puolimatka 
sai vapaat kädet jatkaa tieteen häpäi-
syä muun muassa vääristelemällä ai-
kaisempien tutkimusten tuloksia (Pet-
ri Luomanen, Vartija -lehti 18.8.2018) 
ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistö-
jen vainoamista.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmis-
töt ovat yleensäkin kiihkouskoivaisten 
hampaissa. Kristillisten kellokas, kan-
sanedustaja, kristillisen lähimmäisen-
rakkauden ruumiillistuma Päivi Räsä-
nen on hyökännyt jo pitkään ”sairai-
den ja syntisten” homojen kimppuun. 
Ja markkinoinut niin sanottuja ehey-
tyshoitoja, joilla yritetään tervehdyt-
tää homot heteroiksi. Eheytyshoitoon 
kuuluu muun muassa rukoilu ja muu 
uskonnollinen aivopesu. Eheytyksiä 
on markkinoitu valetieteellisillä ame-
rikkalaisilla pseudopsykologisilla teo-
rioilla. Pahimmillaan eheytykset joh-
tavat itsetuhoisuuteen. Puoskarointia 
törkeimmillään.

Nyt valtakunnansyyttäjä Raija Toi-
viainen on määrännyt aloitettavak-
si esitutkinnan Räsäsen takavuosina 
väsäämästä kirjoituksesta ”Mieheksi 
ja naiseksi hän heidät loi”. Toiviaisen 
mielestä on syytä epäillä Räsästä kii-

hottamisesta kansanryhmää kohtaan 
halventamalla homoseksuaaleja louk-
kaamalla heidän ihmisarvoaan. Kysei-
sessä kirjoituksessa Räsänen Raama-
tun tautisiin teksteihin vedoten röy-
kytti homoja, näitä oman ruumiinsa 
häpäisijöitä, häpeällisiin himoihin lan-
genneita, kiimaisia rietastelijoita.

Sosiaalisessa mediassa, esimerkik-
si Twitterissä, nopeimmat kommen-
taattorit manasivat Toiviaisen päätök-
sineen alimpaan helvettiin. Huudet-
tiin kurkku suorana, että Pandoran 
lipas on nyt avattu! Raamatusta veiva-
taan kielletty kirja! Myös lähes tuhat 
kristikansan aktiivia julkaisi Räsästä 
tukevan kannanoton (IS 16.11.). Sii-
nä korostettiin sananvapautta. Ja ma-
ristiin tahallisesti väärinymmärtäen, 
etteivät kristityn mielipiteet olisi enää 
sallittuja.

Vähän hitaammassa mediassa kom-
mentit olivat harkitumpia ja pohdis-
kelevampia. Monissa kirjoituksissa 
pidettiin hyvänä, että päästäisiin pun-
nitsemaan sananvapautta, uskonnon-
vapautta ja yhdenvertaisuutta. Rikos-
oikeuden professori Kimmo Nuotio 
Helsingin yliopistosta piti tapausta 
mielenkiintoisena (HS 5.11.). Vastaa-
vaa keissiä kun ei ole aiemmin meillä 
käsitelty. Nuotio uskoi, että Räsäsen ta-
pauksessa saatetaan määritellä lain ra-
joja uudelleen, jos syytteet nostetaan. 
”Ei se nyt ihan niinkään voi mennä, 
että jollain raamatunlauseella voi oi-
keuttaa kaikkea.” Raamattuun vedoten 
on helppo hyökätä esimerkiksi vam-
maisten, naisten, köyhien ja juutalais-
ten kimppuun. 

Minna Markkula (HS, Mielipide 
9.11.) tiiveytti nätisti: ”Räsäsen tapaus 
määrittelee sen, miten paljon maalli-
nen oikeus antaa Raamatun kirjaimel-
liselle noudattamiselle tilaa Suomessa 
vuonna 2019”. 

Robert Brotherus 

Ihmiskunnan alkuhämäristä saakka 
on eri kulttuureissa ollut yleistä us-
koa, että ihmisen henkiset ominai-
suudet sijaitsevat jossakin ruumiis-
ta erillisessä aineettomassa sielus-

sa. Sielu sisältää persoonan, tajunnan, 
ajattelun, tahdon, tunteet ja muistot ja 
se kuvitellaan jonkinlaiseksi yliluon-
nolliseksi höyryksi, joka leijuu ihmi-
sen sisällä ja ympärillä. Jo muinaisen 
Egyptin hautakirjoituksissa puhutaan 
ihmisen eri fyysisistä ja henkisistä ele-
menteistä. Buddhalaisuudessa usko-
taan sielun muuttavan jatkuvasti muo-
toaan ja syntyvän uudelleen toiseen 
ruumiiseen edellisen kuollessa. Kris-
tinuskossa uudelle vauvalle syntyy uu-
si sielu, mutta sielu on ikuinen ja Ju-
mala viimeisellä tuomiolla luo kuol-
leiden sieluille uudet ruumiit. Mor-
monien mukaan vauvan sielu on ollut 
olemassa jo kauan ennen lasta.

Merkittävä syy sielu-uskoon on toi-
ve ikuisesta elämästä. Uskovaisetkaan 
eivät pysty kiistämään sitä, että fyysi-
nen kehomme ei kestä ikuisesti vaan 
maatuu lopulta mullaksi. Niinpä ainoa 
toivo persoonan jatkumisesta kuole-
man jälkeen vaatii persoonan sijaintia 
jossain muualla kuin fyysisessä kehos-
samme. Kristinuskon lupaus ikuises-
ta elämästä taivaassa perustuu tähän.

Peruste ei kestä päivänvaloa: sielun 
keksiminen ikuisen elämän välineek-
si on silkkaa toiveajattelua. Se on radi-
kaali oletus, joka tarvitsisi vahvat to-
disteet ollakseen todennäköinen. To-

dellisuudessa todisteet eivät ainoas-
taan puutu vaan todisteet osoittavat 
päinvastoin, että tietoisuuden, aisti-
musten, persoonan ja tunteiden täy-
tyy olla aivosolujen toiminnan tulos-
ta. Kun vauva kasvaa aikuiseksi, nä-
emme hänen henkisten ominaisuuk-
siensa kehittyvän samaa tahtia hänen 
aivojensa kasvaessa ja kypsyessä. Kun 
Alzheimerin tauti puolestaan tuhoaa 
pikkuhiljaa aivosoluja, tuhoutuvat sa-
maa tahtia myös muisti, ajattelukyky, 
tunteet ja lopulta koko persoona. Kun 
aivoinfarkti tuhoaa aivojen tietyn alu-
een, katoaa tuota aivoaluetta vastaa-
va osa henkisiä toimintojamme. Kun 
ihminen syö aivokemiaan vaikuttavaa 
LSD:tä tai ekstaasia, muuntuvat hänen 
aistimuksensa, tunteensa ja jopa koko 
persoonallisuutensa.

Toinen syy ajatukseen aineettomas-
ta sielusta on yksinkertaisesti tietämät-
tömyys aivojen toiminnasta. Nykyisin 
tiedämme, että ihmisaivot ovat usko-
mattoman monimutkainen kokonai-
suus, jossa 100 miljardia aivosolua lä-
hettää toisilleen signaaleja 10 000 mil-
jardin yhteyden kautta. Emme kuiten-
kaan tiedä aivotoiminnasta läheskään 
kaikkea ja muinaiset ihmiset tiesivät 
vielä tuhat kertaa vähemmän. Samalla 
tavalla kuin on vaikea kuvitella, miten 
elottomien kemikaalien reaktiot voi-
vat yhdistyä tuottaen elämää, on vai-
kea kuvitella miten ei-tietoisten her-
mosolujen yhteistoiminta tuottaa tie-
toisuuden. Tämä tietämättömyys voi 
johtaa ajatukseen, että tietoisuuden 
täytyy olla ei-aineellinen. 

Tällainenkin peruste on heikko. Sii-
nä syyllistytään Ad Ignorantium -vir-
heeseen, eli yritetään virheellisesti joh-
taa tietoa tietämättömyydestä. Todel-
lisuudessa siitä että emme tiedä (aina-
kaan vielä) miten tietoisuus voi syntyä 
aivosolujen toiminnasta, ei voida pää-
tellä että tietoisuus ei voi syntyä aivo-
solujen toiminnasta.

Yritys selittää henkiset ominaisuu-
temme aineettomalla sielulla luo myös 
uusia vakavia ongelmia: Miten aistiha-
vainnot välittyvät aineettomalle sielul-
le ja sielun päätökset takaisin aivoihin? 
Ja jos voidaan kysyä “Miten muka ta-
junta voi syntyä aivosolujen toimin-
nan tuloksena?” niin yhtä hyvin voi-
daan kysyä: “Miten muka tajunta voi 
syntyä aineettoman höyryn tulokse-
na?” Yliluonnollisen höyryn käsitteellä 
yritetään ikään kuin vapautua hermo-
solujen verkoston rajoituksista. Mutta 
tällaisesta kikasta ei ole mitään hyötyä, 
ellei osata kertoa, mitkä hermoverkko-
jen rajoitukset muka estävät tietoisuu-
den synnyn ja miten aineesta aineetto-
maan siirtyminen muka niistä vapaut-
taa. Selityksen murustakaan ei ole us-
kovaisilta kuulunut.

A
rkkienkeli G

abriel 
punnitsee sielua
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KIRKKOLAKI EPÄUUDISTUU
Evankelis-luterilaista kirkkoa koskeva laki 
kirjoitettiin kokonaan uudelleen. Käytän-
nössä asiallisia muutoksia ei juuri tapahtu-
nut, kyseessä on tekninen säädösten selkeyt-
täminen.

Kirkon työtehtävistä osa on edelleen vir-
koja, ja näihin valitaan vain kirkon jäseniä. 
Näin yhdessä seurakunnassa voi olla auki ta-
lonmiehen työ kaikille, naapuriseurakunnas-
sa talonmiehen virka vain jäsenille. (Eri asia 
on, että lojaalisuusvaatimuksen vuoksi esi-
merkiksi vapaa-ajattelijoiden jäsentä ei tar-
vitse työntekijäksi ottaa; eipä meillä tosin oli-
si paljon haluakaan.)

Kirkollisten juhlapäivien luettelo säilyy. 
Työaikalakihan viittaa edelleen kirkkolakiin, 
eli eduskunnan sijaan kirkolliskokous päättää 
onko helatorstai vapaapäivä vai ei.

Erityisesti säilyy kirkon ”julkisoikeudel-
linen asema”, siis asema valtionkirkkona. 
Tämä tuotiin selvästi esille sekä esitykses-
sä että siitä käydyssä keskustelussa edus-
kunnassa.

Kirkkolain osalta eduskunnan rooli on 
vain kumileimasin. Muutoksia ehdottaa kir-
kolliskokous, ja eduskunta teoriassakin päät-
tää vain hyväksyä tai hylätä ehdotuksen, käy-
tännössä aina hyväksyy.

Käsittelyn yhteydessä Päivi Räsänen viit-
tasi Raamatun jakeisiin homoseksuaalisuu-
desta ja sai aikaan pienen eropiikin. SDP:n 
Hussein al-Taee puolestaan kehui kirkkoa, 
mutta viittasi myös kokemuksiin Irakista ja 
totesi ”- - on erittäin tärkeätä, että me Suo-
messa pystymme vahvasti erottelemaan kir-
kon ja valtion, sen vuoksi, että valtion kuu-
luu olla se astia, se paikka, joka antaa sijaa ja 
tilaa jokaiselle kansalaiselle riippumatta sii-
tä, kuka tämä kansalainen on tai mikä hänen 
taustansa tai muu asiansa on.” Pisteet tästä.

Teknisesti uusitun lain on tarkoitus tulla 
voimaan vuoden 2020 alusta.

EDUSKUNNAN JUHLAMENOJA UUDISTETAAN
Vapaa-ajattelijain liitto ja Humanistiliitto ovat vuodesta 2017 järjes-
täneet kansanedustajille ja muulle eduskunnan väelle tunnustukset-
toman tilaisuuden ennen valtiopäivien avajaisia. Ensimmäisessä ti-
laisuudessa puhuivat akateemikko Ilkka Niiniluoto ja kirjailija Sir-
pa Kähkönen. 

Uskonnollisesti tunnustukseton tilaisuus on samaan aikaan Tuo-
miokirkossa pidettävän jumalanpalveluksen kanssa. Kyse on vaihto-
ehdosta niille, jotka eivät osallistu uskonnonharjoitustilaisuuteen. 
Musiikkitalossa pidetyllä tilaisuudella ei ole ollut virallista asemaa 
eduskunnan juhlamenoissa.

Kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen pidettyyn tunnustuk-
settomaan tilaisuuteen huhtikuussa osallistui ennätysmäärä kan-
sanedustajia, joista monet uusia. Sen jälkeen joukko kansan-
edustajia jätti puhemiesneuvostolle aloitteen tilaisuuden viral-
listamisesta. 

Lokakuussa puhemiesneuvosto on asettanut juhlamenotyöryh-
män, joka käsittelee juhlamenojen uudistamista, myös tunnustuk-
settomia tilaisuuksia, joiden virallistamisesta todetaan tulleen useita 
esityksiä. Työryhmän määräaika päättyy kesäkuussa 2020.

Näin ollen uskonnollisesti tunnustukseton, humanistinen tilai-
suus ennen valtiopäivien avajaisia 5. helmikuuta 2020 pidetään yhä 
aiempien vuosien tapaan epävirallisena. Tilaisuus kuitenkin siirtyy 
Musiikkitalosta Eduskunnan Pikkuparlamentin tiloihin.

Ruotsissa valtiopäivien avajaisiin liittyvä humanistinen tilaisuus 
pidettiin kolme kertaa epävirallisesti, minkä jälkeen se hyväksyttiin 
osaksi valtiopäivien avajaisten juhlamenoja. Suomessa juhlameno-
jen uudistaminen kestänee tältä osin vuoden kauemmin. Kyse on 
uskonnonvapaudesta ja ihmisten yhdenvertaisuudesta uskonnosta 
tai vakaumuksesta riippumatta, minkä tulee näkyä myös valtioval-
lan symbolisissa eleissä.

ET:N ”NOLLAKUNTIA” NOLLAAMAAN
Syksyn 2018 tilastopäivän mukaan 
Suomessa oli 69 kuntaa, jossa alakou-
lussa ei ollut yhtään elämänkatsomus-
tiedon opetusryhmää ja ET-oppilaak-
si ilmoitettuja oli alle 3 oppilasta. Pie-
nissä kunnissa ET-opetukseen ilmoit-
tamista vähentää, jos koulutulokkaisen 
huoltajille kerrotaan, että ET-ryhmää 
ei koulussa eikä kunnassa ole. 

Tiedotustilaisuudet uuden ekaluok-
kalaisen huoltajille pidetään tyypillises-
ti tammikuussa. Tällaisen infon jälkeen 
monet huoltajat ovat päätyneet uskon-
non vastentahtoiseen valintaan. Tilan-
teeseen haetaan muutosta.

Yhdenvertaisuuslain mukaan viran-
omaisen tehtävänä on edistää lapsen 
pääsyä oikeuksiinsa. Uskonnottoman 
perheen lapsella on oikeus ET-opetuk-

seen. Sen toteuttamiseen voidaan tar-
vita myönteisiä erityisjärjestelyjä vä-
hemmistön tueksi. 

Uusi ET-opetusryhmä voi syntyä, 
kun koulutoimi tai rehtori päättää 
kartoittaa myös 2. ja 3. luokan oppi-
laiden huoltajien toiveet uudestaan. 
Yhdysluokkaopetus 1-3 lk sopii hyvin 
elämänkatsomustiedon opetukseen. 
Kohtuullisista mukautuksista pidät-
täytymistä voidaan pitää syrjintänä.

Kunnilta voisi jo kalenterivuoden 
vaihtuessa tiedustella, miten he aiko-
vat edistää ET-opetukseen pääsyä lu-
kuvuodelle 2020-21.

Edistämistoimien lisäksi ET:n avaa-
minen kaikille valittavissa olevak-
si katsomusaineeksi lakimuutoksella 
vahvistaisi osaltaan ET:n asemaa ja li-

säisi oppilasmäärää ja opetusryhmiä 
myös pienillä kunnilla.

”Nollakuntia”
Kuntia, joissa ilmoitettiin 1 – 2 oppi-
lasta ET-opetukseen eikä ryhmää näin 
syntynyt:

Alajärvi, Alavieska, Enontekiö, Evi-
järvi, Haapajärvi, Halsua, Hyrynsalmi, 
Kaustinen, Kuhmo, Kuortane, Martti-
la, Nivala, Oripää, Pielavesi, Polvijärvi, 
Pyhäjoki, Salla, Sund, Sysmä, Taival-
koski, Tervo, Tuusniemi, Vaala, Vete-
li, Veteli, Vimpeli, Ylitornio. Tämän li-
säksi oli lukuisia kuntia, joissa ei tilas-
ton mukaan ollut yhtään ET-oppilasta. 
Se ei kuitenkaan kerro, etteikö haluk-
kuutta olisi alun perin ollut.

OIKEUSASIAMIES: KOULUN 
YHTEINEN JUHLA EI VOI OLLA 
KIRKOSSA
Jori Mäntysalo

Mikä ihmeen oikeusasiamies?
Suomessa perustuslakia tulkitsee ainakin kolme eri tahoa. Lainsää-
däntövaiheessa perustuslakivaliokunta voi todeta, että jokin ehdo-
tettu pykälä ei noudata perustuslakia. Aikanaan tuomioistuimet voi-
vat ääritapauksessa todeta, että jotain lainkohtaa ei yksittäisessä tuo-
miossa voida soveltaa koska se rikkoisi perustuslakia. Kummassakin 
ratkaisut ovat muodoltaan varsin kahtiajakoisia: jokin joko on tai ei 
ole perustuslainmukaista.

Kolmas taho, ylimmät laillisuusvalvojat, oikeusasiamies ja oikeus-
kansleri, ovat käytännössä enemmän ohjaavia tahoja. Ne voivat ää-
ritapauksessa määrätä syytteen nostettavaksi virkamiestä vastaan, 
mutta tämä on hyvin harvinaista. Laillisuusvalvojat voivat kertoa pe-
rusoikeuksia paremmin toteuttavia tapoja, antaa huomautuksia vi-
ranomaisille tai tehdä ehdotuksia lakien ja asetusten muuttamiseksi.

Kouvolassa veisattiin virsiä
Kouvolan koulujen toiminnasta kanneltiin useammastakin asiasta. 
Esimerkiksi pääsiäisvaelluksen rinnalla oleva neutraali vaihtoehtoti-
laisuus tarkoitti matematiikan monisteen laskemista koululla. Joilta-
kin osin koulu itsekin totesi tapahtuneen virheen.

Julkisuutta sai tapaus, jossa lukukauden päätösjuhlana oli joulu-
kirkon tyyppinen tilaisuus, joka pidettiin kirkossa ja jossa oli mm. 
virsiä ja papin puhe. Vaihtoehtona tälle oli tarjolla a tilaisuus. Oike-
usasiamies viittasi säädökseen jonka mukaan ”osa työajasta saadaan 
käyttää - - lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin.”, 
ja totesi tämän perusteella:

Perustuslakivaliokunta on siis pitänyt jumalanpalveluksessa käy-
mistä joulunaikaan hyväksyttävänä käytäntönä, kunhan menettelys-
tä on tiedotettu asianmukaisesti etukäteen ja osallistuminen on vapaa-
ehtoista. Nyt käsillä oleva tilanne eroaa tästä siten, että kyse ei ole ol-
lut yksittäisestä koulun ohjelmaan sisällytetystä jumalanpalveluksesta, 
vaan koulun yhteisen, perusopetusasetuksen 3 §:n 5 momentin mu-
kaisen päättäjäisjuhlan korvaamisesta kirkossa järjestetyllä juhlalla.

Siltä osin kuin selvityksessä on katsottu, että sisällöltään tunnustuk-
sellista päättäjäisjuhlaa voi perustella sillä, että tarjolla on myös vaih-
toehtoinen tilaisuus, totean, että en pidä perusteluja hyväksyttävänä. 
Kuten edellä on todettu, koulun lukukauden päättäjäisjuhla ei voi ol-
la uskonnon harjoittamiseksi katsottava tilaisuus. Kyse on kaikille op-
pilaille yhteisestä opetukseen kuuluvasta juhlasta, joka on järjestettä-
vä siten, että kaikki oppilaat voivat siihen osallistua vakaumuksestaan 
riippumatta. Joulujuhla on osa opetusta, eikä sitä näin ollen voi järjes-
tää uskonnollisesti tunnustuksellisena siinäkään tapauksessa, että sille 
järjestettäisiin vaihtoehtoinen tilaisuus.

Vielä oikeusasiamies totesi pelkästä juhlan pitopaikasta: ”Kirk-
ko on nimenomaan jumalanpalvelusten toimittamiseen tarkoitettu 
paikka - - ja siitä välittyy näin jo itsessään uskonnollisia merkityksiä.”

Ratkaisu siis pakottaa erottamaan lukuvuoden päätösjuhlan ja jou-
lukirkon. Viimeksimainittua ei ole kielletty.

Poliitikkojen ym. reaktioita
Ennalta arvattavasti joukko poliitikkoja reagoi päätökseen sitä luke-
matta väittäen, että joulukirkko olisi oppilailta kokonaan kielletty. 
Näinhän päätöksessä ei todettu, vaan siinä vaaditaan vain yhteiseksi 
tarkoitetun juhlan olevan kaikille sopiva. Väärin päätöstä tulkinnei-
ta löytyi useammasta puolueesta.

Piispoistakin muutama otti kantaa. Ovelin heistä oli Oulun piispa 
Jukka Keskitalo, joka vihjasi että perustuslakivaliokunta voisi ”arvi-
oida” oikeusasiamiehen ratkaisua. Näinhän kävi kymmenisen vuot-
ta sitten valiokunnan käytännössä kumotessa erään ratkaisun (ks. 
VA 3/2007).

Mediassa yllättävän moni ääni nousi puolustamaan vapaa-ajatte-
lijoiden näkökantaa, ja kritiikkiä satoi poliitikoille, jotka eivät olleet 
ymmärtäneet päätöstä. Muutos äänensävyssä oli mielestäni selvästi 
toinen kuin parin vuoden takaisessa Oulun kouluja koskevassa vas-
taavantapaisessa jutussa.

Arviointia
Ratkaisun perustelu jättää kysymyksiä. Osa koulun työajasta saadaan 
käyttää yhteisiin tilaisuuksiin, selvä. Ei ole yhteinen tilaisuus jos op-
pilaat jaetaan kahtia, tämäkin selvä. Mutta selvää on sekin, että nyt 
osa työaikaa käytetään ei-yhteisiin hartaushetkiin ja niiden vaihto-
ehtotilaisuuksiin, vaikka tätä ei perusopetusasetuksessa nimenomai-
sesti mainita.

Jos asetuksesta poistetaan sana 'yhteisiin' ja jäljelle jää ”osa työ-
ajasta saadaan käyttää - - lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin tapah-
tumiin”, kumoutuuko nyt annettu ratkaisu? Se tuskin on tarkoitus, 
mutta näin suoraan tekstiä lukien näyttäisi olevan.

Ratkaisu koski tapausta, jossa a) tilaisuus oli kirkkorakennukses-
sa ja b) siihen kuului virsiä ym. Ratkaisussa kuitenkin todettiin, et-
tä kirkkotilassa oleminen on jo itsessään liikaa. Mihin vedetään ra-
ja, jos vaikkapa seurakunnan leirikeskuksessa on yksittäinen risti 
seinällä? Itselleni yksittäisen tilaisuuden pitopaikkaa tärkeämpää on 
se, miten vahvasti luterilaisuus kaikkiaan esitetään itsestäänselvänä 
ja hyvänä asiana.

Lopuksi
Opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei oppilaitoksen työpäi-
vinä järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia.

Opetushallituksen ohje vuoden 2018 alusta on selkeä. Säädösten 
mukaan koulussa on opetettava atomin rakenne, verbien aikamuo-
dot ja monta muuta asiaa. Sen sijaan mitään pykälää koulu ei riko, 
jos oppilaita ei lainkaan viedä koululaisjumalanpalveluksiin eikä yk-
sikään aamunavaus ole papin eikä imaamin pitämä. Tämä on myös 
kouluille selkein ratkaisu.
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SECULARTISM - PETE ALANDER,  
SEKULAARIA TAIDETTA JA USKOA PAREMPAAN 
MAAILMAAN ILMAN USKONTOJA

Yki Räikkälä

Pete Alander on 40-vuotias tai-
teilija Hyvinkäältä. Hän on 
toiminut kuvallisen ilmai-
sun parissa miltei koko ikän-

sä. On toiminut pian 20 vuotta graafi-
sen viestinnän ja muotoilun opettajana 
Järvenpään erityisoppilaitoksessa, ny-
kyiseltä nimeltään Spesia, sekä muis-
sa oppilaitoksissa, tekee omaa taidetta, 
kirjoittaa, haastattelee, tekee levyarvi-
oita ja valokuvaa eri musiikkimedioil-
le, kuten suomalaiselle Metalliluolalle 
ja kansainväliselle Heavy Music Art-
workille. Vaikka musiikkimaku on laa-
ja, black metal profiloi häntä, mikä nä-
kyy olemuksessakin. 

Alander on kouluttautunut am-
matillinen opettaja. Lisäksi hänel-
lä on AMK- ja YAMK-tutkinnot ku-
van, median ja kulttuurin aloilta. Tu-
levaisuuden suunnitelmissa on vielä 
erityisopettajan pätevyys ja tohto-
rin tutkinto. Hän hoitaa osastonsa 
kansainvälisiä ulottuvuuksia ja työs-
sään vierailee usein ulkomailla, mis-
tä saa uusia näköaloja. Kevään 2011 
hän opetti Espanjassa kansainväli-
sessä Marbella Design Academys-
sä. Vapaa-ajallaan Alander valmen-
taa kahta juniorijalkapallojoukkuet-
ta. Sama valmennuksen eetos toimii 
myös opetustyössä. Opiskelija saa ol-
la oma yksilönsä ilman ohjausta. Tar-
koitus on rohkaista kehittämään omia 
vahvuuksia, luoda itsetuntoa ja luot-
tamusta itseensä ja tulevaan.

Alanderilla on toiminimi, Band-
mill, jolla tekee graafisen viestinnän 
asiakastöitä. Työt kattavat laajan skaa-
lan, mutta intohimo metallimusiikkia 
kohtaan on tehnyt sen, että Alander 
tunnetaan maailmalla metalliskenen 
logojen ja levynkansien suunnitteli-
jana. Ensimmäinen maailmanluokan 
asiakas oli Judas Priestin perustajajä-
sen K.K. Downing, jolle Alander on 
tehnyt erään suomalaistiimin kanssa 
viestintätöitä yli kymmenen vuotta. 
Muita asiakkaita on tunnetusta ruot-
salaiskitaristi Yngwie Malmsteenista 
kaikkiin maailman kolkkiin Afrikan 

Botswanaa myöden. Yngwie Malms-
teen muuten sponsoroi toista juniori-
futisjoukkuetta.

Visuaalinen ilmaisutyyli ja 
sen viesti
- Oma tyylini on eräänlaista abstraktia 
ekspressionismia höystettynä ripauk-
sella kubismia ja dadaismia. Taiteellani 
viestin sekulaarisuutta lisättynä hyp-
pysellisellä satanismia. Saatananpal-
voja en ole. Ero satanismin ja saata-
nanpalvonnan kohdalla on kuin yöllä 
ja päivällä, mutta en luokittele itseäni 
silti edes satanistiksi. Allekirjoitan sil-
ti mieluummin kyseisen filosofian 11 
sääntöä, kuin vaikka kristinuskon 10 
käskyä. Satanistit eivät usko yliluon-
nolliseen ja ovat uskontojen arvomaa-
ilmaa ja statusta vastaan. Näiltä osin 
allekirjoitan heidän manifestinsa, to-
teaa Alander.

Pidän modernismin ajasta ja tuol-
loin syntyneistä tyylisuunnista. Niis-
sä on viehkeää anarkiaa, pasifismia 
ja uuden maailman rohkeaa, ajatonta 
näkemystä. Haluan taiteellani viestiä 
vastaavaa. Toivon myös, että taiteeni 
löytäisi paikkoja ja ympäristöjä muis-
tuttamaan meitä paremmasta maail-
masta, loogisuudesta ja rationaalises-
ta ajattelusta.

Uskonnottomana ja 
humanistina
- Minulla on perinteinen suomalai-
nen luterilainen tapakristityn kasva-
tus, jossa Jeesus ja Jumala olivat jos-
kus vanhempien puheissa, mutta mi-
tään indoktrinaatiota ei tapahtunut. 
Kirkossa käytiin häissä ja hautajaisis-
sa, mutta ei muuten. Olin lapsena var-
maankin agnostikko ja suhtauduin 
jumalpuheisiin kuin joulupukkiin 
– jännittävänä juttuna, mutta myös 
humoristisena. Jo tuolloin ihmette-
lin miten aikuiset voivat uskoa Noo-
an arkki -tarinaan tai valaan vatsas-
sa matkustaneeseen Joonaan. Ne, ku-
ten lähes kaikki muutkin Raamatun 
tarinat, kun eivät poikkea uskomat-

tomuudessaan lainkaan joulupukki-
legendasta.

Keski-ikäistyvänä olen huomannut 
monen ikäiseni ystävän heräävän jo-
honkin maailmanparannusajatteluun. 
Joku ryhtyy kasvissyöjäksi, joku aloit-
taa ilmastotalkoot, vähentää kulutus-
ta tai alkaa absolutistiksi ja niin edel-
leen. Hienoja tekoja sinänsä, mutta itse 
päädyin asettumaan uskontoja ja muu-
ta huuhaata vastaan. Toki pyrin teke-
mään osani esim. ilmastonmuutosta 
vastaan. Ennen kaikkea pyrin noudat-
tamaan tarkkaan tärkeintä humanis-
tista ohjenuoraa ”älä ole mulkku”.

Islamismi, poikien ja tyttöjen su-
kupuolielinten silpominen, misogy-
nia, indoktrinaatio, kirkon pedofilia 
ja sen peittely, kunniamurhat, teko-
pyhyys, vähemmistöjen sorto ja vä-
kivalta, jota tehdään uskontojen ni-
missä, ovat sivuuttamattomia asioita. 
Uskonnon nimissä tehdään näennäi-
sesti myös hyvää ja se voi parhaimmil-
laan lohduttaakin, mutta edellä maini-
tut asiat eivät kuittaannu sillä. Ne ovat 
syitä, joiden takia koen tehtäväkseni 
vanhempana ja kasvattajana asettua 
niitä vastaan.

Monille Raamatun sisältö on kuin 
puhelimen appi, jonka käyttöselosteet 
hyväksytään lukematta niitä. Itse olen 
Raamattuni lukenut tarkkaan. Jokai-
sen pitäisi lukea se, niin ehkä maail-
massa olisi enemmän uskonnottomia 
ihmisiä. Ei voi ymmärtää, miten joku 
voi kokea moraalista ylemmyyttä ol-
lessaan samaa mieltä niin julman ja 
brutaalin sanoman kanssa, joka Raa-
mattuun on kirjoitettu. Uskonnot, 
etenkään abrahamilaiset uskonnot, 
eivät kestä lähempää tarkastelua. Us-
konto, jossa jumala käskee tappamaan 
ja myös tapattaa oman poikansa, ei voi 
olla hyvä.

Tulevaisuuden yhteiskunta
Pete Alander uskoo vahvasti, että maa-
ilma tulee olemaan sekulaari, tiede-
myönteinen ja humanistisiin arvoi-
hin nojaava. Historia ja faktat osoit-
tavat, että sekulaareimmat maat me-

nestyvät parhaiten. Pohjoismaissahan 
ei ole vaarallista olla julkisesti uskon-
noton toisin kuin Lähi-idän maissa. 
Alanderin mielestä pitäisi olla tavoit-
teena, ettei missään pelätä henkensä 
puolesta uskonnon takia.

15% myyntivoitosta 
uskonnottomalle 
hyväntekeväisyysjärjestöille
Alander päätti jo vuosia sitten käyt-
tää osan ajastaan hyväntekeväisyy-
teen ja teki vapaaehtoistyötä järjes-
tössä, joka taisteli maailman köyhyyttä 
ja asunnottomuutta vastaan. Järjestön 
perustajajäsen menehtyi ja toimin-
ta sitä myöten loppui. Oman taiteen 
myynnistä tuli kuitenkin mieleen, et-
tä myyntituloista voisi lahjoittaa osan 
sekulaareille järjestöille ja jatkaa siten 
hyväntekeväisyystyötä. Järkkymättö-
mänä uskonnottomana ja Vapaa-ajat-
telijoiden jäsen Alander tekee taidet-
ta nimenomaan humanismin ja se-
kularismin hengessä ja haluaa tuoda 
uskonnottomuutta esiin. Tästä myös 
tulee Alanderin keksimä termi ”secu-
lartism”. Ismi, joka kuvaa uskonnoton-
ta taidetta.

Teoskuva, W
ork551, aiheena valokuvia Espanjasta, v. 2013. Kuva: Pete A

lander
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v. 2014. Kuva: Jade A
lander
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FILOSOFIAA KAIKEN IKÄISILLE 
TURUSSA - SFÄÄRI RY:N TARINA

Eero Suorsa 
Kuva: Paula Kangasniemi

Sfäärin juuret ovat Totuus ja 
tolkku filosofian keskustelu-
kerhossa, joka on kokoon-
tunut kaupunginkirjastossa 
vuodesta 2011. Totuuden ja 

tolkun isä filosofi ja ympäristökasvat-
taja Tuomas Tiainen on myös Sfääri 
ry:n puheenjohtaja. Miksi AKV:n kal-
taiset tapahtumat ovat tärkeitä? ”Filo-
sofia on jokaiselle kuuluva perusoike-
us; oman elämän ja maailman pohti-
minen ja näitä koskevien kysymysten 
esittäminen. Filosofian harjoittaminen 

on parhaimmillaan ihmisen olemiseen 
kuuluvaa vapautta. Filosofian harjoit-
tamisen kannalta ei ole olennaista et-
tä tuntee filosofian historian kaano-
nin ja akateemisen filosofian käsitteis-
tön, vaan kyky tarkastella maailmaa ja 
kriittisyys. Filosofia auttaa näkemään 
arjessa vallitsevien normien ja valta-
rakenteiden tuolle puolen.”

AKV:n järjestämiseen tarvitaan 
iso ja innostunut porukka vapaaeh-

toisia työryhmäläisiä. Tilat ovat jo 
vakiintuneet; ensi keväänä AKV ta-
pahtuu myös nuorten taide- ja toi-
mintatalo Vimmassa. Vimmasta ovat 
löytyneet loistavat tilat, niin esteet-
tömyyden kuin audiovisuaalisen 
teknologian osalta. Sfääri ry:llä on 
kumppanuus Turun kaupungin nuo-
risopalveluiden kanssa, ja tämä on 
iso tekijä tapahtuman järjestämisen 
kannalta. ”Olemme erittäin kiitolli-
sia tästä yhteistyöstä”, Tiainen toteaa. 
Eräs tärkeä yhteiskumppani on myös 
filosofian ja elämänkatsomustiedon 
opettajien yhdistys Feto ry. Turun ja 
Varsinais-Suomen elämänkatsomus-

tiedon ja filosofian opettajat ovat ol-
leet suureksi avuksi. Yhteistyötä teh-
dään myös Nufitin kanssa. Tärkein 
voimavara tapahtumaa järjestettä-
essä ovat olleet tiimeihin osallistu-
neet nuoret. Kävijöitä tapahtumas-
sa on ollut n. 200.

AKV on tapahtuma joka pyritään 
toteuttamaan mahdollisimman pit-
källe nuorten voimin, aina ideois-
ta ja teemoista toteutukseen saakka. 

Kolme edellistä iloista kevätviikon-
loppua ovat näyttäneet että tämä on 
mahdollista. AKV:n kohderyhmä on 
13-19-vuotiaat nuoret, ja tekijäporu-
kassa on ollut mukana n. 30 nuorta. 
Tähän lasketaan mukaan niin aktiivi-
set työryhmäläiset kuin vapaaehtoiset 
talkoolaiset. Mitkä työryhmien vas-
tuualueet ovat? Nuorille pyritään anta-
maan mahdollisimman paljon vastuu-
ta tapahtuman suunnittelussa ja toteu-
tuksessa; nuoret vastaavat esimerkik-
si tiedottamisesta, markkinoinnista, 
ruokajärjestelyistä, juontamisesta kuin 
myös visuaalisesta ilmeestä. Nuoret 
hallitsevat esimerkiksi  sosiaalisen me-

dian kanavat; ensimmäistä kertaa ta-
pahtumaa järjestettäessä kävi ilmi, et-
tä Facebook ei tavoita kohderyhmän 
nuoria, vaan parempi kanava on esi-
merkiksi Instagram. 

AKV ohjelma on ollut kaikkien kol-
men vuoden aikana erittäin monipuo-
linen; vuoden 2017 teemoja olivat mo-
nikulttuurisuus, kriittinen ajattelu ja 
pelaaminen; vuoden 2018 teemoja oli-
vat tekoäly ja kuluttaminen; vuoden 

Sfääri ry sai alkunsa keväällä 2017, kun Turussa järjestettiin ensimmäistä kertaa 
nuorten filosofiatapahtuma Ajattelen, koska voin (AKV). Yhdistyksen tarkoituk-
sena on edistää filosofiaa, asioiden pohtimisen ja ajattelun kulttuuria. Sfääri ry 
järjesti 23.11. Molemmin puolin - aikuisten filosofiatapahtuman, ja AKV tulee jo 
neljättä kertaa 25.4.2020.

2019 teemoja olivat huumori ja teke-
mättä jättäminen. Vuoden 2020 teemat 
ovat aivoriihivaiheessa, ja tätä kirjoi-
tettaessa uutta tekijäporukkaa ollaan 
kasaamassa kokoon. 

AKV:lle on jo ehtinyt vakiintua 
joukko vakiintunutta ohjelmaa; ta-
pahtuma pyritään järjestämään joka 
kevät merkittävän filosofin syntymä-
päivänä, ja vuodesta 2018 lähtien on 
järjestetty Turun terävin kieli -väitte-
lykilpailu, joka syntyi nuorten toivees-
ta. Kilpailu on eräs AKV:n suosituim-
mista osioista. Vimman hyvin varus-
tetussa teatterissa kisaavat joukkueet 
niin yläkouluista kuin lukioista, ja fi-
naali on järjestetty Vimman suuressa 
salissa. Keväällä 2019 voittoon mars-
si Turun klassillinen lukio. Väittelyi-
den aiheina ovat nousseet tapahtuman 
teemoista, kuten huumori ja tekemät-
tä jättäminen. Jos kilpailijat ovat kovaa 
tasoa niin sitä on myös tuomaristo, jo-
ka koostuu turkulaisista ammattifilo-
sofeista, filosofian ja elämänkatsomus-
tiedon opettajista. Kilpailun voittaja 
ratkeaa tuomariston ja yleisön äänten 
yhteisvaikutuksella. Akateeminen kir-
jakauppa on sponsoroinut palkinnot. 

Myös monet kiinnostavat ja osallis-
tavat paneelikeskustelut ovat vakiintu-
neet osaksi AKV:n ohjelmistoa. Nuo-
ret juontavat paneelit, joiden aiheina 
ovat tapahtuman vuosittaiset teemat. 
Panelistit ovat olleet jokainen oman 

alansa huippuja; panelisteina ovat ol-
leet niin lapsiasiainvaltuutettu Elina 
Pekkarinen, huumoriin erikoistunut 
filosofi Jarno Hietalahti, reunioni-
lainen feministinen filosofi ja filoso-
fi Frant Fanon asiantuntija Françoise 
Vergès, moraali- ja yhteiskuntafiloso-
fi Johanna Ahola-Launonen, kieli- ja 
puheteknologian professori Tapio Sa-
lakari ja Ajatushautomo Hatun Saa-
ra Särmä. 

Sfääri ry oli järjestämässä myös pa-
neelikeskustelua anteeksiannosta, jo-
hon osallistuivat mm. Turun yliopis-
ton käytännöllinen filosofian pro-
fessori Eerik Lagerspetz ja vapaa-
ajattelijoille tuttu psykoterapeutti ja 
tietokirjailija Katriina Järvinen, joka 
osallistui Turun vapaa-ajattelijoiden 
kirjailijapaneelin Turun kirjamessuil-
la 2017, ja jonka haastattelun julkai-
simme numerossa 3/18.

Molemmin Puolin on Sfäärin uusi 
konsepti; aikuisille suunnatussa kai-
kille avoimessa tapahtumassa filoso-
fia jalkautui ulos luentosaleista ih-
misten keskuuteen Turun jokirannan 
molemmille puolille, marraskuisen 
lauantai-illan kauniiseen pimeyteen. 
Tapahtuma järjestettiin jatkoiksi YK:n 
kansainväliselle filosofiapäivälle, jot-
ka olivat samalla viikolla: kansainvä-
linen filosofiapäivä torstaina 21.11 ja 
Molemmin Puolin lauantaina 23.11. 
Mukana tapahtumaa olivat tekemässä 

ovat Turun yliopiston filosofit, ja tiloi-
na toimivat Turun keskustan persoo-
nallisen kauniit sopet.  Hemmo Lai-
ho luennoi Aboa Vetus & Ars Novan 
Factory-tilassa aiheena: Taide & hyvä 
elämä.  Kuulijoita oli lähes 50. Susan-
ne Uusitalo piti filosofian pikakurs-
sia tahdonheikkoudesta WAMin Ca-
fe Väinössä. Osallistujia oli samoin 
lähes 50. Tuomas Tiainen ohjasi yh-
teiskeskustelua hyvästä elämästä Bar 
Ö:ssä. Osallistujia pöydissä oli ainakin 
30. Iltatilaisuudessa Hub Turussa kuu-
lijoita oli  parhaimmillaan 20.

Yhdistyksen tulevaisuus on valoi-
sa: esimerkiksi Turun kaupunginkir-
jaston pääkirjaston nuorten osaston 
kanssa on käyty alustavia keskustelu-
ja kriittisen ajattelun työpajojen järjes-
tämisestä nuorille. Vuonna 2020 Sfää-
ri ry järjestää AKV:n lisäksi myös filo-
sofista kesäohjelmaa. Suunnitteilla on 
myös kirjallinen teos. Tilaus filosofi-
alle, kriittiselle ajattelulle ja asioiden 
pohtimiselle on Turussa vahva.

Kirjoittaja on Sfääri ry:n hallituk-
sen jäsen ja ulkosuhdevastaava.

Sfäärin kotisivut: www.sfaari.fi

AKV:n Facebook-sivut:  
www.facebook.com/ 

ajattelenkoskavoin

Filosofian harjoittaminen on parhaimmillaan ihmisen olemiseen 
kuuluvaa vapautta. Filosofian harjoittamisen kannalta ei ole 

olennaista että tuntee filosofian historian kaanonin ja akateemisen 
filosofian käsitteistön, vaan kyky tarkastella maailmaa ja kriittisyys. 

Filosofia auttaa näkemään arjessa vallitsevien normien ja 
valtarakenteiden tuolle puolen.

Tunnelmia Molemmin puolin -tapahtumasta
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Haastattelut ja artikkelit

TESTAMENTTIASIAA

Vapaa-ajattelijain liiton ja 
sen jäsenyhdistysten sään-
töjen mukaan ne voivat ot-
taa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja. Monet jä-

senet ja aatteemme kannattajat halu-
avatkin osaltaan tukea toimintaamme 
myös taloudellisesti. Näin turvataan 
vapaa-ajattelua ja uskonnottomuutta 
myös tulevaisuudessa.

Jos perittävällä ei ole lainkaan pe-
rintöön oikeutettuja perillisiä, koko 
hänen omaisuutensa menee valtiolle. 
Valtio käyttää jäämistön politiikkansa 
rahoittamiseen, mikä ei useinkaan ole 
uskonnottoman tahto. Sen estämisek-
si suositellaan ilman perillisiä oleville 
testamentin tekemistä, jolloin voi osal-
taan edistää itselleen tärkeitä tavoittei-
ta kuolemansa jälkeenkin.

Vaikka perintöön oikeutettuja olisi-
kin, omaisuutensa tai osan siitä voi tes-
tamentilla määrätä esimerkiksi liitolle 
tai paikalliselle vapaa-ajattelijoiden yh-
distykselle. Rintaperillisille kuuluu pe-
rintökaaren mukaan kuitenkin lakio-
sana puolet jäämistöstä, jota ei siis saa 
testamentata. Muilla sukulaisilla ei ole 
ehdotonta oikeutta perintöön, vaan sii-

tä saa vapaasti määrätä testamentilla. 
Perintöön ovat oikeutettuja muun mu-
assa sisarukset ja heidän jälkeläisen-
sä, ellei testamentissa määrätä toisin.

Testamentin laatiminen
Testamentti on määrämuotoinen asia-
kirja. Jos sitä ei ole laadittu lain mu-
kaan, se on pätemätön. Sen voi silti laa-
tia itse turvautumatta kalliisiin asian-
ajotoimistoihin.

Olennaista on, että kirjallisessa tes-
tamentissa tekijä selvästi ilmoittaa, mi-
kä on hänen viimeinen tahtonsa omai-
suutensa käyttämiseen. Se on allekir-
joitettava kahden esteettömän todista-
jan läsnä ollessa. Todistajat kirjoittavat 
testamenttiin todistuksen siitä, että te-
kijä on oikeustoimikelpoisena (”täysis-
sä järjissään”) vapaaehtoisesti allekir-
joittanut testamentin. 

Useimmiten testamentiksi kelpaa 
kaavamainen, oheisen mallin mukaan 
laadittu testamentti. Hieman mutkik-
kaampi on tilanne, jos on useita tes-
tamentin saajia ja jos halutaan antaa 
käyttöoikeus omaisuuteen toiselle kuin 
omistusoikeus. Verotuksen vähentä-

miseksi tehdään usein juuri hallinta-
oikeustestamentteja etenkin, kun ky-
symyksessä on aviopuolisoiden tai 
muiden kumppanien keskinäinen 
testamentti. Keskinäinen testamentti 
tarkoittaa sitä, että toisen allekirjoit-
tajan kuoltua jälkeen jäänyt saa perin-
nön joko omistusoikeudella tai esimer-
kiksi elinikäisellä hallintaoikeudella.

Liitto auttaa testamentin 
laatimisessa
Jäsenyhdistyksissä on asiantuntijoita, 
jotka laativat testamentteja ilman palk-
kiota, jos omaisuus määrätään liitolle 
tai jäsenyhdistykselle. Jos testamentissa 
on muitakin edunsaajia, pieni palkkio 
voi kuitenkin olla paikallaan sen vuoksi, 
että jotkut avustajistamme voivat tehdä 
testamentteja myös ansiotyönään.

Jos haluat laatia testamentin, voit 
käyttää oheista mallia. Jos olet epävar-
ma siitä, että kaikki menee muodol-
lisesti oikein, voit ottaa liiton pääsih-
teerin kautta yhteyttä lakimiehiimme.

Kalevi Hölttä
oikeustieteen tohtori

MALLI

Testamentti

Viimeinen tahtoni on, että kuoltuani kaikki omaisuuteni siirtyy täysin omistusoikeuksin Helsingistä olevalla Helsingin seudun vapaa-ajat-
telijat ry:lle.

(Testamentin toimeenpanijaksi määrään …) 
 
Helsingissä tammikuun 1 päivänä 2020

 
Aatos Vapaa (ht. 010518-165S)
työmies, Helsinki

Varta vasten kutsuttuina todistamme, että Aatos Vapaa, jonka hyvin tunnemme, on täysin oikeustoimikelpoisena vapaasta tahdostaan ja oma-
kätisesti allekirjoittanut tämän testamenttinsa.

Aika ja paikka samat.

 Kalle Pikkarainen (ht..)  Liisa Pikkarainen (ht..)
 talonmies, Kauniainen  opettaja, Kauniainen  

YLIVALLAN SYMBOLI POIS 
RINNASTA
Tuomas Koivukangas

Monella rippikoulun käyneellä roikkuu vielä 
rippiristi kaulassa. Osa pitää sitä ihan oi-
keasta uskosta jumalaan ja merkkinä kirk-
koon kuulumisesta, mutta osa pitää sitä 
ihan vain, koska se on kiva koru ja lahja 

vanhemmilta. Jälkimmäinen saattaa kuitenkin olla ongel-
ma, varsinkin jos pitäjä on ateisti.

Julkisen vallan välinpitämättömyys uskonnottomia 
kohtaan Suomessa on iso ongelma. Suomen sijoitus Free-
dom of Thought Reportissa on hälyttävä. Kouluissa kirk-
koon kuuluvat menevät uskonnontunneille, eivätkä saa 
erota kirkosta ilman huoltajien suostumusta. Jumalan-
pilkkalaki on yhä voimassa. Valtio ja kirkko ovat vielä-

kin yhdessä. Yleisesti Suomessa on systemaattista uskon-
nollista etuoikeutusta. 

Tämän takia ateistien ja muiden uskonnottomien tulisi, 
ainakin symbolisesti, riisua ristinsä kaulasta; ateistien tu-
lee kertoa valtiovallalle, että ovat olemassa, ja haluavat, et-
tä heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Toki jokaisella on oikeus pukeutua, miten haluaa ja käyt-
tää minkälaisia koruja hyvänsä, mutta kannustan ateistia 
vahvasti miettimään sellaisen korun pitämistä, joka yhdis-
tetään kuolemaan, kirkolliseen ylivaltaan, hyväksikäyttöön, 
pelotteluun, jne. jne. (ad nauseam eli pahoinvointiin asti). 

Se voi toki olla kiva koru, (onhan se mukavan simplis-
tinen,) mutta pitäisi pysähtyä miettimään, mitä kyseinen 
koru oikeasti tarkoittaa ja jaanko oikeasti samat arvot kuin 
kirkko, mutta ehkä tärkeimpänä: uskonko jumalaan vai en.

HERÄTYS, KOULUT!

Opiskelijana olen ikäväk-
seni huomannut, kuin-
ka kouluissa, lukioissa 
ja ammattioppilaitok-
sissa sitoutetaan nuoria 

kristilliseen uskoon. Koulussa oppi-
laspastori tarjoaa oppilaille aktiivises-
ti palveluitaan ja toimii "koko oppi-
lasyhteisön kanssa". Luokan ryhmäy-
tys on seurakunnan vetämä, tapahtuu 
seurakunnan tiloissa ja siellä markki-
noidaan seurakunnan toimintaa.

 Tällainen vahva yhteistyö ja mark-
kinointi oppilaitoksen kanssa pyrkii 
juurruttamaan ja indoktrinoimaan 
nuorille uskontoa ja kirkon jäsenyyt-
tä. Pohjois-Suomessa tämä on oppilai-
toksissa valitettavasti normaalia.

 Edellisessä koulussani, Oulun kau-
pungin lukiossa, seurakunnan aamun-
avauksista ei tiedotettu ja yläkoulussa-
ni Iissä kaikki uskonnontunneilla käy-
vät oppilaat menivät kevätkirkkoon 
ja muut oppilaat laitettiin siivoamaan 
käytäviä. Sain "erityisluvan" siihen, et-
tei minun tarvitsisi mennä kirkkoon.

Tällainen yhden uskontokunnan 
erityisasema julkisen vallan silmis-
sä on syrjivää ja epäoikeudenmukais-
ta sekä muiden uskontokuntien jäse-
niä kohtaan että myös uskonnottomia 
kohtaan. Nuorille ei ainakaan Pohjois-
Suomessa useassa koulussa anneta ai-
toa vapautta valita uskonnollisen se-
kä vaihtoehtoisen tilaisuuden väliltä.

 Aina tunnustukselliselle tai us-
kontoon sitouttavalle tilaisuudelle 
ei edes järjestetä vaihtoehtoista oh-
jelmaa niin kuin Opetushallituksen 
ohjeissa uskonnollisista tilaisuuksis-
ta määrätään. 

Perustuslakivaliokunnan mietin-
nössä (2/2014) selvennetään hyvin, 
miten olisi perustellumpaa, ettei kou-
lussa olisi lainkaan jonkun tietyn va-
kaumuksen mukaista sisältöä. Tähän 
tulisi pyrkiä valtakunnallisella tasolla. 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen nk. 
indoktrinaatiokiellon noudattaminen 
tulisi olla ihan päivänselvä ja normaa-
li asia, eikä mikään kaukainen tavoite, 
joka joskus ehkä saavutetaan.

Myös Kantelupukki-palvelussa on 
selkeät ohjeet kouluille siihen, miten 
uskonnollisista tilaisuuksista tiedote-
taan ja miten vaihtoehtoisia tilaisuuk-
sia järjestetään. Useamman koulun tu-
lisi ottaa näistä ohjeista koppi. Tuntuu 
vain, etteivät koulut ja oppilaitokset 
joko jaksa tai tajua muuttaa perintei-
tä, ja tämän takia niitä pitäisi herätel-
lä esimerkiksi kirjoittamalla suoraan 
koululle ja/tai kunnan opetustoimeen 
epäkohtien tullessa ilmi. Kantelut ovat 
myös hyvä vaihtoehto.

Oppilaitosten jälkijättöinen tilan-
ne voidaan johtaa uskonnon histori-
asta Suomessa sekä valtion ja kirkon 
yhdessäolosta. Harmi vain, että nyky-
Suomessakin tämä valtion ja ns. kan-
sankirkkojen erityissuhde säilyy vah-
vana eikä sitä todennäköisesti aiota ai-
nakaan tämän hallituskauden aikana 
purkaa.

 Tuomas Koivukangas
opiskelija
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USKONTO ON POLITIIKKAA
Yki Räikkälä

Ex-sisäministeri, kansanedus-
taja Päivi Räsänen ilmoitti 
18.6. harkitsevansa eroa kir-
kosta. Syynä oli kirkon ryhty-
minen Pride-tapahtuman vi-

ralliseksi kumppaniksi. Eroaie ei ollut 
todellinen, mutta hän tekee julkisel-
la uhkauksellaan kirkosta eroamisesta 
politiikkaa toisin kuin tavallinen kan-
salainen, joka tekee yksityisen valin-
nan. Päivää ennen hän julkaisi tunne-
tun twiittinsä, joka ei tietenkään hä-
nen mukaansa loukannut sukupuoli-
vähemmistöjä, vaan kritisoi kirkkoa. 
Kuten tiedettyä, twiitistä kiinnostui 
myös poliisi. Kuulusteluissa Räsänen 
luki poliisille lakia Raamatusta. Ku-
vautti myös itsensä Pasilan poliisita-
lon edessä Raamattu kädessä.

”Pride-tapahtuman aatteellisena ta-
voitteena on ylpeys sellaisista suhteis-
ta, joita Raamatussa johdonmukaisesti 
kuvataan Jumalan tahdon vastaisiksi”. 
Näin kirjoitti Räsänen avoimessa kir-
jeessään arkkipiispa Tapio Luomalle. 
Hän viestitti, että kirkko on luopunut 
Jumalan pelosta. Kirkko & kaupun-
ki -lehden päätoimittaja Jaakko Hei-
nimäki kirjoitti 19.6. vastineen Räsä-
selle. Hän kertoi toivovansa, ettei Rä-
sänen sentään toivonut kuolemaa ho-
mosuhteiden harjoittajille, mikä siis on 
VT:ssä ilmoitettu rangaistus. Jumalan 
määräämä sellainen. Poliitikko Räsä-
nen joutuu joustamaan tässä, vaikka 
hän muuten vaatiikin kirkkoa nou-
dattamaan Jumalan tahtoa ja sitä mi-
tä Raamatussa asiasta sanotaan. Siellä 
on käsky miehimysten kivittämisestä. 

Heinimäki käsitteli asiaa uudelleen 
5.11. K & K -lehden pääkirjoitukses-
sa, että ”Raamattu ei nauti syytesuo-
jaa. Raamattua voi siteerata myös ri-
kollisella, loukkaavalla ja vahingoitta-
valla tavalla”. Kun väitellään siitä, on-
ko Raamattu laillinen kirja, puhutaan 
politiikkaa, Raamatun yhteiskunnalli-
sesta merkityksestä.

Ex-kansanedustaja, nyk. meppi 
Laura Huhtasaari (ps) kysyi eräässä 
keskustelussa, että eikö Raamattua sai-
si lukea sellaisenaan? Ja että Räsästä 
on pilkattu uskonsa tähden ja ansaitsee 
kunnioituksen siitä, että vielä sen jäl-

keenkin kehtaa puolustaa vakaumus-
taan. Huhtasaari on itsekin tuonut po-
liitikkona rohkeasti esiin vakaumuk-
sensa, jossa Jumala on kaiken luoja ja 
evoluutio on pelkkä ”uskomus”. Hän 
julkaisi kesällä somessa kuvan itses-
tään ja miehestään saatteella ”eläköön 
patriarkaalinen avioliitto”. 

Uskonto ja politiikka ovat molem-
mat opportunistien temmellyskenttää, 
poimitaan sopivat kirsikat ja unohde-
taan epämukavat. Uskovat ja poliiti-
kot eivät viihdy epämukavuusalueella 
eli silloin, kun esitetään selkeitä vas-
ta-argumentteja. Poliitikko Huhta-
saari tietysti kykenee selittämään kai-
ken, vaikka Raamatun lauseen ”nainen 
vaietkoon seurakunnassa”. Hänen pat-
riarkaalisen avioliittonsa toinen osa-
puoli, mies, on kyllä vaiennut. Samas-
sa keskustelussa Huhtasaari totesi, et-
tä ”kirkko on ruvennut politikoimaan, 
valitettavasti”. Hänelle ei liene tullut 
mieleen, että siitä lähtien, kun alku-
kirkko oli tullut olevaksi, teki se heti 
politiikkaa. Ei liene ollut formuloitu-
nutta yhteisöä, jossa ei olisi tehty poli-
tiikkaa ja jossa ei uskontoa myös olisi 
käytetty hallitsemiseen. Missä on ko-
koontumisia ja valtaa, siellä tehdään 
politiikkaa. Uskonnot eivät tästä poik-
kea. Raamattua on käytetty Suomessa 
ja nähtävästi käytetään edelleen poliit-
tisissa yhteyksissä.

Kirkko ei ole ruvennut politikoi-
maan. Se on tehnyt sitä aina. Ian An-
derson Jethro Tullin levyn Aqualung 
(1971) biisissä "My God" tuo esille 
kritiikkiä sen aikaisen Englannin kir-
kon politisoitumisesta. "Ihmiset, mi-
tä olette tehneet, olette lukinneet Hä-
net kultaiseen häkkiin ja panitte Hänet 
taipumaan uskontoonne". Tyyten sa-
maa, mitä nyt vuosikymmeniä myö-
hemmin edelleen tehdään. Ian An-
derson ei kritisoinut itse uskoa, mi-
tä ei tarvitsekaan, vaan sitä mitä us-
konnon varjolla ja sen perustelemana 
tehdään. Kun Raamatusta poimitaan 
tiettyjä kohtia, tehdään sillä tietoisia 
valintoja. Poliitikko politiikkaa. Ma-
nipulaatiota yhtä kaikki. Ja Jumalan 
muotoilemista oman mielen mukai-
seksi.

”Kirkko ei syyllisty syrjintään, jos se 
uskaltaa käyttää sanaa synti niin ho-

mosuhteista kuin muista avioliiton ul-
kopuolisista sukupuolisuhteista.” (Räsä-
nen) Jos tämä retoriikka ei ole poliit-
tista, niin sitten ei mikään.

Kun Kirkko & kaupunki -lehden 
päätoimittaja Jaakko Heinimäki oi-
kaisi Päivi Räsästä tämän käsityksis-
tä homosuhteista ja kirkon suhdetta 
asiaan, teki hänkin politiikkaa. Ho-
mosuhteet ja tasa-arvoinen avioliitto 
ovat poliittinen asia. Näiden laillista-
minen oli poliittinen päätös. Kirkon 
vastustava kanta oli ja on politiikkaa. 
Kirkon sisälläkin tästä käydään poliit-
tista keskustelua, vaikka se nimellises-
ti käytäisiinkin Raamatun tulkinnan 
kautta. Raamattu on ollut ja on edel-
leen poliittinen kirja. Ja sitä se tulee 
olemaan aina niin kauan kuin kirkko 
on valtion erityissuojeluksessa.

Päivi Räsänen kertoi oikeusminis-
terinä ollessaan vuonna 2013 kansan-
lähetyspäivillä, että joskus tulee tilan-
teita, joissa Raamattu menee maan 
lain edelle. Poliitikon alku Huhtasaa-
ri ei moittinut Räsästä politikoinnis-
ta. Kun Suomeen on tullut ja tulee tur-
vapaikanhakijoita, kristittyjä tai mus-
limeja, on näiden vastaanottamisesta 
tehty myös uskonnon perusteella po-
liittinen kysymys. Puolueen puheen-
johtajana Räsänen linjasi, että Suomen 
voisi olla parempi ottaa vastaan kristit-
tyjä pakolaisia kuin muslimeja, koska 
nämä sopeutuisivat paremmin. Jos nä-
mä eivät ole poliittisia lausuntoja, niin 
mitä sitten?

Jos olisi oikeasti sellainen kuin ”Ju-
malan tahto”, suoraan ylhäältä sanel-
tu ja joustamaton ohjesääntö, ei se oli-
si politiikkaa, vaan diktatuuria. Mut-
ta käsitteellä ”Jumalan tahto” uskovat 
ja kirkon miehet tekevät politiikkaa, 
kaikkia koskevaa asioiden hoitoa, 
vaikka mitä muuta väittäisivät. Kir-
kon miehet tietty, koska he haluavat 
kuulua ja kuuluvat yhteiskunnan eliit-
tiin. Ja siihen kuuluminen edellyttää 
politiikkaan osallistumista ja kirkon 
etabloitunut asema poliittisia kannan-
ottoja. Ja ne kannanotot lähtevät us-
kon järjestelmästä. Uskonnosta ja sen 
peruskirjasta, joka siis ohittaa maal-
lisen lain.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviai-
nen päätti aloittaa uudelleen esitutkin-

nan Päivi Räsäsen v. 2004 kirjoittamasta pamfletista, jon-
ka alaotsikko ”Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskä-
sityksen” kertoo sisällöstä oleellisen. Pamfletti nousee suo-
raan Raamatusta ja on erittäin poliittinen kannanotto. Jos 
se onkin 15vuoden takainen, seisoo Räsänen edelleen sen 
takana ja Luther-säätiö pitää sitä sivuillaan. Se on helposti 
löydettävissä, vaikka sitä ei suoraan hakisikaan. 

Twiittiään Räsänen puolusti sanan- ja uskonnonvapau-
della. Ja että lähde, Raamattu, on ”laillinen” kirja. Saahan 

sitä Suomessa levittää. Kyllä sanoa saa. Ja tehdä politiik-
kaa vähemmistöjä Raamatulla päähän lätkien. Räsänen on 
lääkäri ja pitkäaikainen poliitikko. Kyllä hänen pitäisi tie-
tää, mitä saa ja voi sanoa ja mitä ei. ”Mielipiteitä täytyy voi-
da ilmaista vahvasti. Mutta kyllä jokainen tietää, milloin 
on ylittänyt sen rajan, että jonkun ryhmittymän ihmisar-
voa loukataan ja alennetaan.” - Valtakunnansyyttäjä Ylen 
haastattelussa.

JUMALAN SUOSIKIT

Markku Myllykan-
gas kertoi lehtijutus-
ta, jossa rukouksen 
voimalla oli herätetty 
pastorin rouva kuol-

leista (VA 1/2019). Muistui mieleeni 
pari lähes yhtä hauskaa tapausta. Sas-
tamalassa ilmestyvässä Alueviesti-leh-
dessä (21.2.2018) lehden päätoimitta-
ja haastatteli hirvikolarista lievin vam-
moin selvinnyttä naishenkilöä. Nainen 
kertoi vastaan tulleen pariskunnan va-
roittaneen häntä vilkuttelemalla au-
tonsa valoja. Hän oli kiitollinen Tai-
vaan Isälle: "Ilman häntä ei tämä pa-
riskunta olisi sattunut mua vastaan."

Koska päätoimittaja ei ymmärtä-
nyt kysyä, kuka järjesti hirven paikal-
le, jos Jumala toimitti valoja vilkutel-
leen pariskunnan, niin kysyin sitä lä-
hettämässäni kommentissa itse. Pidin 
myös irvokkaana sitä, että nainen hy-
myilee lehdessä leveästi Jumalan suo-
sikkina, kun monen lukijan omainen 
on vakavasti loukkaantunut tai me-
nehtynyt vastaavassa tilanteessa.

Päätoimittaja vastasi välittömäs-
ti, että hän ei julkaise kirjoitustani, 
koska se loukkaa haastateltavaa. Mei-
dän lukijoiden ymmärrystäkö sen si-
jaan saa loukata kaikenlaisilla järjet-
tömyyksillä?

Jumalalle mieleen oli myös paris-
kunta, joka Kokemäellä ilmestyvässä 
Sydän-Satakunta -lehdessä (4.4.2016) 

kertoi, kuinka he Jumalan sanaa maa-
seudulla levittäessään olivat illan hä-
märtyessä peruuttaneet autollaan 
ojaan. Koska ystäviä ei ollut saatavis-
sa apuun, päättivät he ristiä kätensä. 
Kohta Jumala lähettikin enkelin kai-
vinkoneenkuljettajan muodossa vetä-
mään heidät ojasta.

Kommentoin kirjoitusta kertomal-
la toisesta ojaan päätyneestä ajelusta. 
Tuttu maanviljelijä kaatui kuusivuoti-
aan poikansa kanssa traktorilla ojaan. 
He menehtyivät verenhukkaan ennen 
kuin yksikään enkeli ehti paikalle. Eh-
kä he eivät saaneet käsiään ristiin tai 
olivat katvealueella?

Tätäkään kannanottoani ei jul-
kaistu. Kummassakin kommentissa-
ni kerroin kyseessä olevan uskonnol-
liseksi materialismiksi kutsutun ilmi-
ön eli käsityksen, että Herra huoleh-
tii omistaan. Aineellisen ja fyysisen 
hyvinvoinnin lisäksi rukousvastausta 
pidetään Jumalan suurimpana suosi-
on osoituksena. Kertomuksillaan kir-
joittajat markkinoivat uskoaan ja ase-
maansa, mutta saattavat samalla juma-
lansa kiusalliseen valoon.

Aamulehdessä haastateltiin Tampe-
reen piispaa (7.3.2019). Piispa epäili 
kirkon muuttuneen liian rationaali-
seksi, mutta totesi samalla, että "järjen 
käyttö on meille suuri lahja". Kysyin-
kin Jumalan järjen perään: Mitä jär-
keä Jumalalla oli luoda itseään alempi 

olento, jonka tulee palvoa ja rukoilla 
häntä, ja jonka elämästä ja kuolemas-
ta hän päättää? Loiko Jumala ihmisen 
vain ollakseen olemassa? Olemmeko 
turhamaisuuden tulosta?

Mitä järkeä oli luoda räjähtäviä su-
pernovia, joiden säteilyltä aurinko-
kunnan suojaksi oli luotava aurinko-
tuuli ja aurinkotuulelta suojaksi puo-
lestaan maan magneettikenttä? Miksi 
Jumala näin taistelee itseään vastaan? 
Joku toinen insinööri olisi suunnitel-
lut räjähtämättömiä tähtiä.

Lehti ei kysymyksistä innostunut. 
Lähetin tekstin piispalle. Hänen mie-
lestään kysymykset olivat hyviä ja hän 
ihmetteli, miksi Aamulehti ei niitä jul-
kaissut.

Tarjosin samoja kysymyksiä toi-
sessa yhteydessä Sastamalassa ilmes-
tyvälle Tyrvään Sanomille sekä Kana-
valle, maan johtavalle yhteiskunta- ja 
kulttuuripoliittiselle aikakauslehdelle. 
Kanavalle (6/17) ajatukset kelpasivat, 
Tyrvään Sanomille eivät. Tässä kolkas-
sa maata kristityt voivat siis nukkua 
yönsä rauhassa. Taikausko on yhä pää-
toimittajien erityissuojelussa, ja järjen 
ääntä pidetään rienauksena, vaikka pi-
täisi olla päinvastoin.

Aslak Allinniemi,
Kauvatsa

Vapaa Ajattelija
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MINUN ATEISMINI,  
AGNOSTISMINI 
Lauri Taneli Lassila

Lapsuudenkodissani käytiin 
kirkossa, jos oli aihetta. Siis 
häät tai hautajaiset. Muuten 
uskonto ei näkynyt elämäs-
säni. Murrosikäisenä aloin 

kiinnostua asioista. Otin selvää WTC-
iskuista, buddhalaisuudesta ja pasifis-
mista. Tajusin paljon jätetyn minulle 
kertomatta, paljon piileksivän viralli-
sen totuuden takana. Johtuivatko tut-
kimukseni kapinasta vai kapina tutki-
muksista, se on jäänyt epäselväksi. Jo-
ka tapauksessa skeptisyyden siemenet 
kylvettiin. En muista määrittelinkö it-
seäni silloin ateistiksi, mutta tuskin ai-
nakaan kovin vakaasti, koska 15-vuo-
tiaana lähdin rippikouluun.

Saavuin leirille avoimin mielin – jo-
pa odottaen uskoontuloa. Toivoin ym-
märtäväni sen jonkin, minkä uskovai-
set vaikuttivat jo ymmärtäneen. Suh-
tauduin opetukseen vakavasti, yllätyk-
sekseni vakavammin kuin muut. Oltiin 
tekemisissä jumalan kanssa, mutta ikä-
tovereitani ei tuntunut kiinnostavan. 
Ironisesti minä, ryhmämme kriittisin, 
olin ainoa, joka todella osallistui ope-
tukseen. Esitin vaikeita kysymyksiä, 
koska tottahan papilla piti olla vasta-
uksia. Odotin niiltä paljon. Rippipap-
pini oli seurakunnan arvostetuin, pit-
kän uran tehnyt ja pidetty mies.

Eräällä oppitunnilla aiheena oli-
vat kymmenen käskyä. Kysyin pa-
pilta, kuinka puolustussotaan tulisi 
suhtautua ”älä tapa” -käskyn valos-
sa. Kohteliaasti hymyillen hän vas-
tasi: ”Elämän realiteetit huomioi-
den puolustussota on hyväksyttä-
vää.” Häkellyin. En osannut sanoa 
mitään. Hän jatkoi opetustaan. Mi-
nä vajosin mietteisiini. Tämä seura-
kuntani tukipilari, kokenut, lempeä 
pappi ei nähnyt tappamisessa mitään 
väärää, jos se vain tapahtui puolus-
tussodan kontekstissa. Yksi kym-
menestä käskystä pyyhkäistiin noin 
vain syrjään ”elämän realiteeteilla”. 
Jos voisin palata ajassa taaksepäin, 
kysyisin häneltä, tarvitseeko mitään 

käskyjä noudattaa elämän realiteetit 
huomioiden.

Kävin rippikoulun loppuun, vas-
taanotin ehtoollisen ja pidin ristiä kau-
lassani kahden viikon ajan. Sitten ha-
vahduin Raamatun naurettavuuteen. 
Tajusin tulleeni aivopestyksi, uskonee-
ni vain koska vietin viikon uskonnon 
ympäröimänä. Silloin erosin kirkosta 
henkisesti, laillisesti heti täysi-ikäistyt-
tyäni. Pidin rippikoulua ajan tuhlauk-
sena, papin puheita petoksena ja itseä-
ni hyväuskoisena. Katkeroiduin.

Yritin hyvittää höynähdykseni ag-
gressiivisella ateismilla. Katselin inter-
netistä ateistien ja uskovaisten väitte-
lyitä, jotka ateisti joka kerta voitti, ai-
nakin minun mielestäni. Provosoin 
uskovaisia läheisiäni ja kiistelin hei-
dän kanssaan. Kaikki oli kovin yksin-
kertaista, vastaukset selvät ja maailma 
mustavalkoinen. Yhtä asiaa en vain 
voinut ymmärtää: miksi uskovaiset us-
koivat? Kuinka kukaan saattoi olla niin 
tyhmä? Miten he saattoivat mennä sel-
laiseen halpaan? Jos he halusivat men-
nä, halusivat uskoa, kuinka he saattoi-
vat alentaa itsensä niin; eikö heillä ol-
lut mitään itsekunnioitusta?

Muutos suhtautumisessani alkoi, 
kun olin täyttänyt 23 vuotta. Olin kiin-
nostunut filosofiasta jo lukiossa, mut-
ta vasta kun tutustuin tarkemmin sen 
historiaan, ymmärsin sen olevan erot-
tamatonta uskonnon historiasta. Kun 
sitten tutustuin filosofian ja uskonnon 
yhteiseen historiaan ennakkoluulotto-
mammin, lukien myös uskovaisia ajat-
telijoita, tajusin, että paljon minua vii-
saammat ihmiset – esimerkiksi Platon, 
Descartes ja Kant – olivat uskoneet ju-
malaan. Ensimmäistä kertaa ymmär-
sin, ettei jumalan tarvinnut olla parra-
kas mies pilvenreunalla, mikä paljas-
tui ennemminkin ateistien olkiukoksi 
kuin kenenkään todelliseksi vakau-
mukseksi. 

Aloin ymmärtää, miksi ihmiset us-
koivat. Se oli hidas mutta järisyttävä 
muutos. Nöyrryin. Tajusin, ettei mi-
nulla ollut mitään mahdollisuuksia 
kritisoida Kantin teologiaa, kun en 

alkuunkaan ymmärtänyt sitä. Aloin 
epäillä omaa vakaumustani, varmuut-
tani jumalan olemattomuuden suh-
teen. Nykyisin määrittelen itseni ag-
nostikoksi. Etsin vastauksia. Olen op-
pinut, etten tiedä.

Tulin nöyremmäksi myös uskonnon 
merkityksen suhteen. Kauan kuvittelin 
uskonnon olevan vain tyydyttämässä 
papiston vallanhimoa ja lepyttämäs-
sä massojen pelokkuutta. Pikkuhil-
jaa aloin hahmottaa uskonnon olleen 
olennainen osa kaikkea yhteisöelämää 
läpi ihmiskunnan historian – ja ole-
van sitä yhä suurimmassa osassa maa-
ilmaa. Ryhdyin tutustumaan uskonto-
jen omiin teksteihin, mutta myös niis-
tä tehtyyn tutkimukseen. Ne saivat mi-
nut ymmärtämään uskonnon olevan 
jotain paljon muutakin kuin vain alis-
tamisen ja hallinnan väline.

Uskontoa ajaa sama voima kuin tie-
dettäkin: pyrkimys ymmärtää, löytää 
maailmasta järjestys. Uskonto tarjoaa 
vastauksia ikuisiin kysymyksiin, myös 
niihin, joihin tiede ei edes yritä vastata. 
Niin kauan kuin näin on, ei tiede pysty 
korvaamaan uskontoa. Jotkut ihmiset 
voivat elää vailla varmuutta elämänsä 
tarkoituksesta, mutta suurin osa ei, ja 
heille uskonto on yhä osa jokapäiväis-
tä elämää. Tiede ei rauhoita meitä kui-
lun äärellä. Niin kauan kuin ihminen 
kuolee, jumala elää.

Näiden ajatusten itäessä aloin vie-
raantua ateistiyhteisöstä. Koin hä-
peää uskovaisiin kohdistuvaa öyk-
käröintiä todistaessani. Olin kuun-
nellut ja lukenut tarpeeksi, jotta ym-
märsin yleisen keskustelun tason 
olevan auttamattoman matala. En 
halunnut osallistua siihen. Tämän 
tekstin verran koen kuitenkin vel-
vollisuudekseni, koska te olette yhä 
omiani. Toivon tällä kirjoituksella-
ni herättäväni joitain vapaa-ajatteli-
joita ehdottomuudestaan. Maailma 
on paljon kummallisempi kuin ku-
vittelemmekaan, kenties jopa kum-
mallisempi kuin kykenemme kuvit-
telemaan, kuten biologi J.B.S. Hal-
dane sanoi.

En voi suhtautua dogmaattises-
ti sen paremmin jumalan olemassa-
oloon kuin olemattomuuteenkaan. 
Voin vain kysyä ja etsiä, tutustua 
kiistan molempiin puoliin. Suosit-
telen sitä kaikille. Vähintään saatte 
tehokkaampia argumentteja usko-
vaisia vastaan. Tutustumalla uskon-
toihin syvällisesti, pystyy niitä myös 
kritisoimaan syvällisesti – ja toden-
näköisesti suhtautumaan niihin hie-
man nöyremmin, ymmärtäen, ettei 
tuhansien vuosien ajatteluperinnettä 

sorreta nasevilla heittolaukauksilla. 
Toki asialla on toinenkin puoli, kri-
tiikille paikkansa. En käy uskonnon-
vastaisia argumentteja tässä lävitse, 
koska oletan niiden olevan jo luki-
joille tuttuja.

On olkiukkoilua väittää,  et-
tä ateistit haluaisivat hävittää us-
konnon kokonaan. Yleensä on ky-
se järjestäytyneen uskonnon ja sen 
haitallisimpien muotojen vastus-
tamisesta. Harmillisen usein vain 
tunnun törmäävään naiiviin us-

konnon kritiikkin, jossa pilkataan 
uskonnollista tunnetta ja ajattelua 
sinänsä. Se johtuu tietysti piireis-
tä, joissa liikun. Varmasti uskon-
nollisissa piireissä väheksytään 
ateisteja vielä paljon enemmän, 
mutta ne eivät ole minun piirejäni. 
Vapaa-ajattelijat ovat. Siksi kirjoi-
tan teille. Välitän asiastanne. Siksi 
arvostelen sitä.

KAINUUN VAPAA-AJATTELIJAT 60 VUOTTA 
YHDENVERTAISUUDEN ASIALLA
Aki Räisänen

Eivät Kajaanin maalaiskunnan kunnanjohtaja Il-
mari Räsänen, Kemistä palokuntaan töihin tullut 
viisunikkari Veikko Ohinmaa, toimistotyöntekijä 
Laina Mulari, talonmies Paavo Sivonen, terveys-
tarkastaja Martti Kemppainen ja kumppanit tain-

neet 10. marraskuuta 1959 arvata, että 60 vuotta myöhem-
min jo reilusti yli puolitoista miljoonaa suomalaista ei kuu-
lu uskonnollisiin seurakuntiin.

He olivat perustamassa Kainuuseen omaa uskonnotto-
mien vapaa-ajattelijain yhdistystä vielä varsin ahdasmie-
lisenä aikana.

Esimerkiksi kansankoulunopettajien oli pakko kuulua 
kirkkoon, ja siksipä uuteen yhdistykseen tuli jäseniltä jos-
kus pyyntöjä, ettei postia saanut nimellä lähettää. Postel-
jooni tai naapurit kun saattaisivat nähdä mitä postia tuli.

Kainuussa oli toki alettu erota kirkosta heti uskonnon-
vapauslain tultua vuonna 1923. Kajaanin työväentalolla oli 
selostustilaisuuksia uudesta laista ja Suomussalmella erosi 
ensimmäisenä kirjailija Ilmari Kianto.

Vaikka kirkosta eronneita oli ja esimerkiksi Paavo Jun-
tunen kävi pitämässä heille hautajaismuistopuheita, niin 
oman yhdistyksen perustaminen jäi vuoteen 1959. Toista 
yhdistystä puuhattiin myös Kajaanin naapuriin Vuolijoelle.

Laajan läänin ainoa hautausmaa
Perustajajäsenistä kunnanjohtaja Ilmari Räsänen oli isos-
sa roolissa, kun yhdistys osti kirjailija Eino Leinon kotiky-
lältä Paltaniemeltä Kainuun vanhan emäpitäjän Paltamon 
seurakunnan kuulun kuvakirkon vierestä määräalan omaa 
uskonnottomien hautausmaata varten.

Tuonenviita-nimen saanut määräala ostettiin Aate ja An-
na Mäkäräiseltä vuonna 1960 ja hautausmaa sai virallisen 
toimiluvan vuonna 1964. Se sai 1970-luvulla toiseksi raja-
naapurikseen Kajaanin seurakunnan ns. uuden hautaus-
maan, jolla on myös krematorio.

Tuonenviita on koko entisen Oulun läänin alueen ainoa 
uskonnottomien oma hautausmaa, ja sitä on kehitetty luon-
nonmukaisuutta noudattaen.

Hautauksista valtaosa on jo uurna- tai sirotteluhautauk-
sia Tuonenlehtoon, jonka muistokivi on Kuhmon Verikal-
lion louhokselta tuotu.

Kainuun Vapaa-ajattelijoilla on ollut kolme pitkäaikaista 
puheenjohtajaa, joista Veikko Ohinmaa aloitti ja hoiti pes-
tiä 1980-luvulle asti.

Vieläkin keskeisempi henkilö oli liki 40 vuotta Onni 
Ahonpää, joka veti yhdistystä, piti muistopuheet ja teki 
käytännön talkootyötä siirtäen vähitellen vastuita vuonna 
1999 puheenjohtajana aloittaneelle Aki Räisäselle.

Onni Ahonpää saateltiin 27. lokakuuta 2019 Tuonenvii-
taan 93-vuotiaana.

Yhdenvertaisuus vaatii jatkuvaa työtä
Seurakuntiin kuulumattomien uskonnottomien edunval-
vonta, kansalaisten yhdenvertaisuuden ajaminen vaatii Kai-
nuussakin jatkuvaa työtä.

Korjaustarpeet näkyvät vaikkapa resursseissa. Verotus-
oikeuden ja muun erityisaseman ohella kirkko saa suoraan 
valtion budjetista 116 miljoonaa euroa. Sen sijaan Vapaa-
ajattelijain liitolta edellinen hallitus poisti muutaman tu-
hannen euron valtionavustuksen kokonaan.

Kun yksin Kajaanin ev.lut. seurakunnalla on parhaim-
millaan ollut liki 100 työntekijää palkkalistoilla niin koko 
Vapaa-ajattelijain liitolla ei ole yhtään.

Kainuun Vapaa-ajattelijat keskittyy käytännön toimin-
taan eikä harrasta jäsenkalastelua. Erikoinen jäsenetu toki 
on olemassa, sillä Tuonenviidassa on jäsenmaksunsa mak-
saville ilmainen hautapaikka.

Pönötysjuhlia ei yhdistys 60-vuotisuuden merkeissä jär-
jestänyt vaan jäsenille kahvitilaisuuden, jossa vieraana ol-
lut liiton pääsihteeri Esa Ylikoski piti myös Kaukametsän 
Opistossa onnistuneen avoimen yleisluennon vapaa-ajat-
telijoista yhdenvertaisuuden asialla.

Yhdistykset toimivat



Yhdistykset toimivat Yhdistykset toimivat

4/2019 • Vapaa Ajattelija 4/2019 • Vapaa Ajattelija18 19

Toivo Salonen

Punaista ja mustaa 
Kemissäkin
Vaikka työläiskaupunki Kemissä pu-
naisten kannatus oli vahva, silti Poh-
janmaan kyydityksien ideologiset vai-
kutukset olivat koettaessa myös Pe-
rämeren rannoilla. Paine kohdistui 
keskeisesti työväentaloihin ja va-
semmistolaisiin järjestöihin; mm. val-
tuustosta poistettiin liian vasemmis-
tolaiset edustajat 1930. Useat varoi-
vat puheitaan. Sävymuutokset ikään 
kuin hiipivät ajatteluun. Monien kes-
kiryhmiin kuuluvien asenteet oikeis-
tolaistuivat.

 Valtakunnan tasolla 1930 kommu-
nistiset ehdokkaat suljetaan ulos vaa-

leista, painovapauslakia kavennetaan, 
takavarikoinnit helpottuvat, ”hyvän ta-
van vastaisten” julkaisujen enimmäis-
lakkautusaikoja pidennetään. Edus-
kunnan, hallituksen ja viranomaisten 
halventamisen sekä näistä väärien tie-
tojen levittäminen kriminalisoidaan. 
Presidentille annetaan oikeus asetus-
teitse torjua valtakuntaa uhkaavia vaa-
roja, myös kansalaisten perusoikeuk-
sia rajoittaen.

Puolueettomuutta korostava juri-
diikka muuntuu äärioikeistolaisten 
laittomuuksien oikeuttamiseksi. Esi-
merkiksi Karihaaran työväentalo ote-
taan pois Kemiyhtiön työläisiltä. Mus-
tien autojen miehet polttavat Karjalah-
den työväentalon.

Lapuanliike muodostuu 1929, se 
lakkautetaan 1932. Jos taas ajatellaan 

Lapuanliikkeen aiheuttamia ”jälkiaal-
toja” Kemissä, niitä ovat ylläpitäneet 
IKL, Isänmaallinen Kansanliike ja eri-
tyisesti sen nuorisojärjestö Sinimustat. 
Siitä kehkeytyy eräänlainen salaseura 
koululaitoksen sisälle. Avoimeksi ky-
symykseksi jää, missä määrin Suomen 
kouluissa, myös Kemissä on ollut Aka-
teemisen Karjalaseuran jäsenten pu-
heista innostuneita opettajia ja IKL:n 
kannattajia. 

Joka tapauksessa Kemin yhteis-
lyseossa toteutetaan valtakunnalli-
nen päätös vuodelta 1933 kieltää po-
liittiset puvut, paidat ja järjestömer-
kit. Useimmat opettajat eivät innos-
tu IKL:n heimouhosta, saati vaateesta 
”tyhjänpäiväisten sivistysaineiden” 
korvaamisesta työpalvelulla ja asevel-
vollisuudella. Oleellista on, että työvä-

AJATTELUN VAPAUS 
KEMISSÄ 1930-LUVULLA

enliikkeen kiinteistöjä hävitetään, ta-
kavarikoidaan ja omaisuutta turmel-
laan sekä vaikeutetaan työväestön yh-
teisten etujen ajamista.

Äänten jakautuminen Kemin alu-
eella 1930-luvun eduskuntavaaleis-
sa kertoo mielenkiintoisesta seikasta: 
Isänmaallisen Kansanliikkeen ja Ko-
koomuksen yhteenlaskettu prosentu-
aalinen kannatus on ollut pienempi 
kuin Kokoomuksen yksistään 1920-lu-
vulla. Tästä on pääteltävissä, että mo-
net porvariston kannattajat eivät tuol-
loin hyväksyneet äärioikeistolaisten 
mielivaltaisia toimia, väkivaltaisuuk-
sia eivätkä innostuneet liikkeen joh-
dossa olleiden pappien puheista. IKL 
ilmentää Akateemisen Karjalaseuran 
aatteita ja fasismia. Vuoden 1939 lak-
kautusyritykset toteutuvat 1944.

 Oulussa painettuun sanomalehti 
Kansan Tahtoon kohdistetaan painos-
tusta ja tuhotöitä, seurauksena ilmes-
tymisvaikeuksia, toimittajien vankila-
tuomioita ja lopulta juridinen lakkaut-
taminen. Kemiläiset ammattiyhdistyk-
set tekevät tukitilauksia ja avustavat 
tuntuvasti lehden painoon kohdistu-
neiden tuhotöiden korjaamisessa. 

Lakkautus- ja sensurointipäätökset 
näkyvät Kansan Tahdon nimimuu-
toksina: Nimellä Kansan Tahto 1906–
1914. Sitten nimillä Joutohetki 1914–
1915, Oulun Sanomat 1915–1917, 
Pohjan Kansa 1919–1922, Köyhälis-
tön Työ, Uusi Pohjan Kansa 1923, Poh-
jan Voima 1924–1930. Lakkautusvuo-
det. Toisen maailmansodan jälkiseura-
uksena sananvapaus laajenee: Kansan 
Tahto 1945–2016. Tämän jälkeen lehti 
muuttuu: Aikakauslehti Kansan Tahto.

Tiedottamisen sensurointia kierre-
tään: pienillä painokoneilla painetaan 
salaa lehtiä ja lehtisiä. Niitä sitten levi-
tetään yöaikaan ympäri kaupunkia ni-
menomaan Kemissä. 

Uskonnonvapautta takkuillen
Vuoden 1922 Uskonnonvapauslaki 
koetaan riittämättömäksi itsenäistä 
ajattelua ja omaehtoiseen toimintaan 
kannustavissa piireissä. Odotusten ja 
lupauksien raukeaminen johtaa siihen, 
että monet paikalliset uskonnollises-
ta holhouksesta vapaata ajattelua aja-
vat ryhmät hakeutuvat siviilirekisteriin 
ja perustavat sitä tukevia yhdistyksiä. 
Vasta 1937 muodostuu siviilirekisteri-
yhdistysten keskusliitto, josta kehkey-

tyy vähitellen Vapaa-ajattelijain Liitto. 
Samana vuonna alkaa ilmestyä Liiton 
lehti: Ajatuksen vapaus.

Valtiokirkon ideologisen valta-
aseman suojeleminen ilmenee laki-
en tulkinnoissa. Kirkosta eronnei-
den toimintaa valvotaan ja asetetaan 
rajoituksia järjestötoimintaan. Lisäk-
si 1930-luvun äärioikeistolainen lii-
kehdintä tuottaa esteitä niin itsenäi-
selle ajattelulle kuin julkaisu- ja järjes-
tötoiminnalle. Kun Mussolini ja Hit-
ler lakkauttavat vapaa-ajattelujärjestöt, 
sen seurauksena myös Suomessa vai-
keudet kasvavat.

Kirkosta eronneiden yhdistys pe-
rustetaan Kemissä 23.5.1930. Yh-
distys lakkautetaan Kemin raastu-
vanoikeuden päätöksellä 19.5.1931 
(181§). Kielteinen päätös annetaan 
23.12.1932. Muuttuneessa tilanteessa 
yritetään uudestaan. Kemin Siviilire-
kisteriin kuuluvien yhdistys peruste-
taan 2.6.1936. Rekisteri-ilmoitus teh-
dään 2.6.1936, mutta sopimuskirja 
vasta 21.6.1936. Yhdistyksen rekiste-
röintiä käsitellään Kemin raastuvan-
oikeudessa kahdessa eri istunnossa. 
Epäävä päätös tulee yhdistysrekiste-
ristä 28.12.1936. Perustamisyritys uu-
sitaan 18.7.1937. Kemin Siviilirekiste-
riin kuuluvien yhdistys merkitään yh-
distysrekisteriin 11.2.1938.

Onko lopulta löytynyt sellaiset pe-
rustajat, joilla ei ole uskontoa arvos-
televia julkisia kannanottoja? Toinen 
mahdollisuus on, että käsittelijät ovat 
vaihtuneet tai vallitsevat asenteet lien-
tyneet. Todennäköisin syy on juridi-
nen: valtakunnan tason päätöksenä 
1937 muodostuu oma vapaata ajatte-
lua ja päätösvaltaa ajavien keskusliitto. 
Tältä pohjalta olisi outoa, jos joillakin 
paikkakunnilla ei voisi toimia kirkkoon 
kuulumattomien paikallisyhdistystä.

 Periaatteessa ihmisillä on ajattelun 
vapaus. Käytännössä esiin tulee rajoi-
tukset: Olemassa oleva tieto on usein 
yksipuolista, vajavaista, suodatettua ja 
jopa sensuroitua ja valheellista. Lisäk-
si epäsuotuisien tietojen ja tulkintojen 
esittämisestä seuraa syrjäyttämistä ja 
monenlaisia vaikeuksia.

 Kemin alueella tavallisten ihmisten 
keskuudessa vallitsee elämäntapa, mi-
kä on kannustava ja auttava. Seurauk-
sena todellistuu lämminhenkinen so-
siaalisuus. He muodostavat enemmis-
tön Kemin asukkaista. Virkamiehet, 
apteekkarit, lääkärit, opettajat, poliisit, 

kauppiaat, käsityöläiset ja monet muut 
asuttuaan Kemissä ymmärtävät, että 
suvaitsevainen suhtautuminen työ-
väestöön tuottaa myös heille itselleen 
etua. Tältä pohjalta monet hyväosai-
set ovat vastustaneet muualta tulleita 
kiihkoilijoita. Tilanteiden kärjistymi-
nen tuottaisi myös heille menetyksiä. 

Harkinnan merkitystä ei ymmär-
retty 1949, kun kemiläisten lakko ja 
mielenositukset muuttuvat rikoskä-
sittelyssä kapinaksi. Poliiseilta puut-
tui ymmärrys tilanteesta ja sen vaati-
mista toimista. Niinpä kaksi ihmistä 
kuoli, eikä tapahtuma saanut juridis-
ta selvitystä. Onneksi maan hallituk-
set ymmärtävät toimia järkevästi, ar-
mahdukset todellistuvat puolen vuo-
den päästä, mutta ampuja välttää seu-
raamukset.

Suuri työväestö suojeli 1930-luvul-
la niitä, jotka joutuvat äärioikeistolais-
ten hyökkäilyjen kohteeksi. Tilannetta 
pahensi suojeluskuntalaisten ja polii-
sin yhteistyö. Kuitenkin yhteisöllinen 
tuki lisäsi yksilötasolla ajattelun ja pu-
humisen vapautta.

 Lähteitä
Hedman, Ossi; KEMIN KAUPUN-

GIN HISTORIA. 1.osa. Kustannus-
osakeyhtiön Sanan Tien kohopaino, 

TAMPERE 1969
Hedman, Ossi; KEMIN KAUPUN-

GIN HISTORIA. 2.osa. Pohjolan Sa-
nomat Oy offsetpaino, KEMI 1976

Kemppinen, Kauko; Kemin Suoma-
lainen Porvari-Yhteiskoulusta Kemin 
lukioksi. Teoksessa: KEMIN LYSEON 

JA LUKION SEKÄ NIIDEN EDEL-
TÄJIEN HISTORIA JA MATRIKKELI 

1897 – 1997. PS-Paino Värisuora Oy 
– Kemi 1997.

Isoisäni Toivo ja isäni Väinö Sa-
losen kertomukset. Pertti Perinivan 

näyttämät dokumentit Kemin Vapaa-
ajattelijat ry:n toiminnasta.

- 
 

Kirjoittaja Toivo Salonen (s. 1949) 
on lappilainen filosofi, joka on toi-

minut mm. opettajana Lapin yliopis-
tossa. Hän kirjoittaa mm. Pohjoises-

sa tiede- ja kulttuurilehti AGONis-
sa http://agon.fi/byline/toivo-salonen/ 
Humanistiliiton myöntämän Vuoden 
humanisti -arvonimen hän sai vuon-

na 2011.

Isoisäni Toivo Nikanord Salonen oli 1930-luvulla töissä Kemin tehtaissa 
mm. lastaus-, lastinpurku- ja kärräystehtävissä erityisesti hiilimöllä – 
väärällä nimellä. Tuolloin työnantajat noudattivat työsulkua punaisille. 
Työnjohtajat palkkasivat töihin tuntemiaan vasemmistolaisia käyttäen 
tekaistuja nimiä, koska tarvitsivat kykeneviä työntekijöitä. Isoisäni toimi 
järjestysmiehenä Karihaaran työväentalon tilaisuuksissa. Hän oli sosiaali-
nen, tunnollinen, luotettava ja sovitteleva.
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AJATUKSEN VAPAUS 
-RAPORTIN TULOKSET JULKI
Uskonnottomien ihmisoikeuksia koskeva uusin raportti varoittaa 
jumalanpilkkalait ovat jakaneet maailman ”monien maiden pitäes-
sä vanhoja lakeja voimassa ja tuoden lainsäädäntöön mukaan uut-
ta ’jumalanpilkkaa’ koskevaa lainsäädäntöä viime vuosien aikana". 

8. Ajatuksen vapaus (julkaisija Humanists International), käy lä-
vitse humanistien, ateistien ja uskonnottomien asemaa ihmisoikeuk-
sien ja lainsäädännön osalta ympäri maailmaa.

Vuonna 2019 kahdeksan maata poisti jumalanpilkan rangaistavuu-
den, mutta 69 valtiota pitävät tästä lainsäädännöstä edelleen kiinni, ja 
rangaistukset näissä valtioissa ovat koventuneet. Saudi-Arabia ja Pa-
kistan ovat nostavat jatkuvasti syytteitä jumalanpilkasta.

Tilanne on pahentunut myös muualla. Sekä Brunei että Maurita-
nia ovat korottaneet rangaistuksia ’jumalanpilkasta’ ja ’jumalankiel-
tämisestä’ viimeisten kahden vuoden aikana. Brunein uusi rikosla-
ki määrää niin jumalanpilkasta, jumalankieltämisestä, aviorikokses-
ta ja homoseksuaalisuudesta kuolemanrangaistuksen. Mauritaniassa 
jumalanpilkasta ja jumalankieltämisestä on määrätty kuolemantuo-
mio huhtikuusta 2018 eteenpäin. Indonesian jumalanpilkkaa koske-
vat oikeudenkäynnit huolestuttavat, kuten myös päähuivin pakollis-
ta käyttöä vastustavien mielenosoittajien vainoaminen Iranissa, sekä 
hindufundamentalistien lietsomat oikeudenkäynnit ja väkivalta Inti-
assa. Raportti käsittelee myös Eurooppaa, jossa pääpuolisin positiivi-
sesta kehityksestä huolimatta Espanja ja Italia saavat moitteita taitei-
lijoiden ja mielenosoittajien saamien syytteiden johdosta.

Koko raportti luettavissa osoitteesta: fot.humanists.international

Humanists International On monien uskonnottomien edunval-
vontajärjestöjen ja humanistien kansainvälinen yhteenliittymä. Ta-
voitteenamme on maailma, jossa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia 
kunnioitetaan ja jossa valtiot kunnioittavat sekularismia. Rakennam-
me kansainvälistä humanistiliikettä, puolustamme ihmisoikeuksia ja 
erityisesti uskonnottomien ihmisoikeuksia sekä kannatamme huma-
nistisia arvoja maailmanlaajuisesti. 

Ajatuksen vapaus -raportti julkaistaan verkossa. Kokonaisuudes-
saan raportti on saatavilla osoitteessa fot.humanists.international, 
tarkoilla maakohtaisilla perustiedoilla varustettuna. Raportin esipu-
heeseen ovat kirjoittaneet niin HI:n puheenjohtaja Andrew Copson, 
egyptiläinen syrjinnän uhri Mohamed Hisham kuin myös raportin 
toimittamisesta vastannut Bob Churchill.

Jumalanpilkkalait kumonneet maat vuodesta 2015: Norja, Islanti, 
Malta, Alsace-Mosellen departementti Ranskassa, Kanada, Uusi-See-
lanti ja Kreikka. Tällä hetkellä Irlanti on kumoamassa lain viimevuo-
tisen kansanäänestyksen jälkeen.

Lait edelleen voimassa: Raportin mukaan tilanne oli lokakuus-
sa 2019 seuraava: “Jumalanpilkan kieltävä laki tai vastaava on voi-
massa 69 maassa, joista kuudessa rangaistuksena on kuolema. 18 
maata rankaisevat jumalan kieltämisestä (mikä tarkoittaa joko sen 
tosiasian toteamista ettei jumalaa ole, tai uskonnon vaihtamista 
toiseen), joista 12 kuolemanrangaistus.” Tarkat tiedot osoitteessa:  
fot.humanists.international

INTERNATIONAL FORUM FOR SECULAR 
BANGLADESH CONFERENCE HELD IN 
GENEVA, ON OCTOBER 25-26
Mojibur Doftori

Bangladesh is a unique nation of the world 
that gained its independence based on a se-
cular and inclusive national identity that en-
compasses people of all religious and other 
persuasions. Bengalis had to pay a heavy 
price for challenging the theocratic identi-
ty of Pakistan, which it was a part of. Du-
ring Bangladesh’s independence war in 1971, 
three million people were killed; thousands 
of women were raped, and the top intellec-
tuals of the land were killed. It was done by 
Pakistani army in association with local Isla-
mist collaborators. 

At the end of 2019, we have been witnes-
sing attempts to construct a parochial narrati-
ve that Muslims across societies and the world 
form a “separate” community from the rest. 
Some go as far as to claim that there exists a 
parallel “Muslim World”. But Bangladesh ex-
perience proved this divisive narrative wrong. 
In fact, we all belong to a diverse, plural and 
single humanity. During Bangladesh liberati-
on war, Muslims committed atrocities against 
the majority Muslim population, and it was 
done in the name of protecting Islam as a po-
litical ideology. 

Forty-eight years has already passed, yet 
the international community has failed to re-
cognize Bangladesh genocide. When a crime 
against people is not recognized and justice is 
not delivered, it creates a culture of impuni-
ty. This may embolden the powerful to carry 
on similar atrocities without fear. What me-
nace religious radicalism is creating in the 
world today, Bangladesh has been facing it 
since 1971 and even before.

In 1975, the secular pluralistic vision of 
independent Bangladesh came under attack 
when misguided army personnel killed the 
founding father of Bangladesh, Bangaban-
dhu Sheikh Mujibur Rahman, together with 
most of his family members. Since then, the 
secular character of state and society has been 
systematically undermined. Sectarian reli-

gious identity was promoted with direct sta-
te support. 

Proliferation of Madrassahs or parallel re-
ligious education was used as tool for crea-
ting social basis for a regressive society. In 
1990, Bangladesh got rid of military or semi-
military rule and charted a democratic path. 
Now, the divisive notion of politically char-
ged religious identity is directly challenging 
the pluralist character of nation-state, insti-
tutions of representative democracy and the 
rule of law in Bangladesh. 

Attacks on religious minorities, sects, 
bloggers as well as demand for strict blasphe-
my law are manifestation of rising trend of re-
ligious intolerance. They undermine the soul 
of the historically tolerant nation. 

Religious radicalism is not a Bang-
ladeshi phenomenon alone. In fact, it’s 
a global phenomenon now. It is a ma-
jor challenge to democracy, nation-buil-
ding and pluralism in many Muslim-
majority nations of the world. In a di-
gitally connected world, migration has 
brought the world closer than ever be-
fore. In many ways, it has many positi-
ve contributions. However, one of the 
unintended negative sides of it is re-
ligious extremism among a small mi-
nority of the immigrants in Europe and 
North America. It may directly and in-
directly contribute to increase popu-
lism, racism and erosion of liberal de-
mocratic values in host societies.

To fight the ideology of religious funda-
mentalism that undermines universal va-
lues, democratic institutions and equal citi-
zenship, Forum for Secular Bangladesh (Ekat-
turer Ghatak Dalal Nirmul Committee) was 
formed in Bangladesh back in 1992. It be-
lieves in fraternity, equality and freedom for 
all people irrespective to their religious and 
other orientations. It not only promotes hu-
manistic values in Bangladesh but also wit-
hin the Bangladeshi diaspora in Europe and 
elsewhere. 

On October 25, in Geneva, it was arranged 
an International Conference on Recognizing 
Bangladesh Genocide of 1971 and Resisting 
ongoing Rohingya Genocide in Myanmar. 
Prominent Bangladeshi, South Asian and Eu-
ropean rights activists participated in the se-
minar. Among them was Shahriar Kabir, the 
President, and Kazi Mukul, the General Sec-
retary of Forum for Secular Bangladesh and 
Trial of War Criminals of 1971. 

On October 26, the 2nd All European 
Conference of International Forum for Se-
cular Bangladesh (IFSB) was held in Gene-
va. Together with Shahriar Kabir and Kazi 
Mukul, IFSB European President Tarun Kan-
ti Chowdhury and Secretary Ansar Ahmed 
Ullah were also present there. IFSB represen-
tatives from UK, Switzerland, France, Nor-
way, Belgium and Sweden also participated 
in the event. 

Mojibur Doftori, a writer and board mem-
ber of Suomen Humanistiliitto (Humanist 
Association of Finland), participated in the 
Conference. IFSB aims to promote secular de-
mocratic values to uphold fraternity, equali-
ty and dignity for all not only in Bangladesh 
but also among Bangladeshi diaspora in Eu-
rope and elsewhere. It intends to work local-
ly, nationally and internationally to promo-
te universal humanistic values in time of in-
creased disinformation, religious radicalism 
and populism. 

Suomen komitea perustettu
Marraskuun 30. päivä perustettiin Sekulaa-
rin Bangladeshin Suomen komitea. Sen pu-
heenjohtajaksi tuli Mojibur Doftori. Perus-
tavassa kokouksessa Vapaa-ajattelijain liiton 
toimitilassa vierailivat Euroopan verkoston 
edustajat Iso-Britanniasta ja Ruotsista. Ks. 
uutinen ja kuvat tilaisuudesta:  http://www.
britishbanglanews.com/forum-for-secular-
banglad…/?
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KANSAINVÄLISET 
JÄRJESTÖMME KOOLLA 
REYKJAVIKISSA
Antti Värri

Osallistuin liiton varapuheenjohtajan omi-
naisuudessa kansainväliseen vapaa-ajattelun 
ja humanismin kolmipäiväiseen suurtapah-
tumaan Islannin pääkaupungissa Reykjavi-
kissa. Jatketun viikonlopun ohjelmaan kuu-
luivat Euroopan humanistiliiton (European 
Humanist Federation, EHF) vuotuinen yleis-
kokous perjantaina 31.5., Islannin humanis-
tiyhdistyksen 30-vuotisjuhlaskonferessi illal-
lisineen lauantaina ja viimein Kansainvälisen 
humanistiliiton (Humanist International, HI, 
eli aiemmin International Humanist and Et-
hical Union, IHEU) yleiskokous sunnuntaina.

Näiden kansainvälisten kattojärjestöjen 
suhdetta toisiinsa ja kansallisiin järjestöihin 
voisi hahmottaa seuraavalla tavalla: siinä, 
missä kansalliset järjestöt, kuten Vapaa-ajatte-
lijain Liitto Suomessa, pyrkivät vaikuttamaan 
kansallisissa parlamenteissaan, Euroopan hu-
manistiliitto EHF keskittyy vaikuttamaan en-
nen kaikkea EU:ssa, Euroopan neuvostossa ja 
muissa eurooppalaisissa poliittisissa elimissä, 
ja kansainvälinen liitto HI taas puolestaan 
YK:n tasolla. Kaikkien järjestöjen toiminta 
siis täydentää toisiaan.

EHF:n yleiskokous 31.5.
Euroopan humanistiliiton EHF:n vuosiko-
kouksessa oli paikalla reilut 50 henkeä, mi-
nä ainoana suomalaisena. Samaan aikaan jär-
jestettiin myös Nuorten kansainvälisten hu-
manistien (Young Humanists International) 
yleiskokous toisessa salissa. EHF:n kokouk-
sessa täydennettiin liiton hallitusta nimittä-
mällä siihen belgialainen Freddy Mortier, 
pitkäaikainen Gentin yliopiston etiikan pro-
fessori ja vararehtori. Täysjäseniksi hyväksyt-
tiin yhdistykset Portugalista, josta ei aiemmin 
ollut edustusta, ja Italiasta, josta on jäseninä 
jo pari muutakin järjestöä.

Eniten keskustelua kokouksessa käytiin 
kahdesta julistuksesta, jotka annettiin lopul-
lisesti sunnuntaina yhteisjulistuksina HI:n 

kanssa, toinen koskien ilmastonmuutosta 
ja toinen perheoikeuksia (linkit englannin-
kielisiin teksteihin artikkelin lopussa), jotka 
muokkauksen jälkeen hyväksyttiin yksimie-
lisesti. Seuraavan yleiskokouksen pitopaikak-
si keväällä 2020 valittiin Rooma.

Varsinaisen kokouksen jälkeen kokous-
väki jakaantui kolmeen samanaikaiseen työ-
pajaan. Itse osallistuin tekoälyihin liittyviä 
eettisiä kysymyksiä käsitelleeseen työpajaan, 
jonka tarkoituksena oli toimia pohjustuksena 
EU-parlamentin asiasta EHF:ltä pyytämään 
kannanottoon. Työpajaa oli vetämässä enti-
nen Euroopan parlamentin jäsenen Belgiasta, 
psykologian professori Véronique de Keys-
er. Toinen samanaikainen työpaja käsitteli eu-
rooppalaista yhteistyötä koulutuksen saralla, 
ja kolmas Euroopan tulevaisuutta EU-vaali-
en tuoreiden tuloksien valossa.

Konferenssi 1.6.
Islannin pian 30 vuotta täyttävä humanisti-
yhdistys on vuodesta 2013 nauttinut saman-
tapaista statusta kuin Islannin uskonnolliset 
yhdyskunnat ollen oikeutettu mm. kirkollis-
verotuottoihin. Yhdistys järjesti kokouspäi-
vien välissä konferenssin aiheenaan "Mitkä 
ovat 2000-luvun eettiset kysymykset?" Osal-
listujat pääsivät paikalliseen tunnelmaan he-
ti ilmoittauduttaessa, kun nimikortit oli aak-
kostettu islantilaiseen tapaan etunimien mu-
kaan - islantilaisilla itsellään kun useimmil-
la ei sukunimiä ole.

Suurtapahtuman mieleenpainuvin osuus 
oli konferenssin alussa, kun Islannin tasaval-
lan presidentti Gudni Th. Jóhannesson piti 
tervetuliaispuheen. Tämä entinen tutkija oli 
erinomaisen huumorintajuisen oloinen herra 
ja loistava puhuja. Hän harmitteli sitä, että eh-
ti olla täysipäiväisenä professorina tasan yh-
den kuukauden ennen valintaansa nykyiseen 
virkaansa. Presidentti korosti puheessaan se-
kulaarin lainsäädännön tärkeyttä, mutta in-
nostui jopa hieman kiusoittelemaan läsnäoli-
joita lukemalla lyhyen pätkän rukouksesta, jo-

ka hänen piti lukea osana kirkollista tilaisuut-
ta, johon oli osallistumassa virkansa puolesta 
myöhemmin samana viikonloppuna. Kysyttä-
essä omaa kantaansa uskonasioihin hän tote-
si eronneensa katolisesta kirkosta, ja pitävän-
sä omaa katsomustaan yksityisasiana, johon 
ei ota virkatehtävissä kantaa suuntaan eikä 
toiseen. Tämä sai yleisöltä raikuvat aplodit.

Itse konferenssi oli jaettuun neljään pää-
jaksoon, jotka olivat teemoiltaan ympäristö, 
pakolaiset, taloudellinen epäoikeudenmukai-
suus ja demokratia. Kussakin jaksossa oli kol-
me puhujaa, joista valtaosa oli professoreita ja 
tutkijoita, mutta mukaan mahtui myös muun 
muassa kansalaisaktivisteja, virkamiehiä ja 
poliitikkoja, ja kunkin jakson päätti paneeli-
keskustelu jakson puhujien kesken.

Varsinaisen konferenssin lopuksi Islan-
nin yhdistys jakoi vielä kaksi vuotuista pal-
kintoa: tiede- ja koulutuspalkinnon islantilai-
selle tähtitieteen harrastajalle, joka on tehnyt 
alaa yleisölle tunnetuksi Islannissa, ja Vuo-
den humanisti -palkinnon reykjaviklaiselle 
alakoululuokalle, joka oli vastustanut näyt-
tävästi afganistanilaisen turvapaikanhakija-
luokkatoverinsa palauttamista Afganistaniin.

Päivä päättyi illalla ravintola Reykjavikissa 
järjestettyihin juhlaillallisiin, joille liiton ta-
loustilanteen huomioon ottaen allekirjoitta-
nut osallistui omalla kustannuksellaan. 

HI:n yleiskokous 2.6.
Viimeisen päivän pääohjelman muodos-
ti Humanist Internationalin yleiskokous, 
jossa hyväksyttiin uusia jäseniä ja merkit-
tävä jäsen- ja maksuluokkia koskeva sään-
tömuutos, joka vaikuttaa myös Vapaa-ajat-
telijain liiton asemaan kyseisessä kattojär-
jestössä. Jatkossa olemme täysjäsen, jolloin 
sekä äänivaltamme että maksuosuutemme 
kasvavat. Tästä seuraa hieman nousua lii-
ton kansainvälisen toiminnan kustannuk-
siin. Brittiläinen puheenjohtaja Andrew 
Copson valittiin jatkokaudelle ilman vas-
taehdokkaita.

HI:n seuraava yleiskokous järjestetään 
Kansainvälisen humanistikongressin (World 
Humanist Congress) yhteydessä Yhdysvaltain 
Miamissa 6.-9.8.2020 ja sitten Kathmandus-
sa Nepalissa 2021 ja Glasgow:ssa Skotlan-
nissa 2022. Pohjoismaisittain merkittävää 
on, että seuraavan Kansainvälisen humanis-
tikongressin järjestäminen myönnettiin Tans-
kan humanistiyhdistykselle Kööpenhaminas-
sa vuonna 2023. 

Tanskalaiset haluavat järjestää kongressin 
yhteispohjoismaisena tapahtumana, ja heidän 
puheenjohtajansa pyysi tästä syystä kauttani 
myös Vapaa-ajattelijain liiton mukanaoloa, 
mihin vastasin meidän tulevan kyllä mukaan 
siinä määrin kuin voimme, taloudelliset rea-
liteetit huomioiden. Myös Suomen Humanis-
tiliitto on sittemmin lupautunut mukaan, ku-
ten myös muut pohjoismaiset yhdistykset.

Ennen kotiinlähtöä oli kaksi vaihtoehtois-
ta koulutustilaisuutta, toinen koskien uskon-
nottomia seremonioita ja henkistä tukea, toi-
nen kampanjointia ja kommunikointia. Osal-

listuin näistä viimeiseen, jossa esiteltiin HI:n 
kokoamaa ohjeistuspakettia jäsenjärjestöille 
esimerkiksi sosiaalisen median käyttöön. Esi-
tyksessä ei tosin ollut juurikaan sellaista, mitä 
kotimaan yhdistyksissä ei olisi jossain muo-
dossa jo kokeiltu, varsinkaan esimerkiksi Suo-
men rahankeräyslain asettaessa omat reuna-
ehtonsa varainkeruulle Internetissä. 

Koulutuksen lopussa oli myös muutamia 
lyhyitä esityksiä uusista jäsenjärjestöistä. Yh-
dysvaltalainen Freedom From Religion Foun-
dation lienee videoidensa välityksellä tullut 
täälläkin joillekin tutuksi; 25 työntekijän ja 31 
000 jäsenen järjestö, joka keskittyy 9 lakimie-
hensä voimin tekemään nimensä mukaises-
ti valituksia rikkeistä negatiivista uskonnon-
vapautta vastaan, on varsin mallikas esikuva 
vaikkapa kotimaiselle Kantelupukillemme.

Lopuksi
Kokonaisuudessaan kolmipäiväinen tapah-
tuma ei ollut aivan keveimmästä päästä lo-

maharrasteita, mutta kokemuksena avarta-
va. Etenkin usein valitettavan lyhyiksi jää-
neet kahvi- ja lounastaukokeskustelut muiden 
maiden edustajien kanssa olivat mieleenpai-
nuvia. On hyvin mielenkiintoista kuulla, mi-
ten toisaalta samanlaisia, toisaalta erilaisia on-
gelmia uskonnonvapauden saralla eri maissa 
kohdataan, ja miten niiden kanssa toimitaan 
- ja ennen kaikkea nähdä, että emme ole näi-
den asioiden kanssa yksin. Vaikka suomalai-
nen valtionkirkkomalli antaakin tilanteellem-
me oman erikoisvärinsä, pohjalla olevat asiat 
ovat varsin yleisinhimillisiä. Vapaus uskon-
nosta kuuluu kaikille, kaikkialla.

https://humanists.international/policy/
reykjavik-declaration-on-the-climate-chan-

ge-crisis/
https://humanists.international/policy/

reykjavik-declaration-on-the-family-and-hu-
man-rights-a-humanist-perspective/

Islannin humanistien puheenjohtaja Inga Auðbjörg Straumland ja Islannin presidentti Guðni Thorlacius Jóhannesson 
kesäkuun konferessissa

Kansainvälisiä uutisia Kansainvälisiä uutisia
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USKONNOTTOMAN ARKEA 
UTAHISSA - HAASTATTELUSSA 
DAN ELLIS
Eero Suorsa

Vierailin kesä-heinäkuussa Yhdysval-
tain lounaisosassa. Vapaa-ajattelijan 
roadtrip kulki Coloradon, Wyomingin, 
Utahin ja Nevadan kautta Kaliforni-
aan. Matkan varrella onnistuin solmi-
maan yhteyden Atheists of Utah -järjes-
tön puheenjohtajaan Dan Ellisiin. Lä-
hetin hänelle kysymyksiä sähköpostitse 
palattuani Suomeen. Julkaisemme nyt 
ensimmäisen osan haastattelusta, joka 
kertoo ateistin arjesta mormonien Me-
kassa, Salt Lake Cityssä. 

1. Kerro aluksi hieman itses-
täsi. Miten päädyit mukaan At-
heist of Utah -järjestön toimin-
taan?

Synnyin Utahissa ja olen elänyt tääl-
lä suurimman osan elämästäni lukuun 
ottamatta lyhyttä ajanjaksoa Wyomin-
gissa, jonne muutimme isäni työn pe-
rään. Perheeni ja sukulaisteni enem-
mistö on hartaita MAP-kirkon jäseniä, 
eli mormoneja.

Minut kastettiin kahdeksan ikäise-
nä, mikä on MAP-kirkon mukaan ”so-
piva ikä”, mutta en koskaan omannut 
vakaata uskoa kirkon opetuksiin. Olin 
sunnuntaisissa pyhäkouluissa se lap-
si, joka kysyi hankalia kysymyksiä joi-
hin opettajilla ei ollut vastauksia. Mi-
nua häiritsi kertomus Nooan arkis-
ta: miksi ”rakastava” ja ”kaikkivaltias” 
päätti murhata jokaisen elävän olen-
non maan päältä. Se kuulosti siltä että 
vain hirviö kykenisi sellaiseen.

Koska vanhempani erosivat kastee-
ni jälkeen ja koska kumpikaan ei ol-
lut hartaasti kirkon toiminnassa mu-
kana, minun ei tarvinnut teini-ikäise-
nä osallistua kirkon toimintaan. Olen 
kiitollinen tästä ajasta, koska sain tut-
kia kirkon opetuksia vapaasti ja oppia 
miten kuvottavaa - ja täysin väärin - 
uskonto on.

En tiennyt mitään ateistismista en-
nen kuin luin Carl Saganin loistavan 
kirjan Demon Haunted World: Scien-

ce as a Candle in the Dark. Kirja oli 
niin loistava ja vakuuttava, että minus-
ta tuli ateisti ennen kuin luin sen edes 
loppuun.

Tajuttuani olevani ateisti en ajatel-
lut uskontoa ennen kuin minua yri-
tettiin saada osallistumaan kirkon 
toimintaan. Pidin uskontoa merki-
tyksettömänä mutta harmittomana. 
9/11-terrori-iskut muuttivat käsityk-

seni. Aloin ymmärtää, että uskonto 
oli vahingollinen, ja jotkut uskonnol-
liset käsitykset ja opetukset vielä va-
hingollisempia. Aloin perehtyä asiaan 
ja tajusin, että oli oltava olemassa sa-
manlaisia ihmisiä kuin minä. Googla-
sin ”atheists in Utah” ja löysin Atheists 
of Utah (AOU) järjestön, ja ihastuin 
järjestöön ensimmäisten kahvittelu-
jen myötä.

Myöhemmin sain kuulla, että eräs 
kaukainen sukulaiseni, Richard An-
drews, oli ateistiaktivisti, joka oli kietä-
nyt maata yhdessä legendaarisen Ma-
dalyn Murray O’Hairin kanssa. Hän oli 
vahvasti mukana American Atheistin 
toiminnassa liittovaltion tasolla ja oli 
yksi Atheists of Utah -järjestön perus-
tajajäsenistä ja johtavista toimijoista. 
Hän organisoi myöhemmin Salt Lake 
Valley Atheist (SLVA) järjestön, ja hän 
valmisteli minusta seuraajansa paikal-
listen ateistien johtoon, iäkäs kun oli. 
Yllätyksekseni minut valittiin Atheists 
of Utahin johtokuntaan. Myöhemmin 
AOU ja SLVA järjestöt yhdistyivät

American Atheistin vuosikonfe-
renssi pidettiin Salt Lake Cityssä 2014, 
ja organisoin massaeroamisen MAP-
kirkosta konferenssin aattona, hiukan 

ennen kuin Richard Andrews nukkui 
pois. Hän ei valitettavasti ehtinyt näke-
mään tuota iloista tapahtumaa.

2.Kuinka paljon jäsenistös-
tänne on ex-mormoneja?

AOU:n jäsenistön enemmistö on 
ex-mormoneja, mikä on ymmärrettä-
vää, koska 60 % Utahin väestöstä on 
mormoneja ja osavaltion virkamies-
hallinnon jäsenistä peräti 90 % on 
mormoneja.

3. Kohtaavatko ateistit syr-
jintää esimerkiksi työpaikoil-
la tai kouluissa?

Ehdottomasti. Saan kuulla aivan lii-
an usein, minkälaista syrjintää ateis-
tit kohtaavat MAP-kirkon jäsenten 
taholta. Esimerkiksi mormonit kiel-
tävät lapsiaan leikkimästä ei-mormo-
nien kanssa, tai työnantajat syrjivät 

ateisteja ja muiden uskontojen edus-
tajia työnhaussa. 

4. Miten viranomaiset rea-
goivat syrjintään? Tarjoatte-
ko järjestönä tukea syrjinnän 
urheilla?

Koska viranomaisten enemmistö on 
mormoneja syrjintään ei juuri puutu-
ta. AOU, American Atheist ja Freedom 
From Religion Foundation ovat autta-
neet syrjinnän suhteen tiukkasävyisil-
lä puheluilla ja kirjeillä tai sitten tapaa-
malla työnantajia muistuttaen kirkon 
ja valtion erosta.

Richard Andrews taisteli uskon-
nollisista symboleista vapaan hauta-
usmaan puolesta ja voitimme tapauk-
sen oikeudessa.

Jatkuu seuraavassa numerossa.

Mormonien tabernaakkeli

OPAS YHDENVERTAISUUS- 
SUUNNITELMIEN UUSIMISEEN

Opetushallitus on julkaissut uuden oppaan toi-
sen asteen oppilaitosten tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelmien kehittämiseen. Vaik-
ka Mukana! -opas on kohdistettu lukioille ja 
ammatillisille oppilaitoksille, siitä saa virikettä 

myös peruskoulujen suunnitelmien päivittämiseen.
Tarvetta suunnitelmien kehittämiseen on. Siitä kertoi 

myös Helsingin seudun vapaa-ajattelijain vuonna 2017 te-
kemä kartoitus helsinkiläisten peruskoulujen ensimmäisis-
tä yhdenvertaisuussuunnitelmista. Hätkähdyttävä havainto 
oli, että uskontoon tai vakaumukseen liittyvät asiat oli si-
vuutettu yleensä kokonaan. Näin ollen myös uskonnotto-
mien lasten ja nuorten syrjintään liittyvät asiat oli ohitettu.

Uudessa oppaassa tähän haetaan muutosta: "Tilannet-
ta on arvioitava jokaisen yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-ar-
volaissa mainitun syrjintäperusteen osalta." Samoin tode-
taan, että suunnitteluvaiheessa käsitellään kaikkia syrjintä-
perusteita. Tämä tarkoittaa, että "uskonnon tai vakaumuk-
sen" kohdalla myös uskonnottomien tilannetta, mahdollista 
syrjintää ja sen poistamista käsitellään.

Helsingin seudun vapaa-ajattelijain lausunnossa kaupun-
gille kiinnitetään huomiota syrjivien käytäntöjen poistami-

seen liittyen yhtäältä päiväkotien ja koulujen mahdollisiin 
uskonnollisiin tilaisuuksiin sekä toisaalta elämänkatsomus-
tiedon opetusjärjestelyihin.

Paras ratkaisu on, että uskonnollisia tilaisuuksia ja toimi-
tuksia ei enää sisällytetä koulun ja päiväkodin toimintaan. 
Jos niitä on, tilaisuuksien valmistelun ja tiedotuksen tulee 
olla täysin yhdenvertaista. Jumalanpalvelusta ja hartausti-
laisuutta ei pidä enää asettaa mitenkään etusijalle uskon-
nollisesti sitouttamattomaan tilaisuuteen nähden. Uskon-
noton vaihtoehto voi olla myös retki koulun ulkopuolelle.

Kun Suomessa on vielä 69 kuntaa, jossa ei ole elämän-
katsomustiedon opetusryhmää ja oppilaita ollenkaan, ja 
monessa koulussa ei ole ET:n omaa opetusryhmää, kou-
lujen velvollisuutena on edistää lasten pääsyä oikeuksiin-
sa eli erityisesti heille tarkoitetun oppiaineen opetukseen.

Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella as-
teella. Opetushallituksen julkaisema opas nostaa esille op-
pilaitosten kehittämiskohteita ja esittelee hyviä käytäntöjä. 
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/muka-
na-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuustyo-toisella-asteella
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ESITYKSIÄ OPH:N 
TILAISUUSOHJEIDEN 

UUDISTAMISEEN

Esa Ylikoski

Opetushallitus on ilmoit-
tanut uusivansa ohjeet 
koulujen yhteisistä juh-
lista ja uskonnollisista ti-
laisuuksista. Tämä liittyy 

apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuun, 
joka koski kirkkojen soveltuvuutta 
koulujen kaikille yhteisten juhlien, ku-
ten lukukauden päättäjäisten pitopai-
kaksi. Samassa yhteydessä tätä ohjetta 
on syytä päivittää muutenkin.

Ensinnäkin uskonnolliset toimi-
tukset (ruokarukoukset) on syytä siir-
tää historiaan eli jättää maininnatta. 
Päivittäin toistuva opettajajohtoinen 
ruokarukoiluttaminen rikkoo räikeästi 
indoktrinaatiokieltoa. Jo yksin satojen 
toistojensa kautta määrä muuttuu var-
haiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 
laadullisesti sopimattomaksi. 

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI katsoo 
päätöksessään (27.3.2018), että kou-
lussa ei tule lukea ääneen yhteisiä ruo-
karukouksia, jos tämän seurauksena 
yksikin oppilas, jonka huoltajat ovat il-
moittaneen, ettei oppilas osallistu kou-
lussa järjestettäviin uskonnollisiin ti-
laisuksiin, joutuisi osallistumaan ru-

koilutilanteisiin edes passiivisesti. Tä-
mä johtuu siitä, että oppilaita ei voida 
ilman leimautumisen vaaraa siirtää 
toiseen tilaan rukoushetken ajaksi.

Toiseksi, mikäli mahdollisuus lu-
kuvuoden ohjelmaan liitettyihin us-
konnollisiin tilaisuuksiin edelleen säi-
lytetään, ohjeesta tulee uskonnollisille 
tilaisuuksille vaihtoehtoisten tilaisuuk-
sien yhteydestä poistaa ilmaisu ”mah-
dollisuuksien mukaan” epäselvänä. 
Vaikuttaa siltä, että tuota ilmausta on 
käytetty verukkeena ei-uskonnollisen, 
rinnakkaisen tilaisuuden järjestämisen 
ja siitä tiedottamisen vakaviin laimin-
lyönteihin. Ilmaisun positiivinen tul-
kinta toki tarkoittaisi ”kaikkia mah-
dollisuuksia”, joita on myös yhteistyös-
sä alueen sekulaarien järjestöjen sekä 
kunnallisten toimijoiden (kuten kir-
jasto, nuorisotyö, kulttuurityö) kans-
sa. Uskonnollisesti ja katsomukselli-
sesti sitouttamaton ei-uskonnollinen 
ohjelma voi olla myös retki koulun sei-
nien ulkopuolelle. Ilmaisua on syytä 
selkeyttää positiiviseksi vailla vähätte-
levän tulkinnan mahdollisuutta.

Kolmanneksi, ohjeessa on erit-
täin tarpeellista alkaa korostaa, että 
koulujen tulee huoltajilta kysyä täysin 

tasavertaisina, yhdenvertaisina vaih-
toehtoina osallistumisesta joko ei-us-
konnolliseen ohjelmaan tai uskon-
nolliseen ohjelmaan, jotka siis ovat 
samaan aikaan tarjolla. Syrjivä tapa 
kysyä on erittäin laaja ja vakava on-
gelma sekä päiväkodeissa että kouluis-
sa. Ikävällä tavalla monissa kyselyissä 
uskonnollinen tilaisuus on etusijalla, 
ja siihen ”osallistumattomille” järjeste-
tään ”jotain muuta”, josta ehkä kerro-
taan myöhemmin. Edelleen tulee myös 
vastaan jopa vain uskonnolliseen ti-
laisuuteen keskittyviä ”saako osallis-
tua” -kyselyitä. Kuitenkin ei-uskonnol-
liseen tilaisuuteen osallistuvat lapset 
ovat osallistuvia eivätkä ”osallistumat-
tomia”. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa 
myönteisiin toimiin ei-uskonnollisen 
ohjelman tarjoamisessa, koska useim-
missa kouluissa on kyse vähemmistös-
tä, ainakin toistaiseksi.

Neljänneksi: Paras ratkaisu on, 
että varhaiskasvatuksessa ja perus-
opetuksessa luovutaan kokonaan us-
konnollisten tilaisuuksien ja toimitus-
ten liittämisestä päiväkotien ja koulu-
jen toimintaan. Ne eivät kuulu laissa 
mainittuihin tehtäviin eivätkä ole var-
haiskasvatuksen sekä perusopetuksen 

opetussuunnitelmien perusteiden sitouttamattomuusvaati-
musta noudattavaa toimintaa. Huoltajilla on Suomessa hy-
vät mahdollisuudet halutessaan viedä lapsensa uskonnol-
lisiin tilaisuuksiin.

Tätä näkemystä perustelevat myös Euroopan ihmisoi-
keustuomioistuimen linjaukset, joita eduskunnan apulais-

oikeusasiamies kuvaa päätöksessään näin: 
”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on EIS 9 ar-

tiklaa koskevassa oikeuskäytännössään katsonut artiklaan 
sisältyvän myös periaatteen julkiselle vallankäyttäjälle ase-
tetusta neutraalisuuden ja puolueettomuuden vaatimuk-
sesta. Tuomioistuin on torjunut ajatuksen, että pelkästään 
perinteeseen vetoamalla voitaisiin vetäytyä ihmisoikeusso-
pimuksen asettamista velvoitteista. EIT:n tulkintakäytän-
nössä negatiiviseen uskonnonvapauteen on katsottu kuulu-
van myös yksilön oikeus olla tuomatta esiin omaa vakau-
mustaan (esim. Papageorgiou ym. v. Kreikka, 31.10.2019, 
kohta 89). EIS:n 9 artiklan vapaus tunnustaa tai olla tun-
nustamatta uskoa perustaa yksilölle oikeuden siihen, ettei 
hänen tarvitse paljastaa uskoaan tai uskonnollisia vakau-
muksiaan eikä käyttäytyä sellaisella tavalla, että siitä voi-
daan päätellä, onko hänellä sellaisia vakaumuksia. Siten 
artikla koskee myös henkilöä, joka ei ole uskossa ja tähän 
vapauteen merkitsee puuttumista, jos valtio saa aikaan ti-
lanteen, jossa henkilö joutuu suoraan tai välillisesti paljas-
tamaan sen, että hän ei ole uskossa (Grzelak v. Puola -tuo-
mio 15.6.2010, kohta 87). 

Perustuslakivaliokunta on mietinnössään (PeVM 2/2014 
vp) pitänyt tärkeänä, että koulujen toiminnassa ja niitä kos-
kevassa ohjauksessa otetaan huomioon keskeiset Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä ilmenevät periaat-
teet, kuten indoktrinaation kielto, julkisen vallan neutraali-
suuden vaatimus sekä uskonnollinen suvaitsevaisuus ja mo-
niarvoisuus.”

Monet perheet kokevat uskonnollisia tilaisuuksia ja niille 
rinnakkaisia tilaisuuksia koskevat kyselyt ahdistavina, ar-
kaluontoisen tiedon yksityisyyden suojaa rikkovina. Ah-
distusta lisää lasten joutuminen tämän painostavan kyse-
lyn välikappeleiksi. Uskonnonvapauteen kuuluu paitsi oi-
keus julistaa uskoaan myös oikeus olla ilmaisematta uskon-
nollista tai uskonnotonta vakaumustaan. Uskonnollinen ja 
vakaumuksellinen kasvatus on kotien eikä julkisen vallan 

tehtävä. Tätä tulee alkaa kunnioittaa varhaiskasvatuksessa 
ja perusopetuksessa.

Viidenneksi, koulun yhteisissä juhlissa esimerkiksi lu-
kukauden päätteeksi (”joulujuhla”, ”kevätjuhla”) mahdolli-
sen yhteisen virren laulamiseen ei pitäisi liittyä uskonnol-
lisesti julistuksellisista seisomaan ponnahdusta silloin kun 

virren tekstissä on kohta ”Jumalalle kunniaa” tai vastaava. 
Koulun yhteinen juhla ei sovi uskonnollinen manifestaatio 
ja sen myötä tilanne, jossa osa nousisi ja osa jäisi istumaan, 
tai jossa osa nousisi vastentahtoisesti luullessaan nousemi-
sen kuuluvan ”hyviin tapoihin” Suomessa. Uskonsa julis-
tuksen sopiva paikka lienee kirkko tai rukoushuone, mutta 
ei koulun yhteinen juhla. Esimerkiksi virren sanojen näyt-
tämisen yhteydessä voidaan ohjeistaa, että lauletaan istuen. 

Kommentteja pääsihteerin palstan tekstiin 
Facebookista
”Pitäisi saada jotenkin äärettömän selkeästi esille se, että eri-
tyisesti alakouluikäinen lapsi ei saisi ikinä joutua eristetyksi, 
syrjityksi ja erotetuksi muista koululaisista vakaumuksensa 
takia. Ettei enää yksikään lapsi lukisi vanhoja lehtiä pom-
misuojassa ainoan koululle jääneen aikuisen kanssa samalla 
kun muilla on "yhteinen" juhla kirkossa. Eikä yksikään lap-
si joutuisi silmätikuksi kun ei halua nousta seisomaan vei-
satakseen virressä kunniaa muiden jumalalle. Ei enää. Oh-
jeet niin selkeiksi ja yksiselitteisiksi, ettei hartainkaan reh-
tori pysty niitä kiertämään.”

“Aivan erityisesti kaipaisin ohjeeseen selvää kannanottoa 
siitä, että kaikki uskonnon harjoittaminen koulussa on ai-
na huono vaihtoehto juuri noiden mainitsemiesi EIT:n pää-
tösten mukaan (pitäisi voida toimia niin, ettei toiminnasta 
voida päätellä vakaumusta) sekä neutraliteettiperiaatteen 
nojalla, joten aina olisi parasta (ei vain mahdollista) jättää 
kaikki uskonnollinen ohjelma pois kouluajalta.”

Korjaus
Numeromme 2/2019 jutussa “Huomo maallistumiskehityk-
seen..” (s. 18-19 ) oli tekstin ja taulukkojen lukemissa eroa. 
Taulukkojen lukemat olivat oikeat: luontoa piti pyhänä 44 % 
ja  (vuonna 2018) nuorista uskonnollisina itseään piti 22 %.

Paras ratkaisu on, että varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 
luovutaan kokonaan uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten 

liittämisestä päiväkotien ja koulujen toimintaan. 
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TASAPUOLISESTI 
NEUVOSTOATEISMISTA 

Victoria Smolkin:  
Sacred Space Is Never Empty -  
A History of Soviet Atheism. P 
rinceton University Press. 2018.

Eero Suorsa

Sosialististen neuvostotasaval-
tojen liitossa harjoitettu ateis-
mi on herättänyt maailmalla 
paljon todellisuudesta poik-
keavia ja keskenään ristirii-

taisia näkemyksiä. Käsillä oleva histo-
rioitsija Victoria Smolkinin kirja on 
ensimmäinen yleisesitys Neuvostolii-
tossa harjoitetusta 
ateismista. Smol-
kin osoittaa että 
neuvostoateismis-
sa oli monia eri-
laisia vaiheita; us-
konnon harjoit-
taminen ei ollut 
Neuvostoliitossa 
missään vaihees-
sa kiellettyä, vaan 
esimerkiksi loka-
kuun vallankumo-
uksen jälkeiset lait 
purkivat ortodok-
sisen kirkon eri-
tyisaseman valti-
onkirkkona, tsaa-
rinvaltaa tukevana 
instituutiona ja lo-
pettivat uskonnol-
listen vähemmistöjen kuten vanhaus-
koisten (hlystit) ja juutalaisten sortami-
sen. Heille tsaarinvallan kukistuminen 
merkitsi ortodoksisen kirkon harjoit-
taman vainon päättymistä. Varhainen 
Neuvostoliitto otti tavoitteekseen en-
sisijaisesti ortodoksisen kirkon val-
lan purkamisen ja omaisuuden - kir-
kot, luostarit, hillitön maaomaisuus - 
sosialisoimisen. Vielä tällöin lukuisat 
muut uskontokunnat - kuten muslimit 
ja shamanististen luonnonuskontojen 
edustajat - jäivät taka-alalle ateistisen 
projektin edistyessä. Tilanne muuttui 
vähitellen, jolloin muihin uskontokun-
tiin alkoi kohdistua samankaltaisia lain-
säädännöllisiä toimenpiteitä kuin orto-
doksiseen kirkkoon. Nämä toimenpi-
teet olivat kuitenkin sensitiivisiä kun-

kin neuvostotasavallan kulttuurisille 
olosuhteille.

 Neuvostoliiton alkuaikoina suh-
tautuminen uskontoon oli negatiivista 
marxilaisen uskontokritiikin hengessä 
- tosin on huomioitava että Karl Marx, 
Friedrich Engels (kuten Kristinuskon 
alkuperästä) ja V.I Lenin kirjoittivat 
uskonnosta kapitalismin kanssa käsi 
kädessä kulkevana sortavana järjestel-

mänä, mutta ateismista he eivät juu-
rikaan kirjoittaneet. Kommunistiselle 
puolueelle uskonto näyttäytyi takapa-
juisuuden edustajana, josta oli päästä-
vä eroon. Uskontoa tarkasteltiin po-
liittisena kysymyksenä, erityisesti mo-
nien ortodoksisten emigranttipappien 
tukiessa lokakuun vallankumouksen 
jälkeisessä sisällissodassa sekalaisia 
valkoisia armeijoita. Suhtautumista 
papistoon määritti siis politiikka: vas-
tustivatko, vaiko tukivatko papit uut-
ta neuvostovaltiota. Papiston enem-
mistö esimerkiksi laati suhteellisen 
varhain uskollisuutta kommunismille 
vakuuttavan kirjeen, jonka allekirjoit-
taneiden joukossa oli lukuisia pappeja 
ja metropoliittoja. Lenin korosti salai-
sessa kirjeessään kommunistisen puo-

lueen keskuskomitean politbyroolle et-
tä huolimatta uskonnon takapajuisesta 
luonteesta sen hävittäminen oli kom-
munistisen projektin tehtävä, niin tä-
mä tehtävä oli suoritettava valistuksen 
keinoin eikä väkivalloin. Lenin ei esi-
merkiksi suhtautunut uskontoon vä-
littömästi hävitettävänä menneisyyden 
reliikkinä, millaisena kirjailija Mak-
sim Gorki sen näki. Leninille kysy-

mys ei ollut vastaa-
valla tavalla kiireelli-
nen kysymys, vaikka 
uskonto edusti hänel-
le estettä modernisaa-
tiolle.

 Esimerkiksi kom-
munistisen puolu-
een jäseneksi pääse-
misen ehdoksi ase-
tettiin ateismi, mikä 
aiheutti perhetasol-
la tragikoomisia epi-
sodeja joita Smolkin 
kuvailee elävästi; esi-
merkkinä mainitta-
koon eräs perhe, jon-
ka isä kuului kom-
munistiseen puolu-
eeseen, kun taas äiti 
oli syvästi uskonnol-

linen ortodoksi. Tämä johti tilantee-
seen, jossa perheen isän hävitettyä iko-
nit näkyvistä perheen äiti repi kom-
munistisen kirjallisuuden kappaleiksi. 
Kommunistisen puolueen paikallisor-
ganisaatiot joutuivat pohtimaan mo-
nia tämänkaltaisia ongelmia, ja näihin 
pyydettiin ratkaisuja Moskovasta asti. 

Suhtautuminen uskontoon muuttui 
olennaisesti entisen pappisseminaari-
laisen J.V Stalinin aikana, vaikka Le-
ninin tapaan hän suhtautui uskontoon 
edelleen poliittisena kysymyksenä. 
Keinot olivat nyt vain erilaiset. Ateis-
mista tuli nyt militanttia, ja sen edus-
tamiseen perustettiin Jumalattomien 
liitto, jonka jäsenet kutsuivat itseään 
militanteiksi ateisteiksi. Osana Stali-
nin kollektivisointi- ja teollistamispro-

sessia uskonto nähtiin täysin vieraa-
na modernille teollisuusvaltiolle ja se 
pyrittiin kitkemään täysin pois hävit-
tämällä kirkkoja ja luostareita, joista 
suurin osa oli hävitetty tai otettu muu-
hun käyttöön vuoteen 1939 mennessä. 

Tosin lukijan ironisena kommentti-
na todettakoon, että kukapa pappisse-
minaarista ovet paukkuen lähtenyt ei 
suhtautuisi negatiivisesti uskontoon? 
Stalin oli kuitenkin pragmatisti; orto-
doksisesta kirkosta oli suuri hyöty 2. 
maailmansodassa  Saksan vastaisessa 
taistelussa, joka kokosi kansaa yhteen. 
Sodan jälkeen keskusteluissaan Alba-
nian Enver Hoxhan kanssa Stalin va-
roitti albanialaisia suhtautumasta us-
kontoon liian vihamielisesti, painotta-
en uskonnon olevan henkilökohtaisen 
elämän osa-aluetta, joka täytyisi ottaa 
huomioon siinä tapauksessa että siitä 
nousisi uhka sosialismille.

Nikita Hrustsevin kaudella tie-
teellisen ateismin purjeisiin puhal-

lettiin uutta puhtia; Neuvostoliiton 
avaruusohjelman myötä tietees-
tä nostettiin selkeä vastavoima us-
konnolle, ja tätä kehitystä vauhdit-
ti muun muassa NKP:n ”viralliseksi 
ideologiksi” kutsuttu Mihail Suslov. 
Sama linjaus pysyi voimassa halki 
Leonid Breznevin ja tämän seuraa-
jien Juri Andropovin ja Konstan-
tin Tsernenkon toimikausien ajan. 
Suhtautuminen muuttui olennaises-
ti Mihail Gorbatsovin aikana, jol-
loin valtio juhli yhdessä ortodok-
sisen kirkon tuhatvuotista taivalta 
vuonna 1988. 

Smolkinin kirja on erittäin tasa-
puolinen erittely neuvostoateismista; 
Smolkin ei ylistä, saatikka kauhiste-
le. Historiallisen näkökulman lisäksi 
Smolkin tarkastelee myös neuvosto-
ateismin myötä uskonnollisille sere-
monioille vaihtoehdoiksi syntyneitä 
siirtymäriittejä; esimerkiksi avioliit-
toon vihkiminen avioliittopalatseissa 

oli tällainen siirtymäriitti. Sekulaari-
en siirtymäriittien tuominen arkeen 
ja niihin panostaminen erityisesti 
Hrustsevin kaudelta eteenpäin ker-
toi Smolkinin mukaan siitä että Neu-
vostoliiton johto otti vakavasti hen-
gellisyyden kysymyksen; pelkät val-
tion taholta tulevat lainsäädännölliset 
toimet eivät riittäneet, vaan ihmisil-
le haluttiin tuoda myös vaihtoehtoi-
sia seremonioita uskonnollisten se-
remonioiden tilalle. Smolkinin sitee-
raamat raportit osoittavat että tätä ky-
symystä hengellisyydestä pohdittiin 
aktiivisesti.

Kirjan lukeminen tekisi hyvää esi-
merkiksi piispa Jari Jolkkoselle, jonka 
mukaan koko Itäblokissa harjoitettiin 
sortavaa valtioateismia valtion viral-
lisena ideologiana. Ainoa valtio joka 
oli julistautunut ateistiseksi perustus-
laissaan sekä kieltänyt uskonnon har-
joittamisen, oli mainitun Enver Hox-
han Albania. 

JUMALAN ARMOSTA
Maria Enebäck

Tositapahtumiin perustuva 
fiktiivinen elokuva Jumalan 
armosta kertoo Ranskas-
sa 2016 alkaneesta tapahtu-
maketjusta, jossa katolilai-

sen kirkon pedofiilipapin uhrit alka-
vat nostaa esiin lapsuudessaan koke-
maansa seksuaalista hyväksikäyttöä. 
Katolilainen kirkko yritti estää tänä 
vuonna valmistuneen elokuvan esit-
tämisen, mutta epäonnistui.

Elokuva on kiinnostava esimerk-
ki siitä, kuinka yhden miehen aloi-
tus oman pahanolonsa selvittämi-
seksi johtaa monen mutkan kautta 
muiden uhrien rohkeuteen kertoa 
omasta traumastaan. Kun pieni ryh-
mä perustaa järjestön ja avaa net-
tisivun uhrien tueksi, lukuisat lap-
sena 1980- ja 1990-luvulla raamat-
tutunneille, kirkon viikonloppulei-
reille ja partioleireille osallistuneet 
avautuvat. He kertovat katolilaisen 
papin teoista ja miten se on vaikut-
tanut heidän elämäänsä. Ryhmä ha-
luaa papin pois virastaan ja kirkon 

kantavan vastuunsa vaikenemises-
taan.

Vaikka tässä on kyseessä vain yhden 
katolilaisen pedofiilipapin rikoksista, 
uhreja on suuri määrä, koska hyväk-
sikäyttäjä sai jatkaa lasten kanssa työs-
kentelyä vuosikymmeniä siitä huoli-
matta, että joidenkin vanhemmat oli-
vat vieneet asian hiippakunnan ja kar-
dinaalin tietoon. Papit ja muut kirkon 
jäsenet puhuvat kauniisti kuinka ka-
tolilainen kirkko suojelee lapsia ja tu-
kee uhreja sekä tuomitsee lasten kal-
toinkohtelun. Todellisuudessa he vai-
kenevat ja valehtelevat. Kardinaali 
väitti, että pedofiilipappi on siirretty 
toisiin tehtäviin eikä ole enää tekemi-
sissä lasten kanssa. Tyrmistys on suuri 
kun uhrit näkevät netissä kuvien kans-
sa pedofiilin kuoripoikien kanssa mes-
sua pitämässä.

Vasta julkisuus ja poliisin rikostut-
kinta saa katolisen kirkon tekemään 
sen, minkä heidän olisi pitänyt tehdä 
kymmeniä vuosia aikaisemmin, jo he-
ti silloin kun vanhemmat olivat ker-
toneet, mitä pappi oli tehnyt heidän 
lapselleen. Hämmennystä lisää se, et-

tä kun kirkko järjestää tapaamisia uh-
rien ja hyväksikäyttäjän välille, pedo-
fiilipappi myöntää tekonsa. Hän selit-
tää, kuinka hänellä on tällainen ”tah-
ra” elämässään, että on tuntenut vetoa 
lapsiin, ja että se on sairaus. Mutta kar-
dinaali sanoo, ettei katolilainen pappi 
voi olla pedofiili ja pyytää uhria olla 
käyttämättä tätä sanaa.

Rikostutkinta on edennyt tuomiois-
tuimiin ja tuomion on saanut pedo-
fiilipappi sekä kardinaali. Tuomiois-
ta tehdyt valitukset kuitenkin siirtä-
vät rangaistusten toimeenpanoa. La-
kimuutoksiakin on tehty. Rikoksen 
vanhenemispykälää on muutettu lap-
siin kohdistuvissa rikoksissa. Kun ai-
kaisemmin rikos meni vanhaksi ta-
pahtumahetkestä 20 vuoden kulut-
tua, nyt rikos vanhenee vasta 30 vuo-
den kuluttua siitä kun hyväksikäytetty 
on täyttänyt 18 vuotta. Elokuva on saa-
nut nimensä siitä, kun kardinaali me-
dian tiedotustilaisuudessa sanoi: ”On-
neksi, Jumalan armosta, tapaukset ovat 
suurimmaksi osaksi vanhentuneet.”

Elokuva on palkittu Berliinin eloku-
vajuhlilla parhaasta käsikirjoituksesta.
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MITEN VUOSI PÄÄTTYY?

Vuosi alkaa olla lopuillaan, 
ja on aika katsoa kulunut-
ta vuotta taaksepäin. Mitä 
uskonnottomien aseman 
kehityksessä tapahtui tä-

nä vuonna? 
Sain tähän hyvä tulokulman: siivo-

tessani ja järjestellessäni kotikirjasto-
ani ja paperilehtiarkistoani ja löysin 
Suomen Kuvalehden numeron 51-52, 
julkaistu joulukuun 19.päivä 2008, eli 
noin 11 vuotta sitten. Kannessa ko-
meilee Jeesus Nasaretilainen ristillään 
ja kannessa komeilee on: ”Kuuleeko 

kukaan? Kirkko kelpaa juhlapaikaksi 
häihin ja hautajaisiin, mutta sen op-
pi kiinnostaa yhä harvempia.” Keskey-
tin siivouspuuhani ja ryhdyin selaile-
maan lehteä. Elina Järvisen viiden au-
keaman jutussa tuodaan valtionkirkon 
yhä tukalammaksi käyvä todellisuus; 
kirkko on olemassa vain ristiäisiä, häi-
tä ja hautajaisia varten harmaan mas-
san enemmistölle. Artikkelin loppu-
puolella Järvinen kirjoittaa seuraavasti: 

”Sellainen Suomi ei palaa, jossa 
kaikki kuuluvat kirkkoon. Saati sitten 
yhteen samaan kirkkoon. Evankelislu-
terilaisesta kirkosta tulee uskonnollinen 
yhdyskunta muiden joukossa. Sellainen 
se tietenkin on jo nyt, mutta tulevaisuu-
dessa se on vain pienempi.”

Järvelä tuntuu profetioivan, ja en-
nustus osuu oikeaan: 11 vuotta myö-
hemmin kirkon jäsenmäärä jatkaa las-
kuaan huimaa vauhtia, mutta tietyt yli-
vallan elementit kuten verotusoikeus 

ovat vielä säilyneet. Järvelä mainitsee 
vielä kirkolla olevan kaksi ”hittituotet-
ta”: rippikoululeirit ja hautajaiset. 

Myös näiden osalta tilanne on 
muuttumassa, vaikka epätasa-arvo 
hautaustoimessa on vielä suuri ja oi-
keutta huutava kysymys. Lukuisat va-
paa-ajattelijayhdistykset hoitavat tun-
nustuksettomia hautausmaita suurel-
la tarmolla ja ympäri maan on kou-
liintuneita puhujia uskonnottomiin 
hautajaisiin ja muihin tilaisuuksiin. 
Myös rippikoululeirien asema heik-
kenee, ja Prometheus-leirit kasvatta-

vat vuosi vuodelta suosiotaan. Protu-
leirit täyttyvät nyt todella nopeasti il-
moittautumisen avautuessa. Kirkon 
asema horjuu kellon tikittäessä ja sil-
mukan kiristyessä. Vapaa-ajattelijoilla 
on momentum. Eduskunnan apulais-
oikeusasiamiehen päätös näyttää to-
teen, että meitä tarvitaan. Kirkon ase-
ma kouluissa horjuu, kun kristityillä ei 
ole enää valtaa päättää koulun yhteis-
ten tilaisuuksien järjestämispaikoista.

Mitä ateistin mielessä liikkuu vuo-
den lähetessä loppuaan, etenkin Jee-
suksen syntymäjuhlan lähestyessä? 
Tosin Jeesuksen syntymä ei ole enää 
saanut vuosiin olla parrasvalojen koh-
teena yksin joulu on jo varsin seku-
larisoitunut tapahtuma ja läpeensä 
kaupallistettu jouluoluiden ja teräs-
tettyjen glögien kostuttama jambo-
ree, joten Jeesus on jo vuosia joutu-
nut jakamaan suosionsa Coca Colan 
joulupukin kanssa. Itse juhlistan talvi-

päivänseisausta, valon juhlaa, ystävi-
en kanssa hyvän päivällisen ja yhdes-
säolon merkeissä. Tänä vuonna val-
mistan bravuuriani, luumujäädyket-
tä, kantarellipastaa ja voimakkaasti 
maustettuja kylkipaloja.  Ruoanlait-
to on minulle keskittymisen ja hil-
jentymisen hetki, jolloin tunnen sy-
vää kiitollisuutta. Ateria ystävien kes-
ken on eräs hienoimpia, suorastaan 
pyhiä hetkiä. Ihminen tarvitsee pe-
rinteitä, tai ainakin ne tuovat rytmiä 
vuoteen ja tilaisuuksia levähtää. Aa-
ton aattona  katson Tim Burtonin 

ohjaamat Batman (1989) ja Batman 
Returns (1992). Chen Kaigen klas-
sikkoelokuvan, Cannesin elokuva-
juhlien Kultaisella Palmulla palkitun 
Farewell My Concubine (1993). Vuo-
sien aikana muodostuneista rakkaista 
perinteistä ei noin vain luovuta. Ku-
ten huomaatte, vuoden viimeiset päi-
vät omaavat rentoutumiseen ja juhli-
miseen lukuisia mahdollisuuksia, ja 
vain mielikuvitus on rajana.

Kyselytutkimusten mukaan monet 
suomalaiset pitävät luontoa pyhänä. 
Tähän vuodenaikaan ymmärrän sen 
varsin hyvin. Kirjoitan tätä maaseu-
dun rauhassa, keskellä peltoja. Puusau-
na lämpiää hiljallaan  ja tuuli ujeltaa. 
Näkymän ulkona on kaunis; täysi, ar-
melias pimeys vallitsee. Vuoden lop-
pua kohden on myös mukava rauhoit-
tua vapaapäivien myötä.

Kaikilla hyvä tahto, toivottavasti 
myös sinulla lukija.

Kirkon asema horjuu kellon tikittäessä ja silmukan kiristyessä.

UNENOMAINEN TARINA  
LAHKOJOHTAJASTA, EPÄILYSTÄ  
JA EPÄVARMUUDESTA

Marian paratiisi
Ohjaus: Zaida Bergroth
Käsikirjoitus: Anna Viitala, Jan Forsström
Pääosissa: Pihla Viitala, Satu Tuuli Karhu, Sa-
ga Sarkola, Tommi Korpela, Elina Knihtilä
4 tähteä.

Eero Suorsa

Lahkojohtajista tehdään har-
voin B-luokan jännäriä onnis-
tuneempia kuvauksia, etenkin 
jos pohjalla ovat tosipohjaiset 
tapahtumat ja henkilöt. Tosin 

harvoin heitä edes tuodaan valkokan-
kaalle, missä suhteessa esimerkiksi pa-
hamaineinen Charles Manson on poik-
keus - Quentin Tarantinon tämän syk-
syinen Once upon a time in Hollywood 
toi Mansonin jälleen valkokankaalle si-
vuhahmona, tosin vähemmän onnistu-
neesti. Camp on varsittain huono tyy-
lilaji vakavan asian käsittelylle. Toisen-
lainen ote kiehtoviin aiheisiin ja per-
sooniin saadaan kun aihetta katsotaan 
unenomaisen harson lävitse. Tämän 
maagisen realismin lähestymistavan 
tunnistan Zaida Bergrothin elokuvista, 
ja lokakuussa teattereihin tulleet Maria 
Paratiisista, joka kertoo samaan aikaan 
legendaarisesta ja pahamaineisesta Ma-
ria Åkerblomista (1898-1981, roolissa 
loistava Pihla Viitala), unissaarnaajas-
ta joka keräsi ympärilleen maailman-
loppua odottavan yhteisön sisällisso-
dan jälkeisessä Suomessa.

Elokuva kerrotaan Åkerblomin fik-
tiivisen teini-ikäisen seuraajan, Salo-
men (Satu Tuuli Karhu) näkökulmas-
ta. 1920-luvun lopulla åkerblomilai-
nen lahko joutuu väkivaltaisuuksiin 
muun yhteiskunnan kanssa ja siirtyy 
Kokkolasta Meilahteen Villa Toivolaan 
(missä elokuvaa ei ole kuvattu, vaan 
Virossa), joka on välietappi matkal-
la kohti luvattua maata. Ison huvilan 
ympäristö muistuttaa kirjaimellisesti 
yhteisöllistä paratiisia, jossa jokaiselle 
on epävarmuuden leimaamana aikana 
oma paikkansa. Salomesta tulee pian 
Åkerblomin uskottu. Elokuvassa kuva-
taan vangitsevasti sitä, miten epävar-
ma nuori on karismaattisen ja lumo-
avan Åkerblomin pauloissa. Samaan 
aikaan Salome tutustuu kaduilla pyö-
rivään Maliniin (Saga Sarkola), joka 
hakeutuu yhteisöön mukaan parem-

man elämän toivossa. Malinin kadul-
la hioutunut tarkka silmä näkee kui-
tenkin Åkerblomin lävitse, istuttaen 
Salomeen epäilyksen siemenen. Seu-
raukset ovat traagiset.

Vaikka elokuvassa vedetään sujuvan 
juonen kannalta mutkia suoriksi his-
toriallisen tarkkuuden kustannuksel-
la niin ratkaisu on toimiva - mukana 
on toisaalta niin historiallisia yksityis-
kohtia kuin myös maagista unenomai-
suutta ja tulos on samaan aikaan niin 
rikkaalla visuaalisella ilmaisulla koris-
teltu epookki kuin myös Salomen kas-
vukertomus, että lähikuva Åkerblo-
mista. Roolityötä on tässä yhteydessä 
kiitettävä - Viitala tekee loistavan tul-
kinnan ristiriitaisesta Åkerblomista, 
jossa osuivat keskenään niin pahuus 
kuin enkelimäisyys - samanaikaisesti 
hänet tunnettiin niin kaappijuoppo-
na, sisällissodan orpojen adoptioäitinä 
kuin myös intohimoisena Raamatun 
tutkijana. Åkerblom oli värikäs hahmo 
- mäkitupalaisperheeseen Snarppertu-
nassa syntynyt Åkerblom rikastui niin 

seuraajiensa rahoilla, rotukoirien kas-
vattajana kuin parkettitehtailijana ja 
tuli tunnetuksi myös kahdesta lei-
jonanpennusta jotka hän oli adoptoi-
nut Korkeasaaresta. Hän pakeni van-
kilasta useampaan otteeseen, ja hänen 
ympärilleen syntyi rikas kansanperin-
ne, mm. Seuraava värssy:

"Oottakos kuulunna kummia
tuota Maaria Ookerblummia
Kun on narrattu vanhoja akkoja
ja varastettu kangaspakkoja..."
Åkerblom onnistui luomaan ym-

pärilleen fanaattisten seuraajien jou-
kon, joka oli valmis toimimaan pro-
feettansa puolesta aina niin värssyssä 
mainituista myymälävarkauksista ai-
na Kokkolan nimismiehen murhayri-
tykseen asti. Tässä mielessä elokuva 
on valitettavan ajankohtainen - jäse-
niään hyväksikäyttävät lahkojohtajat 
eivät ole mikään kaukainen esimerk-
ki historiassa, vaan myös tätä päivää.

Kotimaisen elokuvan päättyvän 
vuoden ehdottomasti merkittävin ta-
paus on Marian paratiisi.

Marian paratiisi, kuva Finnkino

Arvostelu
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olevaan osoitteeseen. Mahdollisista 
kirjoituspalkkioista sovittava ennakolta. 
Toimitus varaa oikeuden muokata ja 
lyhentää tekstejä. 

Yhteydenotot 
toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi 
p. 0504685332

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

Seuraava numero
IImestyy maaliskuussa 2020. Aineisto 
10.2.2020 mennessä osoitteeseen: 
toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi

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

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

Liike- ja yhteisötunnus 0221208-2
Yhdistysrekisterinumero 38101

Tilinumero FI14 5542 2320 3638 64 
BIC OKOYFIHH

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

Vapaa Ajattelija

ETELÄ-KARJALAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Tomi Pinomäki | Sollinpellonkatu 8, 53300  
Lappeenranta | puh. 050 3767050 |
http://vapaa-ajattelijat.fi/lappeenranta |
lappeenranta@vapaa-ajattelijat.fi  

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

HELSINGIN SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY
pj Binar Mustafa | helsinki@vapaa-ajattelijat.fi |
Neljäs linja 1, 00530 HELSINKI | puh 040 673 6649 
www.vapaa-ajattelijat.fi/helsinki | 

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

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

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

KESKI-SUOMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
pj Päivi Kovane | puh p. 040 8458149 | 
ks@vapaa-ajattelijat.fi | 
www.ks.vapaa-ajattelijat.fi  
facebook.com/ksvapaaajattelijat

KESKI-UUDENMAAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
pj Jenni Komonen, puh 0445290479 |
siht. Soile Itäluoma, puh. 0405341102 |
keski-uusimaa@vapaa-ajattelijat.fi | 
http://keski-uusimaa.vapaa-ajattelijat.fi/

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

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

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

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

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

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

RAISION VAPAA-AJATTELIJAT RY
pj Anne Sinilaakso | Ounelantie 28 21260 Raisio | 
p. 050 5282358 | raisio@vapaa-ajattelijat.fi  

ROVANIEMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Marianne Ikävalko | marianne.ikavalko@gmail.com |

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

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

TAMPEREEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Yliopistonkatu 58 B, 6 krs, 33100 TAMPERE |
puh. 045-8593143  |  
http://tampere.vapaa-ajattelijat.fi |
tampere@vapaa-ajattelijat.fi

TURUN VAPAA-AJATTELIJAT RY
pj Stig-Göran Lindqvist |
Liisankatu 9 C 99, 20810 Turku |
puh. 040-747 1335 |
puheenjohtaja.turku@vapaa-ajattelijat.fi |  
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/turku/

LIITY JÄSENEKSI – TUE VAPAA-AJATTELUA:
Nettilomakkeen http://vapaa-ajattelijat.fi/liity-jaseneksi/ tiedot ohjautuvat valitsemaasi yhdistykseen.  

Jäsenhakemuksen voi lähettää myös yhdistyksen sähköpostiin tai toimihenkilöille.

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TAVOITTEET JA STRATEGIA 2017-2020 
http://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2017/08/14/vapaa-ajattelijain-liiton-tavoitteet-ja-strategia-2017-2020

LAHJOITUKSET LIITON TAI YHDISTYSTEN PANKKITILEILLE


