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Pääkirjoitus

arvoisat maija ja matti meikäläinen
Uskonnottomuudesta puhuminen tapakristityille on vaikeaa. Vapaa-ajattelijat tekevät kanteluita virkamiehille jotka kyllä ymmärtävät ongelman ja tarttuvat niihin, mutta heidänkin
on vaikea saada asiaansa kerrottua tapaluterilaiselle enemmistölle. Media tulkitsee asian
väärin, lukijat takertuvat lillukanvarsiin ja kansan syvistä riveistä muistutetaan perinteistä.
Dialogin vaikeus on siinä, että suurelle osalle suomalaisista uskonnolla ei ole juurikaan
merkitystä. Tärkeänä sitä pitävät vain ääripään uskovat ja ateistit, mutta eri syistä. Ehkä me
uskonnottomat tosiaan olemme vastarannan fundamentalisteja, kuten Kallion kirkkoherra
Teemu Laajasalo on useaan otteeseen todennut.
Jos uskonto on menettänyt merkityksensä lähes täysin kansan keskuudessa, on uskonnottoman vaikea perustella miksi sitä nyt pitää niin kovasti vältellä. Usein kuulee kommentoitavan, kuinka me uskonnottomat valitamme pikkuasioista kannellessamme siitä ja kirjelmöidessämme tästä. Tämä ehkä kertoo siitä, kuinka kauas kansa on kirkostaan etääntynyt.
Meidän on kovin vaikea perustella korjaustarvetta kaikkiin niihin lainkohtiin, joiden johdosta koemme eriarvoisuutta, jos ydinkysymys eli uskonnonharjoitus merkitsee meille eri
asiaa kuin tapaluterilaiselle.
Pienille ihmisille pienillä asioilla voi olla erittäin suuri merkitys. Tänä keväänä Eduskunnassa on käyty keskustelua tasa-arvoisesta avioliittolaista. Vastakkain ovat tasa-arvoisuuden toteutuminen ja perinteiden säilyttäminen. Uskonnottomana minä pidän tärkeänä sitä,
että lait säädetään rationaalisin argumentein, eikä mielivaltaisesti jotain kirjaa tulkitsemalla. Raamatussa sanotaan yhtä jos toista ja kyse on aina siitä kuka sitä tulkitsee. Minä voisin perustella kaikki kantani Raamatun sitaateilla, mutta yhtä hyvin voisin argumentoida
itseäni vastaan valikoimalla toisia kohtia Raamatusta sen ollessa täynnä sisäisiä ristiriitoja.
Raamattu on sovinistinen ja tasa-arvoinen, militantti ja pasifisti, sosialisti ja kapitalisti,
liberaali ja konservatiivi riippuen siitä mitä kohtaa siitä luetaan. Näin ollen se ei vaikuta
erityisen vakaalta pohjalta lainsäädännön perusteeksi. Kuitenkin sillä pyritään kieltämään
perustavanlaatuinen ihmisoikeus tietyltä ihmisryhmältä.

”

Tässä lehdessä koitamme
Kirkko on yhteiskunnallisena keskustelijana hämmentävä. Kun kysytään mielipidet- omin sanoin kertoa niistä asioista,
jotka voivat tuntua vähäpätöisiltä
tä, kirkko vastaa ehdottomasti ehkä, mutta
ja merkityksettömiltä, mutta
muistuttaa samalla, ettei Päivi Räsänen
jotka ovat meille niin sangen
puhu kirkon suulla. Miten tuo nyt sitten pihenkilökohtaisia ja tärkeitä.
tää tulkita? Mikä ylipäänsä voi olla kirkon
kanta mihinkään asiaan, kun katto on korkea ja seinät leveällä, kun saman katon alla kokoontuvat liberaalit ja konservatiivit? Suureen
jäsenmääräänsä perustuen kirkko vaatii saada osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon,
mutta kanta kaikkeen on ei-juu-vaarinhousut. Jos se vastaa väärin, liberaalit eroavat, mutta jos
vastaa toisin, konservatiivit lakkaavat tekemästä vapaaehtoistyötä.

”

Tapaluterilaisille Maija ja Matti Meikäläiselle tärkeää on vain se, että Suvivirsi ja Enkeli
Taivaan lauletaan. Meneekö kaikki muu ohi korvien? En tiedä mihin vedota. En tiedä miten
tapaluterilaiselle puhutaan. Jos olisitte aidosti kristittyjä, vetoaisin lähimmäisenrakkauteenne. Jos olisitte rationaalisia, vetoaisin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Ehkä on parasta,
että kerromme vain rehellisesti miten asiat näemme. Tässä lehdessä koitamme omin sanoin
kertoa niistä asioista, jotka voivat tuntua vähäpätöisiltä ja merkityksettömiltä, mutta jotka
ovat meille niin sangen henkilökohtaisia ja tärkeitä.
Tiedän, että ajan kanssa maailma muuttuu. Hitaasti, mutta vakaasti kasvamme kansana
tieteen, taiteen ja tekniikan saralla. Samalla jätämme vanhat tavat taaksemme ja hyväksymme erilaisuuden, sallimme perinteistä joustamisen, huomioimme erilaisuuden, opimme
elämään pelkäämättä kaikkea uutta. Suomi on kuin kivireki jota raahaamme kohti tulevaisuutta. Istutko sinä kyydissä vai tuletko vetämään?
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Yhdenvertainen Suomi
-kansalaisaloite
Lehdessä käsitellään kansalaisaloitetta
Yhdenvertainen Suomi. Mikäli haluat tukea aloitetta,
voit tehdä sen helpoiten sähköisesti osoitteessa
www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707.
Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai
mobiilivarmennetta, voit vaihtoehtoisesti myös
tulostaa paperisen lomakkeen osoitteessa
yhdenvertainensuomi.fi.
Täytettyäsi lomakkeen palauta se osoitteeseen:
"Yhdenvertainen Suomi"
Tunnus 5020082
00003 Vastauslähetys

Lapsikaste kahlitsee uskoon
Eroakirkosta.fi-palvelua kritisoidaan siitä, että sen kautta eroaminen on liian helppoa, ja kirkosta saatetaan erota hetken mielijohteesta. Harva tulee miettineeksi, että
kirkkoon liittyäkseen valtaosan suomalaisista ei ole tarvinnut tehdä yhtään mitään.
Heidät on liitetty kirkkoon kasteessa vanhempien päätöksestä.

Postimaksu on maksettu puolestasi!
Allekirjoitusten keruuaika päättyy 20.07.2014,
joten muistathan toimia ripeästi!

Kimmo Laine

Liity Vapaa-ajattelijoihin!
Kiinnostuitko lehdestä?
Haluaisitko tulla mukaan edistämään
yhdenvertaisuutta ja uskonnonvapautta Suomessa?
Liity Helsingin Vapaa-ajattelijoihin!
Jäsenmaksu on 25 € vuodessa, ja sillä saat tämä upean
lehden lisäksi myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvän
Vapaa Ajattelija -lehden. Ja mikä parasta, voit vihdoin
kehua naapurillesi kuuluvasi Vapaa-ajattelijoihin!
Lähetä jäsenhakemus, jossa on nimesi, osoitteesi,
puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi osoitteeseen
helsinki.jasenasiat@vapaa-ajattelijat.fi
tai täytä hakemus osoitteessa
vapaa-ajattelijat.fi/liity-jaseneksi

Vauva ei tiedä mikä on kirkko,
kuka on Jeesus tai mitkä ovat
kymmenen käskyä. Silti vaahtosammuttimen kokoisen kakkatehtaan jäsenyys painaa vaakakupissa
sen verra, että kirkon on helppo
paukutella henkseleitä organisaationa, johon kuuluu yli neljä
miljoonaa suomalaista. Kasteessa
lapsi saa nimen lisäksi myös melkoisen painolastin kannettavakseen.
Olisi vähän erikoista, jos lapsi
liitettäisiin vauvana samaan puolueeseen jota isi ja äitikin äänestävät, mutta kirkon kohdalla asia on
jotenkin normaali. Sitä verrataan
usein kieleen, että pitäähän lapsen
oppia äidin uskonto ihan kuten
äidinkielikin. Kumma kyllä sekulaarihumanistit pärjäävät ilman

uskontoa elämässä hienosti, mutta
yritäpä elää ilman mitään kieltä.
Päiväkodeissa ja kouluissa lasten karsinointi alkaa. Uskontojen
vuoropuhelua ylistetään, mutta
kaikki mahdollisuudet siihen riistetään eristämällä lapset omiin
ryhmiinsä. Lapsille opetetaan
pienestä pitäen karttamaan toisuskoisia jakamalla heidät omiin opetusryhmiinsä oppimaan “omaa”
uskontoaan. Ehkäpä uskonnoille
pitäisi asettaa ikärajat? Onko valtion ylipäänsä pidettävä kirjaa ihmisten uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisesta? Siihen liittyvät
perusteet kertovat oikeastaan vain
siitä, että Suomessa on valtionkirkko. Miksi muuten valtion pitäisi pitää kirjaa kansalaistensa
vakaumuksesta?
Verottajan on oltava selvillä siitä, ketkä maksavat kirkollisveroa,
ja koulujen on tiedettävä ketkä
saavat valita elämänkatsomustiedon. Kirkon jäseneksi kastetulta
puuttuu valinnanvapaus uskonnon
ja elämänkatsomustiedon välillä.
Perusopetuslaki on tältä osin epäsymmetrinen, eikä liene vaikeaa
päätellä mihin sillä on tähdätty:
kristinuskon suosimiseen. Suosimisesta seuraa se, että kun lapset
ohjataan kastemaljan kautta uskonnollisen kasvatuksen tunneliin
kuulemaan vain yhdestä totuudesta, on aikuisena oman valinnan

tekeminen melko haastavaa. Tällä
kytkykaupalla palvellaan valtion
ja kirkon etua sikäli, että kirkon ja
valtion tiivis yhteistyö haluttaisiin
mieluusti säilyttää. Onkin syytä
kysyä toteutuuko lasten uskonnonvapaus ollenkaan jos heille ei
kerrota mistään muusta, eikä pakkouskonnon siteitä saa katkaista
kuin vasta täysi-ikäisenä.
Vuoden 2013 keväällä professori Kari Enqvist esiintyi Helsingin Vapaa-ajattelijoiden puhujana
Helsingin Yliopistolla. Luentonsa
aikana Enqvist esitti ajatuksen
eräänlaisesta nuorisojäsenyydestä josta ei seuraisi velvoitteita,
ja joka olisi itse vahvistettava
täysi-ikäisenä jotta täysvaltainen
jäsenyys astuisi voimaan. Tällöin
ihminen tekisi itse valinnan kirkkoon kuulumisestaan. Enqvistin
ajatus on mainio, mutta herätti
kirkon taholta kovasti vastustusta
ymmärrettävistä syistä: jos ihmisten pitäisi itse liittyä kirkkoon
aikuisena, se jäisi todennäköisesti
melko monelta tekemättä. Lapsikasteella viedään lapsilta uskonnonvapaus.
Kirjoittaja on Helsingin vapaa-ajattelijat ry:n puheenjohtaja.
Lue kirjoittajan blogia osoitteessa kaunaintuuletus.puheenvuoro.
uusisuomi.fi

0 v.
Uskomaton lehti netissä: http://helsinki.vapaa-ajattelijat.fi/uskomatonlehti
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Oikeus omaan kehoon

Suomen oikeusasteet ovat ymmällään asian edessä. Suomessa
on perustuslain ja lainvoimaisen
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lisäksi mappikaupalla
Sexpo-säätiöllä oli vuosina 2011-2014 Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama
perusteluita sille, miksi lapsen
EHJÄ-hanke, jossa keskityttiin poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten
sukupuolielimen silpominen on
ehkäisyyn. Kolmen vuoden ajan hankkeessa muun muassa kerättiin tietoa, koulutetväärin. Esimerkiksi lastensuojetiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, verkostoiduttiin, vaikutettiin päättäjiin, luolulaissa korostetaan lapsen etua,
tiin hankkeelle pysyvät kotisivut ja tuotettiin materiaalia. Vaikka hanketta ei enää ole,
biolääketieteen sopimuksessa sitä,
jatkuu poikien ja heidän esinahkojensa puolesta tehtävä työ osana Sexpon toimintaa.
että tervettä kudosta ei saa poistaa ilman asianomaisen lupaa ja
kalla terveen kudoksen poistami- lääkärikunta ei vielä ole riittävän
Pohjoismaisen seksologijärjestön
nen ilman lääketieteellistä syytä tietoinen. Silpomisia puolestaan
(NACS) kannassa puolestaan sitä,
ja ilman asianomaisen lupaa voi arvioidaan Suomessa tapahtuvan
että toimenpiteellä viedään pois
100-400 vuodessa. Silpominen
mitenkään olla oikein?
seksuaalista hyvinvointia. SuoSilpomisen todellisuuteen on suoritetaan yleensä kotioloissa tai
men Lääkäriliiton kanta rituaalihavahduttu myös monessa uskon- uskonnollisen yhteisön tiloissa.
silpomisiin on kielteinen, samoin
Esinahan silpomiseen liittyy
nollisessa yhteisössä. Esimerkiksi
kasvavassa määrin monien lastenYhdysvalloissa, Saksassa ja Israe- kipua ja verenvuotoa. Pienelle
suojelu- ja ihmisoikeusjärjestöjen.
lissa on juutalaisia yhteisöjä, jotka lapselle hallitsematon verenvuoto
Tällä hetkellä suurin saavutus
eivät enää suorita rituaalisilpo- muodostuu nopeasti hengenvaapoikien esinahan suojelutyössä on
misia ihmisoikeussyiden vuoksi. ralliseksi. Myös kivunlievitykseen
pohjoismaisten lapsiasiKiinnostavaa olisikin saada sa- liittyy komplikaatioriski
avaltuutettujen ja lasten
man uskonnon sisällä eri tavoin ja usein kivunlievitys
Poikien silpominen on yhtä
lääketieteen asiantuntijoiajattelevat tahot keskustelemaan on riittämätön. Joissain
Tiina Vilponen asiasta.
väärin kuin tyttöjenkin.
den syksyllä 2013 laatima
yhteisössä rituaalisilpojulkilausuma, jossa painoYksi esinahan menetykseen misia suoritetaan tarkoitetaan
yksilön
omaa päätäntävaltaa
sekä
lääkeja
kosmetiikkateoltuksella
kivun
kanssa.
Esinahan
johtavista
syistä
uskonnollisten
Selkeyden ja reiluuden vuoksi
asiassa.
Ehdotus,
että ei-lääketielisuus
ovat
osallisina.
Yhdysvalpoiston
jälkeen
kipua
saattaa
esiinja
kulttuuristen
syiden
ohella
on
on tärkeää puhua asioista niiden
oikeilla nimillä. Sana ympärileik- yksinkertaisesti heikko esinahka- tyä seuraavat pari viikkoa. Lapsen loissa leikataan ympärileikkausta teellisen ympärileikkauksen ikäkaus on kiertoilmaisu, jolla pit- tietous. Erityisen huolestuttavaa tuntema kipu tavallisesti vaikeuttaa riskien, haittojen ja eettisen on- raja asetetaan niin korkealla, että
kälti sivuutetaan itse tapahtuma, tietämättömyys on silloin, kun imetystä, muuttaa univalverytmiä gelmien tiedostamisen myötä yhä henkilö voi itse päättää mahdollisiihen johtaneet syyt ja sen seu- se koskee terveydenhuollon am- sekä hankaloittaa vanhemman ja vähemmän poikia, nykyään noin sesta poistosta tietoisena kaikista
raukset. Tämä pätee niin tyttöjen mattilaisia. Esinahka on pehmeä, lapsen välisen kiintymyksen vah- puolet, vaan lukumäärä on silti hui- riskeistä ja haitoista, on saanut
kuin poikienkin kohdalla. Tässä joustava, kaksikerroksinen kudos, vistumista. Seurauksista yksi ylei- keat 1,2 miljoona vuosittain. Otsi- laajaa kannatusta ympäri Euroopartikkelissa keskitytään poikien joka koostuu ihosta, limakalvosta, sin on tulehdus, minkä lisäksi virt- koihin esinahkabisnes on viimeai- paa. Kukapa esinahkansa iloihin
ympärileikkauksiin, joista tulisi erikoistuneista hermoista, veri- saputken vauriot, terskan tai koko koina päätynyt erityisesti lääke- ja tottunut olisi valmis onnestaan
luopumaan? Sopivaspuhua silpomisena, mikäli toi- suonista ja lihassäikeistä. Sillä on peniksen menetys ja
ta ikärajasta on käyty
menpiteelle ei ole perusteltua lää- suojaavia, seksuaalisia, aistimuk- jopa kuolema ovat
Poikien koskemattomuuden
runsaasti keskustelua.
ketieteellistä syytä – aivan kuten sellisia, mekaanisia ja immuno- mahdollisia. Silpoturvaamisessa ei ole kyse
Ehdotukset ovat pääyhteydessä
logisia tehtäviä. Poistettua esi- misen
tyttöjen kohdalla jo tehdäänkin.
osin vaihdelleet 13 ja
saateEHJÄ-hankkeen alkumetreiltä nahkaa ei siis voi onnistuneesti peniksestä
uskontovihasta, vaan
18 ikävuoden välillä.
tiesin ennemmin tai myöhemmin korvata esimerkiksi reidestä otet- taan epähuomiossa
ihmisoikeuksien turvaamisesta.
Sexpo-säätiö kannatkohtaavani Natsikortin. Tehdään tavalla iholla, mitä joissain korja- leikata pois aiottua
taa rajan asettamista
enemmän,
mistä
siis jo näin alussa selväksi: lasten- usleikkauksissa on yritetty.
Esinahan menetyksestä voi seu- seurauksena on epämuodostuma. kosmetiikkateollisuudelle tapahtu- 18 ikävuoteen.
suojelu ei ole antisemitismiä. PoiEuroopan neuvoston parlamenkien koskemattomuuden turvaami- rata lääketieteellisen poiston jäl- Ympärileikattuun penikseen jää van myynnin vuoksi. Esinahka on
sessa ei ole kyse uskontovihasta, keen samoja asioita kuin rituaali- aina arpi, joka toisinaan kehittyy rikkaudessaan oivallinen kudos ja taarinen yleiskokous lausui syksylvaan ihmisoikeuksien turvaami- sesti silvotuille. Kaikille miehille kireäksi, karheaksi ja hankaavaksi. sen soluja hyödynnetäänkin lääke- lä 2013 pian lapsiasiavaltuutettujen
sesta. En hyväksy minkään syyn esinahan menetys ei aiheuta aikui- Tällöin esimerkiksi erektiot voivat tieteen tutkimuksissa ja hintavien jälkeen, että poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus on kevarjolla lasten sukupuolielinten sil- siällä kehoa tai mieltä vaivaavia muodostua sietämättömän kipeiksi kasvovoiteiden valmistuksessa.
Jo pelkästään sukupuolten ta- hon koskemattomuuden loukkaus.
pomista, en siis myöskään uskon- ongelmia. Jokainen heistä on kui- tai jopa fyysisesti mahdottomiksi.
Äärimmilleen viety nöyryytys sa-arvon ja kaikkien yksilöiden Keskustelu neuvostossa jatkuu, silnon. Ja kyllä, tiedän asiasta yhtä jos tenkin menettänyt yhden kehonsa
perusteella lä arvatenkin lausunto ei miellyttätoistakin. Olen teologi, seksuaalite- tuntoherkimmistä osista ja monet ja lapsen kehon loukkaus tapah- yhdenvertaisuuden
rapeutti ja olen muutaman vuoden heistä ovat joutuneet uhraamaan tuu ultraortodoksisten juutalaisten asian pitäisi olla selvä: Poikien nyt kaikkia. Pohjoismaiset lapsiasisisään ehtinyt tavata satoja miehiä, esinahkansa uskonnollisen rituaa- metzitzah b’peh –nimisessä rituaa- silpominen on yhtä väärin kuin tyt- avaltuutetut puolestaan kehottivat
lissa. Kyseisessä toimituksessa töjenkin. Asiasta myös liian usein julkilausumassaan päättäjiä ryhtyjotka eivät ole tyytyväisiä siihen, lin vuoksi.
Suomessa tehdään ympärileik- lapsen silpoja ottaa vertavuotavan kuulee mainittavan ”vaikeana” ja mään toimiin, jotta pojat saisivat
mitä heille on tehty.
Ajatus uskonnonvapauden ja kauksia lääketieteellisin syin noin peniksen suuhunsa, imee lapsen ”hankalana”, aivan kuin ihmisoi- itse päättää asiasta. Vapaaehtoistyö
vahingollisten perinteiden ra- 2000 vuosittain. Suurin osa toi- penistä ja sylkäisee sitten veren keudet olisivat tapaukseen vaikeas- laajalla rintamalla on väkevä ja liijoittamisesta tuntuu häiritsevän menpiteistä olisi kuitenkin vältet- pois. Silvottuihin lapsiin on kysei- ti sovellettavissa oleva ulottuvuus. kuttava osoitus siitä, että pojat ja
joitain ihmisiä huomattavasti tävissä säästävillä hoitotoimilla. sen rituaalin yhteydessä tarttunut Suomen nykytila on häpeällinen, loukatut miehet eivät jää huomiotenemmän kuin se tosiasia, että Arvio todellisesta vuosittaisesta mm. herpesvirus, mikä puolestaan vaikka paljon edistystä asian suh- ta. Käynnissä oleva kansalaisaloite
poikalasten kehoa pysyvästi lou- tarpeesta on noin 300. Esimerkik- on aiheuttanut vakavia tulehduk- teen on viimevuosina tapahtunut- on yksi näkyvä esimerkki siitä, että
kin. Vuonna 2008 tehdyn kyse- paluuta entiseen ei ole.
kataan ja perusoikeuksia rikotaan. si ahdas esinahka ei ole perusteltu sia, aivovaurioita ja kuolemia.
Kehoon kohdistuvan huomion li- lytutkimuksen myötä kävi ilmi,
Lasten kehollisessa koskematto- lääketieteellinen syy ympärileikamuudessa ei ole kysymys mieli- ta. Esinahan ahtauteen auttaa va- säksi vähintään yhtä tärkeää on tar- että valtaosa (80%) suomalaisista Juttua on lyhennetty. Alkupepiteestä. Vanhempien uskonnon- rovainen, mutta sinnikäs venyttely kastella silvottujen miesten mieltä. ei hyväksy ilman lääketieteellistä räinen juttu on luettavissa kovapaus ei oikeuta väkivaltaan. perusvoiteen tai hajusteettoman öl- Lapsena esinahkansa menettäneet syytä tehtävää ympärileikkausta. konaisuudessaan
osoitteessa
Koska luunapit ja tukistaminen jyn kera, erektiot, aika ja esinahkaa miehet raportoivat aikuisiällä ta- Tämä on tärkeä viesti lainsäätäjille helsinki.vapaa-ajattelijat.fi/
ovat väkivaltaa, niin millä logii- pehmentävä hormonivoide, josta pahtuneeseen liittyvää surua, pet- ja vaikuttamistyötä tekeville.
uskomatonlehti.

”

tymystä ja katkeruutta. Miehet
surevat sekä sitä, mitä ovat menettäneet, kuin myös sitä, etteivät saaneet päättää, mitä heidän keholleen
tehdään. Itsetunto-ongelmat, läheisyyden välttely, stressioireyhtymä
ja kielteinen kehonkuva ovat osa
niistä kielteisistä seurauksista, joita
miehillä on todettu. Useat miehet
kertovat vihasta, joka kohdistuu
heidän lapsuuden yhteisöönsä,
uskontoon, jumalaan ja toisinaan
myös vanhempiin. Yleisesti suurin
osa vihasta kohdistuu kuitenkin
teon tekijään eli silpojaan.
Yhdysvalloissa ympärileikkauksella on pitkä historia ja siellä silpomiset tapahtuvat pääsääntöisesti
sairaalassa pian lapsen syntymän
jälkeen. Rapakon takana silpominen on iso ja rahakas bisnes, jossa
vakuutusyhtiöt, sairaalat ja lääkärit
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sa kerran pari lukuvuoden aikana, jenevan koskemaan myös päiväniin viereisessä tarhassa saatetaan koteja. Minulle on yhdentekevää,
harrastaa ahkerasti kirkkoreissuja, mitä uskontoa kukin harjoittaa,
minkä lisäksi seurakunta vierailee kunhan se tapahtuu omalla ajalsäännöllisesti pitämässä laulutuo- la, eikä esimerkiksi koulun tai
kioita ja nukketeatteria. Joissakin päiväkodin järjestämänä. En ole
pääkaupunkiseudun päiväkodeis- rajoittamassa kenenkään positiisa toimii jopa viikoittainen pyhä- vista uskonnonvapautta, mutta
koulu, eikä ruokarukoiluttaminen- uskonnon harjoittaminen ei kuukaan kaikkialla ole vielä mennyttä lu valtion tai kunnan laitoksiin.
aikaa. Päiväkodilla ei kuitenkaan Olen aivan varma, että ne perole lakiin perustuvaa velvollisuut- heet, jotka haluavat kasvattaa
ta järjestää uskonnon harjoittamis- lapsensa tiettyyn uskoon, pystyvät sen myös tekemään seurakunta tarhapäivän aikana.
Myös päiväkotien käytännöis- tansa tukemana.
Mielestäni
nykytilanteeseen
sä järjestää korvaavaa toimintaa
uskonnon harjoittamisen ajaksi on kaksi ratkaisua: joko kaikki
on vaihtelua. Korvaava toimin- katsomukset asetetaan yhdenta voi olla vaikka retki tai jokin vertaiseen asemaan, tai uskonmuu kiva tapahtuma, mutta se nonharjoitus ajoitetaan tarha -ja
koulupäivoi myös olla
vien päätlapsen ”nakEmme välttele
teeksi ja vakaamista”
uskontoaiheisia
paa-ajalle.
toiseen ryhkeskusteluja kotona,
Lisäksi eri
mään. Oma
uskontojen
kuusivuoja toivon lasteni
opetuksesta
tias poikaselvittävän asioita,
siirtyminen
ni laitettiin
jotta he osaavat itse
kaikille
viimeksi
päättää myöhemmin
yhteiseen
pikkusiskon
oman totuutensa.
”katsomusryhmään,
aineeseen”
jossa
nuorimmat lapset ovat jopa alle vuo- toisi yhtenäisyyden tunnetta;
den ikäisiä. Onneksi tämä pienten jos kaikille yhteisillä, ei-tunnuskatsomustunneilla
ryhmässä hengailu muiden olles- tuksellisilla
sa kirkossa oli pojastani lähinnä keskusteltaisiin avoimesti eri ushuvittavaa. Moni lapsi kuiten- konnoista ja uskonnottomuudeskin kokee ryhmästä eristämisen ta. Oppilaiden kertoessa tämän
raskaaksi, jopa rangaistukseksi. vaikutuksesta omassa elämässään
Meidänkin poikamme koki en- myös ymmärrys ja suvaitsevaisimmäisenä kertana ryhmästä suus muita kohtaan vahvistuisi.
eristämisen niin, ettei hän kelpaa Lisäksi kaikille sopiva katsomusmukaan vaan on jotenkin muita aine säästäisi rahaa, kun luokkia
huonompi. Onneksi hän kuiten- ei tarvitsisi pilkkoa pieniin erilkin kertoi myöhemmin monen listä opetusta saaviin ryhmiin.
Yhteiskunta muuttuu, eikä kirmuunkin jäävän tarhaan kirkkopäivinä, eikä kokenut itseään kolla ole enää niin suurta arvoa
enää outolinnuksi. Pienen lapsen kuin ennen – uskonnottomien ja
on kuitenkin vaikea ymmärtää muun uskoisten määrä lisääntyy
ryhmän jakamista uskonnon ta- samalla kun perinteisen luterilaikia. Oma lukunsa ovat päiväko- sen kirkon kannatus laskee etendit, joissa vanhempia pyydetään kin nuorten keskuudessa. Enää
pitämään lapsi kotona tai tuo- alle puolet helsinkiläislapsista
maan myöhemmin kirkkoreissu- edes kastetaan ja tämä tulee näkypäivänä. Monessa perheessä tämä mään myös kouluissa ja päiväkotarkoittaisi lomapäivän käyttöä. deissa.
Jokainen elää itsensä näköistä
Meidän kohdallamme tätä ei ole
elämää ja meidän perheelle sopii
onneksi tapahtunut.
Euroopan ihmisoikeustuomio- omamme. Emme välttele uskonistuin on linjannut niin, ettei ke- toaiheisia keskusteluja kotona, ja
nenkään pidä joutua tilanteeseen, toivon lasteni selvittävän asioijossa joutuu paljastamaan vastoin ta, jotta he osaavat itse päättää
tahtoaan uskonnollisen vakau- myöhemmin oman ”totuutensa.”
muksensa tai sen puutteen. Tämä Tosin tällä hetkellä tarhaikäisiämtoimii hyvin aikuisilla, muttei me eivät juuri jaksa uskonasiat
lasten maailmassa. On hyvä, että kiinnostaa, ja Jeesuksen ”ihmeet”
apulaisoikeuskansleri Puumalai- menevät sekaisin muiden satujen
sen ratkaisun jälkeen mediassa on kanssa. Jeesus siis kilpailee tällä
noussut keskusteluun kouluissa hetkellä samassa sarjassa Darth
järjestettävä uskonnon harjoitta- Vaderin, Luke Skywalkerin ja
minen, ja toivon keskustelun laa- Hello Kittyn kanssa.

”

”

USKONto PÄIVÄKODEISSA
Lapsen kasvattaminen uskonnottomasti on varsin helppoa nykyään, eikä juuri aiheuta
kummastelua. Välillä töki törmään kyselyihin siitä, miten lapsemme ovat voineet saada nimen kun heitä ei ole kastettu, tai mitä voimme kertoa kuolemasta jos emme usko
taivaaseen.

Sarita Vihersalo-Karén
Lyhyt vastaus edellisiin: nimen
antaminen hoituu maistraatissa
helposti ja nopeasti, ja nimijuhlat
on mukava tapa juhlistaa asiaa.
Kuoleman käsittely on jo hieman
vaikeampi asia, mutta olemme
kertoneet uskovamme ihmisen
vain lakkaavan olemasta, mutta
osa ihmisistä uskoo taivaaseen ja

helvettiin tai vaikkapa sielunvaellukseen. Emme tarjoa lapsillemme
ehdotonta totuutta, vaan voimme
kertoa ainoastaan henkilökohtaiset mielipiteemme.
Lapsilla ei juuri ole vapautta
tehdä päätöksiä, vaan me teemme
ne heidän puolestaan; me päätämme mitä vaatteita lapsille ostetaan,
milloin on nukkumaanmenoaika,
mitä syödään. Toki olemme myös
tehneet päätöksen olla kastamatta
lapsia ja siten olla liittämättä heitä
kirkon jäseniksi, mutta noin ison
päätöksen pitäisi mielestäni olla
henkilökohtainen, omaan tahtoon
perustuva. Lapsemme siis saavat
etsiä tietoa eri maailmankatsomuksista ja päättää aikuisina, mihin uskovat tai ovat uskomatta, tai
ovatko he uskonnon suhteen välinpitämättömiä. Emme siis myöskään kasvata heistä aktiivisesti
ateisti-agnostikkojakaan, vaan korostamme aina näiden kysymysten
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olevan henkilökohtaisia.
Lapsemme käyvät aivan tavallista päiväkotia Vantaalla. Joka
syksy käymme varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa
läpi
myös katsomuksiin liittyvät asiat,
ja olemme ilmoittaneet lastemme
olevan uskonnottomia. Käytännössä tämä tarkoittaa, etteivät
he mene kirkkoon, rukoile tai
osallistu muuhunkaan tunnustukselliseen toimintaan, mutta saavat kuitenkin laulaa suvivirttä.
Uskonnoista ja niihin liittyvistä
perinteistä voi ja tuleekin kertoa,
mutta neutraalisti asettamatta mitään katsomusta paremmaksi kuin
toinen.
Tällä hetkellä tarhoissa on varsin värikkäitä käytäntöjä uskonnon harjoittamisen suhteen ja on
silkkaa tuuripeliä, millainen asenne päiväkodilla on uskonnottomia
ja muunuskoisia kohtaan. Kun
toisessa tarhassa käydään kirkos-
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Kristinuskotietoudesta
dogmittomuuteen
Ruotsalaisella sekulaarilla humanistilla on syynsä pälyillä ympäristön suhdetta uskontoon, sillä suomalaisten koulujen malli uskonnonopetukselle herättää tietynlaista
ihailua. Jos sen siirtäisi ruotsalaisiin oloihin ja suhteuttaisi Ruotsin laajaan maahanmuuttoon, tulisi sen kaltaisesta uskonnonopetuksesta pian koulumaailman hallinnollinen painajainen. Riippumatta siitä, miten Suomi jatkossa hoitaa uskontokouluaineensa
toteutuksen, haluan varoittaa siitä kehityksestä, mitä Ruotsissa on nähty.
perusteluin) aletaan nähdä toinen uskonto (lue: islam) uhkana.
Lähestymme sitä omituista tilannetta, että vuonna 2014 Ruotsissa
Ennen vanhaan oli aineen nimi
priorisoidaan kristinuskoa väärinkristinuskotietous, ja sen opetusta
suunnattuna kansallisena uskonoli runsaasti. Koulu oli alkujaan
nollisuutenamme. Yhä useammin
kirkollinen tehtävä, toki valtion
kuuluu sanottavan ”mehän olemmääräyksestä. Tämä rakenne
me siis kristittyjä tässä maassa”.
luotiin Kustaa Vaasan aikana
Haluaisin sanoa vastalauseen,
1500-luvulla ja sen myötä proteskoska sitä emme todellakaan ole.
tantismi ja luterilainen valtiokirkValtiomme on sekularisoitu hyvin
ko saatiin muodostettua. Pitkälle
suurilta osin ja kirkon jäsenmäärä
1900-lukua oli uskonnolla valta
laskee tahtiaan hidastamatta. ”Usväestöstä ja koulu oli tärkeä väkonnoista vapaa” kategoria ruotline sen vallan saamiselle ja säisalaisia kasvaa kovaa
lyttämiselle. Ruotsin
vauhtia, ja sen on puokansalaisista piti kaslestaan
vaikutettava
vattaa hyviä, Jumalaa
Kouluaine, jonka lähtökohta on
koulun toimintaan.
pelkääviä kristittyjä.
filosofiassa, ihmisoikeuksissa ja
Tässä
vaiheessa
Kirkon työntekijöillänsimaisessa demokratiakäsitteessä uskontotietousoppiailä oli lisäksi pitkään
suuri vaikutus kouvoisi luonnollisesti kehittää oppilaiden neesta tulee mielenkiintoinen. Se elää
luihin ja he istuivat
kykyä paljastaa epädemokraattisia
menneessä kuin jokin
mm. koulujen hallinja painostavia vaikutteita.
opetustoimen
elävä
toelimissä.
fossiili. Ennen vanKaksi tärkeää tapahtumaa pakotti muuttamaan nationalistiset virtaukset alkavat haan se oli kirjaimellisesti tuntavan käsitellä uskontoa kouluis- tulla merkityksellisiksi. Ei niin- nustuksellinen oppiaine, joka sai
sa. Lakisääteinen vapaus olla ja kään uskonnon tunnustamisena uuden tehtävän yleissivistävänä
pysyä yhteisön ulkopuolella tuli vaan lähinnä uusvanhana, hieman oppiaineena. Tällaisena sen olisi
voimaan 1.1.1952. Kristinuskotie- pölyttyneenä symbolina ruotsa- tullut sisältää kaikki se mielikutouden opettaminen ei siis voinut laisuudelle. Tämä näkyy selvästi vituksellinen ajatusrakennelma,
enää olla tunnustuksellista, mutta jokavuotisessa ja silminnähtävästi jonka ihminen on luonut. Mutta
käytännössä toisuskoiset oppi- tulehtuneessa keskustelussa kou- koska aika on rajallinen, mihin
laat vain vapautettiin opetuksesta. lujen kirkoissa pidettävistä päät- raja vedetään? Tuleeko kaikkia
suuria uskontoja opettaa syvälVuoden 1969 uudessa opetussuun- täjäisistä.
Historian valossa on mielestäni lisesti – vai tasapuolisesti mutnitelmassa kristinoppitietous muutettiin uskontotietoudeksi, ja siitä vaarallista päästää uskontoa si- ta pinnallisesti käydä läpi myös
tuli valmentava oppiaine, johon viiliyhteiskuntaan uudelleen. On kaikki uskontojen ilmenemismuokaikki pystyisivät osallistumaan. myös hyvin onnetonta kehottaa dot? Mihin vedetään raja siinä,
Sen myötä myös vapautuksien saa- uskonnolliseen identifiointiin, kun mitä edes kutsutaan uskonnoksi?
misen vaatimuksia on tehokkaasti (enemmän tai vähemmän hyvin Toinen ponnistuslauta uskonnon
Camilla Grepe
suom. Satu Siltaloppi

tiukennettu. Tänä päivänä tulisi
koulun ja uskontotietouden toimia
kaikille. Mutta onko asia näin?
Ruotsissa on nähtävissä, kuinka ”neutraali” uskontotietousaine on viimeisten vuosien aikana
taas antanut enemmän näkyvyyttä kristinuskolle. Tätä perustellaan kristinuskon historiallisella
asemalla maassamme. Onko se
siis enää neutraali aine, jollainen
sen aluksi tarkoitettiin olevan?
Tuskin. Päinvastoin on selkeää,
kuinka uskontoa on alettu käyttää identiteettitunnistimena, kun
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tutkimiseen on akateeminen. On- ymmärtämisen kanssa, se on engelma on siinä, että aika ei riitä nemminkin sokeaa uskoa ja alistusiihen tavallisissa kouluissa. Tu- mista dogmeille. Lapset ovat viiloksena on pinnallinen tiedon vä- saita ja heidät tulisi jättää rauhaan.
Puolustus tulee puuttumaan
littäminen.
Yleissivistys
Tehdäänpä ajatusleikki. Puhdis- yleissivistykseen.
tetaan opetussuunnitelma kaikista on ihan hyvä argumentti, mutta
aineista ja aloitetaan uudestaan samalla ainetta voisi laajentaa
puhtaalta pöydältä. Tällöin us- koskemaan yleistä tietoutta mytokontotietouden kanssa tapahtuu logiasta. Silloin siellä olisi vaikka
jotain mielenkiintoista. Mikä sen kuinka paljon jännittävää tutkittavaa.
tarkoitus on
Huomatja miten se
Mihin vedetään
tavasti
tulisi muoraja siinä, mitä edes
antoidostaa? Ussampi
konnollisen
kutsutaan uskonnoksi?
perspekkasvatuksen
tehtävä putoaa pois välittömästi. tiivi taas olisi aloittaa filosofian
Historiaa opiskellaan, jotta vah- opinnot, jotta oppilaita harjoitetvistetaan kansallista identiteettiä, taisiin ajattelemaan.
Uskontokeskustelut voisi siirtää
tulisiko uskonnon tehdä sitä samaa? Voiko se tehdä sitä? Monet koskemaan vain ylempiä vuosiajattelevat, että pystyy ja tulisi, kursseja, jolloin oppilailla on jo
ja perustelevat sen ”kristillisellä tietoa, jota ovat saaneet uutismekulttuuriperimällä ja identiteetil- dioista ja voivat siirtää sitä tietoa
lä”. Mutta kuinka kauan uskon- asiayhteyksiin. Silloin uskontonoista vapaan odotetaan hoitavan tietouskaan ei enää käsittelisi sitä,
että jotkin ihmiset uskovat jumauskovaisen identiteettiä?
Jotta kysymykseen voi saada liin, vaan että miksi jotkin uskovastauksen, tulee ensin olla samaa vat – antoisa alku merkittävälle
mieltä uskonnonvapauden käsit- aineelle.
Kouluaine, jonka lähtökohta
teen merkityksestä. Perusteltu kysymys silloin on se, että jos valtio on filosofiassa, ihmisoikeuksissa
on tehnyt pesäeron valtionkirk- ja länsimaisessa demokratiakäsitkoon, voiko se silloin vaatia kan- teessä voisi luonnollisesti kehittää
salaisiltaan yleissivistystä pyhästä oppilaiden kykyä paljastaa epädemokraattisia ja painostavia vaikutkirjasta?
Suhteellisen uusi ilmiö viime teita. Tarkoitan, että sen tyylistä
aikojen uskontotietoustunneilla opetusta tarvitsisimme enemmän
on se, että niistä on tullut kaiken tässä nykypäivän jaotellussa ja
maailman ”uskonnollisten suun- substanssittomassa selvityksessä
tauksien
aineasiantuntijoiden” kaiken maailman uskonnollisista
muokkailupaikkoja ja lähetys- ideoista ja käytännöistä.
työkenttiä. Raamattuseura ja sen
seikkailijat ovat vain yksi monis- Kirjoittaja on uskontokriittisen
ta. Puolustuksekseen he sanovat debattilehti Birghtin päätoimittaja.
kuin yhteen ääneen, että oppilailla
on tarve ”ymmärtää omaa us- Juttua on lyhennetty. Alkupekoaan, että voivat ymmärtää tois- räinen juttu on luettavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa
ten ihmisten uskoa”.
Tämä on tarkoituksellinen väit- helsinki.vapaa-ajattelijat.fi/
tämä, sillä yhä useammalla oppi- uskomatonlehti.
laalla ei ole yhtään uskonnollista
uskoa ylipäätään, ja sitä paitsi
puolustuslause paljastaa lähettäjänsä agendan. Käsi sydämellä, onko edes mahdollista oppia
ymmärtämään uskonnollista
uskoa? Uskonnollisuudella on hyvin
harvoin mitään
tekemistä
älyllisen
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Pois pakkouskonnosta
tavalla tai toisella

Uskonnon asema kouluopetuksessa on nyt ajankohtainen kysymys Suomessa varsinkin lukiossa. Kysymys yhteisestä katsomusaineesta voi nousta
esille ja äänestykseen eduskunnassa. Samoin esille nousee kysymys elämänkatsomustiedon avaamisesta myös kirkon jäsenille, mikäli uskonto/elämänkatsomustieto oppiaineina jatkavat.

Esa Ylikoski
Päätös lukion tuntijaosta eli oppiaineista sekä niiden pakollisten
ja valinnaisten kurssien määrästä
on tarkoitus tehdä pian. Peruskoulun tuntijaosta on jo päätetty, ja
parhaillaan on menossa ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Kun
sekä Lukiolaki että Perusopetuslaki on tarkoitus avata eduskuntakäsittelyyn, muutoksia käsikirjoitukseen voi tulla.
Mikäli lukion oppiaineiden pakollisuudesta ja tuntijaosta säädetään Lukiolaki avaamalla eikä
vain asetuksella, niin kuin tapahtui peruskoulun osalta vuonna
2012, eduskuntakäsittely voi siis
tuoda uusia muutoksen tuulia. On
mahdollista, että tulee esitys kaikille yhteisestä katsomusaineesta
nykyisen uskonnon/elämänkatsomustiedon opetuksen sijaan.

Samoin esitettäneen elämänkatsomustiedon avaamista kaikille
uskonnon vaihtoehtona.
Yhdet kaipailevat ja toiset pelkäävät ruotsin mallin mukaista
uskontotietoa tai muun nimistä
yhteistä katsomusainetta. Elämänkatsomustiedon
opettajat
ovat aiheellisesti huomauttaneet,
että ”uskontotiedon” näkökulma
olisi jo nimeä myöten aivan liian
kapea etiikan ja elämänkatsomusten spektrissä. Peruskoulun tuntijakäsittelyn lausuntokierroksella
yhteiseksi oppilaineeksi esitettiin
myös elämänkatsomustietoa. Monissa maissa vastaavan oppiaineen
nimenä on etiikka.
Toisen asteen ammatillisessa
koulutuksessa onkin jo olemassa
etiikan oppiaine, tosin vapaasti
valittavana kurssina. Koulutusta
uudistettaessa on paikallaan pohtia, pitäisikö etiikan kurssi säätää
kaikille pakolliseksi. Eiväthän
ammatillisen etiikan kysymykset
koske vain sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, vaan yhtä lailla
myös tulevia rakentajia ja merkonomejakin.
Peruskoulussa ja lukiossa käytännössä yhteisen katsomusaineen
opettajiksi tulisivat pääasiallisesti
nykyiset uskonnonopettajat. Uskonnottomien taholla on aiheellista pelkoa siitä, että myös opetussuunnitelmasta tulisi olennaisesti
uskontopainotteinen, jolloin muu-
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toksella itse asiassa vietäisiin us- laajassa kyselytutkimuksessa vain toiminnan uskonnollisesta tunnuskonnottomien kotien oppilailta 27 % vastaajista ruksasi kohdan tuksettomuudesta.
Kansalaisjärjestöjen näkökul”uskon kristinuskon opettamaan
elämänkatsomustieto.
Toisaalta myös ev.lut. ja ort. kir- Jumalaan” ja nuorten osalta lu- masta ops-työ on nyt ajankohtaiskot pitävät kynsin hampain kiinni kema oli peräti vain 15 %. Näin ta myös kunnissa, koska kunnissa
päätetään vielä kunoman uskonsuunnan
takohtaisista
opemukaisesta uskontussuunnitelmista.
nonopetuksesta. SaOnhan oppivelvollisuuskoulun
Niissä
annetaan
moin ne painostavat
ohjeita myös ops:n
kouluja jatkamaan jälkeisiä opintoja lukiossa opiskelevien
paikkakuntakohtaitunnustuksellisen us- sietämätöntä holhousta, että yleensä
seen soveltamiseen
konnonharjoituksen lapsena kirkkoon liitetyt nuoret eivät
ja opetuksen toteutjärjestämistä
kouvoi valita halutessaan uskonnollisesti
tamiseen. Kun lulutyöpäivien ohjelneutraalia elämänkatsomustietoa.
kion tuntijaosta on
maan.
päätetty tavalla tai
Mikäli näillä kahtalaisilla perusteilla esitykset kai- ollen nyt pakollinen ”oman us- toisella, alkaa myös lukion opekille yhteisestä katsomusaineesta konnon” käsite tuntuu jo nimeä tussuunnitelmatyö.
Eduskuntakäsittelyssä keskuskaatuvat eduskunnassa, jää jäljelle myöten kyseenalaiselta.
Toki kirkosta voi myös ero- telua herättää myös pienuskonkysymys vapaan valinnan sallimisesta kaikille uskonnon ja elämän- ta, mutta valtion tehtävänä ei ole tojen opetus ja niiden opetuksen
osallistujamäärän
katsomustiedon välillä. Onhan säätää nykyisenlaisia holhoavia aloituksen
oppivelvollisuuskoulun jälkeisiä rajoituksia ihmisten ja perheiden minimiin, jota esitetään nostettaopintoja lukiossa opiskelevien sie- valinnan vapauteen pelkästään vaksi kolmesta kymmeneen optämätöntä holhousta, että yleensä uskonnollisen yhdyskunnan jäse- pilaaseen. Etenkin pääkaupunkiseudun kouluissa on monien eri
lapsena kirkkoon liitetyt nuoret nyyden perusteella.
Samaan aikaan toisaalla on uskontojen rinnakkaisten ”oman
eivät voi valita halutessaan uskonnollisesti neutraalia elämänkatso- ollut käynnissä ja jatkuu Perus- uskonnon” opetusryhmien määrä
koulun
opetussuunnitelmatyö. noussut suureksi. Muutos ei kosmustietoa.
Yhtä lailla on sietämätöntä pe- Toukokuussa oli netissä avoinna kisi ev.lut. ja ort. uskontojen eikä
ruskoululaisten aikuisten huolta- kansalaiskeskustelu opetussuun- elämänkatsomustiedon vaadittajien holhoamista, että he eivät voi nitelman eli ops:n valtakunnalli- vaa ryhmäkokoa.
valita lapselleen koulussa elämän- sista perusteista, jossa oli jo myös
katsomustietoa, joka ”oman us- oppiainekohtaiset osuudet. Syk- Kirjoittaja on Ihmisoikeusvalkonnon” vaihtoehtona voi monen syllä on vielä virallinen lausunto- tuuskunnan jäsen, Vapaa-ajatteliperheen kohdalla paremmin vasta- kierros. Vapaa-ajattelijat vaativat, jain liiton pääsihteeri (oto) ja
ta kodin tosiasiallista katsomusta. että opetussuunnitelmassa tulee Helsingin vapaa-ajattelijoiden
Kirkon oman tutkimuskeskuksen säätää opetuksen ja koko koulun varapuheenjohtaja.
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vakuutukseen. Puolustusvoimain
”valatilaisuuksista”.
Kun koko asetelman pitäisi ylipäällikkö eli tasavallan presimuuttua tasapuolisemmaksi ja rei- denttikin antaa vain uskonnollilummaksi uskonnollisen ja uskon- sesti tunnustuksettoman juhlallitoneutraalin vaihtoehdon välillä, sen vakuutuksen.
Varusmiesten oppituntien pijakaumat niin valan/vakuutuksen
kuin myös uskonnollisesti tunnus- täminen muuttuu. Kun valinta
tuksellisten/tunnustuksettomien ”kirkollisen työn” ja elämänkattilaisuuksien suhteen todennä- somustiedon oppituntien valinta
olisi tulossa
köisesti
kaikille vamuuttuvat.
Papit ovat saaneet
paaksi, PuoSe riippuu
vetää ”kotiin päin”,
lustusvoimyös siiminkä he ovat
main johto
tä, ottaako
myös osanneet.
on kallistuPuolustusmassa ratkaivoimat oikeasti uuden asennon, vai korjai- suun, jonka mukaan ”kirkollisen
leeko se mahdollisimman vähän työn” ja elämänkatsomustiedon
oppitunneista luovutaan. Niiden
vanhaa heikkoa asentoaan.
On valitettavasti mahdollista, tilalle olisi tulossa uskonnollisesti
että monisatavuotiset kristilliset tunnustuksetonta ”sodan ja rauhan
sotilasperineet painavat niin, että etiikan” opetusta. Suunnitelmissa
heinäkuussa 2014 tilanne ei ole- on kuitenkin antaa opetus sotilaskaan käytännössä reilu. Kanta- pappien tehtäväksi.
Kun koulussakaan elämänhenkilökunnan asenteissa asiaan
on varmasti vaihtelua, ja ovathan katsomustiedon opetusta ei ole
myös varusmiesesimiehet (ali- monopolisoitu uskonnonopettakersantit) vanhan tilanteen kas- jille, olisi sodan ja rauhan etiikan
vatteja. Toisaalta kuitenkin niin opetuksen delegointi ja monopopuolustusministeri kuin Puolus- lisointi armeijassa vain sotilastusvoimien henkilöstöpäällikkö papeille uskonnottomia ja muita
ovat varusmiesten oikeuksien ei-uskonnollisia syrjivä ratkaisu.
asiaa ajaneille vapaa-ajattelijoille Opetusta voisivat hoitaa myös
vakuutelleet, että uudistus tehdään etiikkaan perehtyneet upseerit,
psykologit ja kuraattorit sekä
tosissaan.
Ihmisoikeuksien näkökulmas- vaikkapa osa-aikaiseksi palkatut
ta on itse asiassa kyseenalaista, etiikan asiantuntijat. Onhan osa
onko sopivaa pakottaa varusmie- sotilaspapistakin osa-aikaisia.
Tätä kirjoittaessa ei ole vielä
het tai henkilöstö paljastamaan
uskonnollisen tai uskonnottoman tiedossa, millaisia ovat etiikan
opetuksen
vakaumuksuunnitelsensa, kun he
Opetusta voisivat
mat sekä
nyt pakosta
hoitaa myös etiikkaan
tunnustukjoutuvat vaperehtyneet upseerit,
sellisten
litsemaan,
psykologit ja kuraattorit
uskonnolosallistuvatsekä vaikkapa osalisten harko hartaustauksien
tilaisuuteen
aikaiseksi palkatut
ja jumavai sen vaihetiikan asiantuntijat.
lanpalvetoehtoon, ja
antavatko he uskonnollisen valan lusten tunnustuksettomat vaihvai uskontoneutraalin vakuutuk- toehtoiset tilaisuudet kasarmilla,
sen. Vapaa-ajattelijain liitto onkin kentällä, metsässä ja paraatien
vaatinut uskonnollisten tilaisuuk- yhteydessä. Myös tunnustuksettosien järjestämistä varsinaisen päi- man sotilasvakuutuksen toteuttaväohjelman ulkopuolella, iltaisin mistavoissa ja markkinoinnissa on
ja viikonloppuisin. Samoin liitto vielä paikoin kehittämistä.
Vapaa-ajattelijain liiton eduson esittänyt yhtä yhteistä katsomuksellisesti neutraalia, ”kunnian tajat ovat pyrkineet edistämään
ja omantunnon kautta” annettavaa uskonnonvapauden toteuttamista
sotilasvalaa tai sotilasvakuutusta paitsi kannanotoilla, myös tapaamisilla eduskunnan puolustusvakaikille.
Yhteiseen valaan tai vakuutuk- liokunnassa ja Pääesikunnassa.
seen siirtyminen ei ole kaukaa Jatketaan harjoituksia!
haettu esitys, koska juuri parhaillaan on eduskunnan käsittelyssä Kirjoittaja on Ihmisoikeusvallakiesitys, jonka mukaan käräjä- tuuskunnan jäsen, Vapaa-ajattelioikeudessa todistajan valan/va- jain liiton pääsihteeri (oto) ja
kuutuksen valinta loppuu ja siirry- Helsingin vapaa-ajattelijoiden
tään kaikille yhteiseen todistajan varapuheenjohtaja.

”

Uusi asento armeijaan
vai vanhan korjailua?

Oletko menossa armeijaan? Onko kaverisi, tuttavasi, sukulaisesi menossa?
Huomio! Heinäkuun 2014 saapumiserä saa toimia historiallisena koekaniinina, kun
varusmiesten uskonnonvapaus astuu kaksi askelta eteenpäin. Vai astuuko? Muuttuuko
uskonnon asema radikaalisti SAIntissä? Mistä on kysymys?

Esa Ylikoski
Eduskunnan oikeusasiamies antoi
monivuotisen
kanteluprosessin
jälkeen joulukuussa 2013 päätöksensä, jonka mukaan kaikki, myös
kirkkoon kuuluvat varusmiehet
saavat vapaasti valita, osallistuvatko palveluajan uskonnollisiin
hartaustilaisuuksiin ja jumalanpalveluksiin, vai osallistuvatko
mieluummin samaan aikaan tarjolla olevaan uskonnollisesti tunnustuksettomaan vaihtoehtoiseen
ohjelmaan.
Tähän asti ev.lut. kirkkoon kuuluvien on ollut pakko osallistua
tunnustukselliseen uskonnonhar-

joitukseen ja ”kirkollisen työn”
oppitunneille. Niille vaihtoehtoisen ohjelman järjestäminen on
ollut sotilaspappien hoidossa ja
siten käytännössä heikkoa, koska
papit eivät ole olleet kiinnostuneita järjestämään omalle toiminnalleen mitään kunnollista ja vetävää
vaihtoehtoa.
Nyt oikeusasiamies patistaa Puolustusvoimia tarjoamaan kaikille
aidon ja hyvin järjestetyn vaihtoehdon. Niinpä voisi ajatella, että
siihen voisi kuulua myös esimerkiksi laulua, musiikkia ja puhetta,
jos kerran toiset ovat veisaamassa,
kuuntelemassa urkumusiikkia ja
papin saarnaa. Miten tämä sujuu
käytännössä on vielä auki, ja jää
heinäkuusta alkaen nähtäväksi.
Jos ajatellaan, miten ahkerasti
nuoret ovat ennen varusmiesaikaansa osallistuneet vapaaehtoisesti kirkon jumalanpalveluksiin,
on mielenkiintoista, miten porukka jakaantuu uskonnollisesti tunnustuksettomaan ja tunnustukselliseen ohjelmaan. Paljon riippuu
myös siitä, miten asiaa alokkaille
selostetaan.
Tähän asti uskonnonvapauden
toteuttamista sekä sotilasvalan/so-

tilasvalan valitsemiseen liittyvien
seikkojen selostaminen on uskottu
sotilaspapeille, jotka ovat tehneet
sen ”kirkollisen työn” kaikille
pakollisella ensimmäisellä oppitunnilla. Papit ovat saaneet vetää
”kotiin päin”, minkä he ovat myös
osanneet. Sen tuloksena osa kirkkoon kuulumattomistakin on jatkanut ”kirkollisen työn” oppitunneilla eikä mennyt vaihtoehtoisen
elämänkatsomustiedon ja etiikan
ohjelmaan.
Osa kirkkoon kuulumattomista
on osallistunut myös hartauksiin
ja jumalanpalveluksiin kirkon
jäseninä pakolla osallistuvien
seurana. Varsinkin heille on ollut
erikoistarjouksena lupa tehdä tavallinen asento silloin, kun muut
tekevät papin rukouskäskystä
rukousasennon. Asiassa jäävien
sotilaspappien ja koko armeijan
koneiston uskontoa suosiva vaikuttamistyö näkyy myös siinä,
että alokaskauden lopussa annettavan valan/vakuutuksen osalta
on uskonnollisen sotilasvalan
tähän asti valinnut useampi kuin
uskonnollisesti neutraalin sotilasvakuutuksen. Onpa virallinen
koneistokin usein puhunut vain

18 v.
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Ateistia ahistaa
Veikko Sorvaniemi
Olen koko ikäni ollut uskonnoton. Minulla ei ole ollut minkäänlaisia uskonnollisia tuntemuksia koko 38 vuoden elontaipaleeni aikana. Kyse ei
ole ollut omasta valinnasta – asia vaan on niin. Kirkkoon kuulumattomat
vanhempani eivät koskaan kertoneet minulle, että jumalia ei ole olemassa. Uskonnottomuuteni on orgaanista, ei auktoriteetin sanelemaa.
En pidä sanasta ateismi. Se johtuu siitä, että se usein määritellään niin
hölmösti. Monet uskonnolliset tahot kokevat sen uskonnon vastustamisena ja osa kertoo, että se on uskonpuutetta. En kuitenkaan vastusta
uskontoja, päinvastoin – haluan, että jokainen uskomus ja maailmankatsomus olisi samanarvoinen valtion silmissä. Puutettakaan minulla ei ole,
paitsi ehkä rahasta ja vitamiineista.
Elämäni ensimmäisen uskonnollisen hämmennyksen koin pienellä
pohjoissatakuntalaisella 30 oppilaan ala-asteella. Opettajakseni osui varsin hurmoshenkinen naisihminen. Ennen tätä olin jo osallistunut seurakunnan toimintaan, jonkinlaiseen pyhäkouluun, sillä pienessä kunnassa
kaikki lapsille suunnattu toiminta oli seurakuntien järjestämää. Kuuntelin tarinoita Daavidista, enkeleistä ja muista kristillisen mytologian hahmoista, mutta jollain tapaa luulin, että ne ovat lapsille suunnattuja. Kun
opettajani päästeli joka aamu virsiä natisevalla urkuharmonilla ymmärsin,
että aikuisetkin uskovat näihin tarinoihin. Se oli hämmentävä kokemus.
Uskonnottomaksi olen osallistunut rukousrituaaliin melko usein,
nopeasti laskettuna yksin ala-asteella noin 3400 kertaa. Meillä oli joka
päivä uskonnollinen aamunavaus ja Jeesusta kiitettiin ruuasta ennen ja
jälkeen ruokailun. Kolme rukousta päivässä, 190 koulupäivänä kuuden
vuoden ajan. Ei se minua traumatisoinut, vaikka varsinkin hieman vanhemmalla ikää sen koin epämiellyttävänä. Usein kuulee kristityn suusta,
että ketä haittaa uskonnollinen rituaali - pikkujuttu. Neuvoisin tämänkaltaisen lauseen esittäjää osallistumaan vaikkapa islamistiseen rukoukseen
vaikka noin 2000 kertaa, palataan sitten asiaan.
Nykyään uskonnollisia rituaaleja kouluissa onneksi harrastetaan vähemmän, mutta ne kuitenkin ovat vielä osa koululaisen arkea. Tämä
näkyy joskus ikävällä tavalla. Kun suurin osa ekaluokkalaisista lähtee
kouluaikana seurakunnan järjestämään tilaisuuteen, niin meidän ekaluokkalainen siirretään eskariryhmään. Tämä ei ole yhdenvertaisuuden
mukaista toimintaa vaan pikemminkin rangaistus. Uskonnonharjoittamiselle on olemassa oma paikkansa ja aikansa. Paikka on kirkko ja aika
on kouluajan ulkopuolella.
Uskonnollisina arkipyhinä uskonnoton törmää piruiluun. Pidän piruilusta, mutta sen pitäisi olla edes jollain tapaa älyllistä, jotta sitä voisi arvostaa.
”Ateistien pitäisi olla töissä kristillisinä arkipyhinä” -heitto ei ole älykästä
piruilua vaan lähinnä löyhää ilkeilyä . Minut vapaalle pakottaa kristillinen
perinne, se sulkee työpaikkani oven: kyse ei ole omasta valinnasta. Samaa
löyhyyttä kuulee jouluisin, kun joku kysyy miksi meillä vietetään joulua,
vaikka olemme uskonnottomia. Sitä vietetään siksi, että se on perheemme
juhla ja häpeilemättä annamme lahjoja toisillemme, syömme itsemme ähkyyn ja nautimme toistemme seurasta. Emme tarvitse uskonnollista mytologiaa juhlamielen nostamiseksi – osaamme nauttia siitä muutenkin.
Kirkko instituutiona on pelottava. Jos olisin kristitty, niin tuskin
kuuluisin kirkkoon. Minun olisi omantunnon syistä johtuen mahdoton
kuulua yhteisöön, jonka mielestä homoille eivät kuulu samat oikeudet
kuin heteroille. Kirkko ei ole vähemmistön ystävä; vähemmistön ääni ei
kantaudu sakastiin asti. Kirkko sentään vihdoin sanoi kantansa ja kertoi,
että ei kannata nykyisen avioliittolain muuttamista. Tämä on jännää, sillä
kun Päivi Räsänen sanoi saman, niin piispa liperit viuhuen riensi paikalle
kertomaan, että tämä ei ole kirkon kanta. Jostain syystä kanta muuttui.
Jokin aika sitten minua kutsuttiin fundamentalistiuskonnottomaksi. Se
oli hieman hämmentävää, sillä kuten aiemmin kerroin, minusta kaikkien
maailmankatsomusten tulisi olla samanarvoisia. Tasavertaisuuden ajaminen kuitenkin jostain syystä tekee minusta fundamentalistin. Olkoon
niin, sillä uskonnoton fundamentalisti ei lennä lentokoneella päin pilvenpiirtäjää tai räjäytä itseään koulubussissa, vaan kirjoittaa ehkä kolumnin
ja juo muutaman oluen. Olen siis melko harmiton fundamentalisti, eikä
kirkko saa minusta vihollista, vaikka sellaisia se tuntuu etsivän ja tarvitsevan jäsenkatonsa syypääksi.
Kirjoittajan blogi löytyy osoitteesta blogbook.fi/veikkosorvaniemi.

maton

PUUMALAINEN AVASI SILMIÄ
Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen päätti 24.3.2014, että opettajien tai seurakuntien ei kuuluisi järjestää kouluissa uskonnon harjoittamista. Hänen mukaansa
”kouluissa nykyisessä muodossaan järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet ovat ongelmallisia julkisen vallan neutraalisuuden sekä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden näkökulmasta”.
lemme tarvitsemaan Opetushallituksen ja aluehallintovirastojen
myötävaikutusta. Työssä ei auta
Tämä oli uskonnottomille perheilse, että perustuslakivaliokunta otti
le suuri helpotus. Vihdoinkin joku
samassa asiassa kantaa hieman
muu kuin vapaa-ajattelija sanoi
Puumalaisen kannasta poikkeaääneen itsestään selvältä tuntuvan
vasti ja ristiriitaisin sanakääntein.
asian: uskonnon harjoittaminen ei
Kaikille on jäänyt epäselväksi,
ole koulun tehtävä, ja luterilaiset
miten uskonnonvapautta nyt pitilaisuudet osana koulun ohjelmaa
täisi soveltaa Suomen koulujen
sotivat julkisen vallan puolueettokäytännöissä.
muutta vastaan. Nykymaailmassa
Vapaa-ajattelijat voivat auttaa
tuntuu käsittämättömältä, että valuusien periaatteiden sisäänajostaosa kouluista edelleen antaa seusa valvomalla aktiivisesti niiden
rakunnan järjestää aamunavauksia
noudattamista kouluissa. Voimme
ja
koululaisjumalanpalveluksia
rohkaista vanhempia kantelemaan
ynnä muuta yhteen uskontoon inaluehallintovirastoihin
uskondoktrinoimista. Olisi luullut, että
nottomien oikeuksien loukkaukasiaa olisi huomattu ihmetellä jo
sista kouluissa, voimme auttaa
laajemmin, mutta tilanne on muutheitä kanteluiden tekemisessä ja
tunut hyvin hitaasti, ainoastaan
voimme itsekin tehdä kanteluita
joidenkin yksittäisten rehtoreiden
vanhempien puolesta, jos saamvalveutuneisuuden ansiosta.
me tietää koulujen järjestävän
Professori Martin Scheinin
uskonnonharjoitusta epäasianmulausui jo vuonna 2001 uskonnonkaisesti.
vapauskomiteassa, että häUskonnollisten
nen mukaansa uskonnonHelsingissä enää
aamunavausten
ja
vapauden ja uskonnollisen
alle 58 % asukkaista kuuluu
koululaisjumalanpalyhdenvertaisuuden näkövelusten jälkeen seukulmasta koulujen joulu- evankelisluterilaiseen kirkkoon.
raava haaste on saada
ja kevätkirkko soveltuivat
huonosti julkiseen koululaitok- alkaa uusi aikakausi. Olemme saa- koulut kunnioittamaan ihmisoikeseen. Aika ei tuolloin kuitenkaan neet puolustajia oman piirimme ussopimuksia myös muunlaisessa
ollut vielä kypsä ajatuksen lyömi- ulkopuolelta, ja vieläpä korkeasti seurakuntien toiminnassa. Seuraseksi läpi ja sen ottamiseksi huo- oppineita sellaisia. Toivottavasti kuntien työntekijät pitäisi saada
mioon kouluja koskevissa sään- meitä muutoinkin ruvetaan pitä- kokonaan pois kouluista käännytmään ihmisinä meihin kohdis- tämästä oppilaita. Tällä hetkellä
nöksissä.
Helsingissä enää alle 58% tuvasta väsymättömästä musta- he pyrkivät aktiivisesti kouluihin
asukkaista kuuluu evankelislute- maalaamisesta huolimatta. Siinä puhumaan kaikenlaisissa yhteykrilaiseen kirkkoon, ja kaupunki varmaankin auttaa, että olemme sissä, kuten lukuvuoden avauksison kovaa vauhtia tullut värik- oppineet käyttäytymään sen ver- sa ja päätöksissä, leirikouluissa,
käämmäksi. Maahanmuuttajien ran sisäsiististi, että meidän kans- rippikoulun mainostilaisuuksissa
ihmisoikeuksista ollaan kovasti sa katsotaan voitavan keskustella sekä kriisitilanteissa. He kutsuvat
sitä nuorisotyöksi, mutta se sisälhuolissaan, mutta täälläkään ei sivistyneesti.
Koska uskonnottomuutta pi- tää kirkon ja uskonnon markkiole huomattu, että on suuri joukko
kantasuomalaisia, joita kaikki ih- detään jo normaalina ja se näkyy nointia eli käännytystä.
Puumalaisen päätöksen täytyy
misoikeudet eivät ole koskeneet. julkisuudessa, vapaa-ajattelijoiden
Ilmeisesti perinteiden voima on ei enää tarvitse esiintyä rääväsuina olla helpotus seurakunnille, kun
niin mahtava, ettei niiden sokai- yhteiskunnan laidalla ärhennellen niillä on jäsenmäärän ja verotulosemina ole tultu ajatelleeksi us- saadakseen huomiota asialleen. Jos jen vähenemisen vuoksi paineita
konnottomien uskonnonvapautta meitä aletaan pitää vakavasti otet- henkilökunnan pienentämiseen.
nuorisotyöntekija yhdenvertaisuutta. Ateistithan tavina, voimme ehkä rakentavalla Seurakuntien
ovat tunnetusti vastenmielisiä mo- keskustelulla saada enemmänkin jöiden työtaakka kevenee, kun
raalittomia otuksia, kun kehtaavat ymmärrystä asiallemme. Voimme heidän ei enää tarvitse käydä
kyseenalaistaa uskon ja olla han- saada aikaan muutoksia nopeam- kouluissa pitämässä aamunavakalia, joten heitä ei tarvitse koh- min kuin saisimme herättämällä uksia. Nuorisotyössä säästetään
äänekkästi pahennusta, vaikka sel- vielä enemmän, kun kouluihin
della kuten normaaleja ihmisiä.
ei mennä puhumaan muissakaan
Puumalaisen päätöksen an- lainen olisikin hauska harrastus.
Meillä on edessämme vielä yhteyksissä, vaan oppilaat jätesiosta ongelmasta vihdoin syntyi julkista keskustelua, ja jotkut suuri haaste: saada koulut oikeas- tään koulualan ammattilaisten, eli
muutkin kuin vapaa-ajattelijat ti noudattamaan Puumalaisen opettajien ja oppilashuollon vastajusivat tilanteen epäasianmukai- tulkintaa perustuslaista. Siinä tu- tuulle.
Kaisa Robbins

suuden. Eräässä laajalevikkisessä
julkaisussa sanottin Puumalaisen sanoneen, että kohu hänen
päätöksestään tuli puun takaa.
Hänelle tuli yllätyksenä, että hänen päätökseensä reagoitiin niin
virheellisesti ja voimakkaasti, ainoastaan yhden perinteisen laulun asemasta huolestuneina. Oikeastaan oli kuitenkin onnekasta,
että niin moni poliitikko havahtui
keräämään pisteitä äänestäjiltä
nostamalla metelin vanhempien
oikeudesta laulaa yksi tietty laulu kerran vuodessa näiden lasten
koulussa. Puumalaisen ratkaisu
sai niin paljon huomiota mediassa, että varmaan moni tuli lukeneeksi sen kokonaan, tai ainakin
kiinnostui asiasta ja huomasi, että
se itse asiassa koski seurakunnan
aamunavauksia ja koululaisjumalanpalveluksia.
Vapaa-ajattelijoille on taitanut
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Onko Suomi sekulaari valtio?
Kaikki tämä vouhotus uskonnonvapauden tilasta Suomessa tuntuu
helsinkiläisestä tapakristitystä tai uskonnottomasta varmasti toisinaan
absurdilta. Onhan Suomi sentään sekulaari länsimainen sivistysvaltio,
eikä pukeutumistamme valvo paikallinen mutaween (uskonnollinen
poliisi), kuten Saudi Arabiassa. Ja vaikka keskustelussa sukupuolineutraalista avioliittolaista onkin käytetty paljon tarpeetonta uskonnollista
retoriikkaa, meillä sentään on maallinen avioliitto, toisin kuin vaikka
Israelissa.
Esa Turkulainen

About-Picard –laki
Vuonna 2001 Ranskassa astui voimaan (esittelijöidensä
mukaan nimetty) laki, joka mahdollistaa ensimmäistä
kertaa organisaatioiden haastamisen oikeuteen oikeushenkilöinä, sekä organisaatioiden hajottamisen, mikäli se
tai sen johtajat syyllistyvät rikoksiin. Laki on suunniteltu
toimimaan ”ihmisoikeusrikoksiin syyllistyviä kulttimaisia organisaatioita” vastaan ja siten se mahdollistaa puuttumisen uskonnollisten ryhmittymien toimintaan. Laki
on herättänyt närää kansainvälisesti, sillä sen katsotaan
loukkaavan uskonnonvapautta. Sen puolestapuhujat kiistävät väitteen selittäen, että laki nimenomaan vahvistaa
uskonnonvapautta puolustamalla heikommassa asemassa
olevia henkilöitä, kuten lapsia.
Lakia on sovellettu ainoastaan kerran: vuonna 2005
seuraajansa itsemurhiin johdattanut tuomiopäivän kultin
johtaja Arnaud Mussy tuomittiin 3 vuodeksi vankilaan ja
90 000 frangin korvauksiin.
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Eurooppalaiseksi valtioksi olemme kuitenkin melko uskontorakkaita. Suomalaisille
kirkko on arvokas, vaikkei siellä osattaisi
käydäkään kuin laulamassa joululauluja.
Vuonna 2007 Euroopan neuvosto antoi
parlamentaarisessa
yleiskokouksessaan
suosituksen, jossa se käsitteli kirkon ja
valtion suhdetta. Suosituksessa todetaan,
että Euroopan yhteisiin arvoihin kuuluu
valtion ja kirkon erottaminen. Suomi kuitenkin taisteli suositukseen huomion, että
jäsenvaltioilla tulee olla oikeus säilyttää
valtionkirkko.
Kuten Euroopan neuvoston suosituksestakin voidaan päätellä, valtion sekulaarius,
siis kirkon ja valtion etäisyys toisistaan, on
tärkeässä roolissa yhdenvertaisuuden toteutumisessa kyseisessä valtiossa. Suomen
hanakkuus kansankirkkonsa aseman säilyttämiseen vihjaa, ettei Suomessa toistaiseksi olla järin valmiita kohtelemaan kaikkia
katsomuksia yhdenvertaisesti.
Jotta saisimme aiheeseen laajemman
näkökulman, verratkaamme Suomen uskonnonvapauden tilaa muiden valtioiden
uskonnonvapauteen. Janan sekulaarista
päästä löytyy eurooppalaisen sekularismin ”mallivaltio” Ranska ja teokraattisesta
vaikka se Saudi Arabia.
Ranska on kuuluisa omasta tunnustuksettomuudestaan, laïcitésta. Idea on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että uskonto ei
kuulu valtiolle, eikä valtio uskonnolle. Kun
molemmat pitävät näppinsä erossa toistensa asioista, voidaan todellinen yhdenvertaisuus saavuttaa. Aivan täydellisesti tätäkään ei välttämättä voida noudattaa (kts.
About-Picard -laki tai burkakiellot), mutta
Ranskan mallista Suomi on silti kaukana
kirkkolakeineen ja valtiopäivien juhlajumalanpalveluksineen. Emme kuitenkaan
yllä mitenkään mainittavaan läheisyyteen
Ranskan vastakohtaa, Saudi Arabiaa, jossa
islamista kääntymisestä seuraa kuolemanrangaistus.
Huolestuttavia yhtymäkohtia on kuitenkin löydettävissä. Suomessa on edelleen
voimassa jumalanpilkkalaki ja laki uskonrauhan rikkomisesta. Jumalanpilkasta on viimeksi tuomittu vuonna 1969 ja
uskonrauhan rikkomisesta vuonna 2009.
Vertailun vuoksi jumalanpilkkalakeja on
löydettävissä esimerkiksi myös Norjasta,
Tanskasta ja Saksasta. Venäjä sai omansa
vasta viime vuonna. Kuitenkin esimerkiksi Ruotsissa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa
pärjätään mainiosti ilmankin.
Suomen kouluissa kirkkoon kuuluvien
lasten on pakko opiskella omaa uskontoa.
Tämä käytäntö on suhteellisen harvinainen
maailmalla, vaikka se löytyykin joistakin
Euroopan valtioista, kuten Englannista tai

Irlannista. Myös Venäjä liittyi pakollista uskontoa opettavien maiden joukkoon
viime vuonna. Yleistä uskontotietoa tai
etiikkaa opetetaan puolestaan esimerkiksi
Ruotsissa, Ranskassa, Norjassa, Japanissa
ja Libanonissa.
Lasten asema on Suomessa muutenkin
ongelmallinen uskonnonvapauden kannalta, sillä uskontokunnasta voi erota itse vasta 18 –vuotiaana. Vaihtoehtoinen järkevä
ikäraja voisi olla vaikka 15 vuotta. Muistamme jälleen, että toisaalla uskonnosta
kääntyminen on kuolemalla rangaistava
häväistys, mutta esimerkiksi Itävallassa,
Sveitsissä ja Saksassa ikäraja oman vakaumuksen asettamiselle on 14 vuotta.
Lakiin nojaava uskonnollinen syrjintä on esillä läpi yhteiskunnan. Suomessa
Jehovan todistajat, arkkipiispat, piispat ja
kirkkoherrat on vapautettu asepalveluksesta. Tässä vertailu muihin maihin on turhaa,
sillä suuressa osassa maailmaa pakollista
asevelvollisuutta ei enää ole, mutta epätasa-arvo on silti ilmeinen. Toisaalta yksin
kirkkolain olemassaolo on ongelmallinen
valtion puolueettomuuden kannalta, sillä
valtionkirkkojen katsotaan olevan osa julkista valtaa, ja eduskunta onkin luopunut
osasta lainsäädäntövaltaansa kirkkolain
kohdalla. Kirkkolaissa säädetään mm. palkallisista vapaapäivistä.
Valtauskontoja suosii myös oikeus osuuteen yhteisöverosta, jonka kautta myös
uskontokuntiin kuulumattomat maksavat
veroa kirkoille. Yhteisöveroa perustellaan
esimerkiksi uskonnottomien hautaustoimen ylläpidolla, mutta siinä on taas toimi,
jonka pitäisi muutenkin olla kunnilla. Vastaavasti valtionkirkkojen asemaa vahvistaa
rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin rajoitettu vihkimisoikeus, varsinkin
kun edellytykset rekisteröidyksi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi tulemiselle suosivat
voimakkaasti valtauskontoja. Samanlaista
valtauskontojen suosimista tapahtuu kaikkialla, jossa on voimakkaat valtionkirkot,
eli suuressa osassa Eurooppaa. Jälleen
esimerkiksi Ranska tai Turkki osaavat kuitenkin olla suosimatta lain tasolla valtauskontoja.
Voidaankin siis todeta, että Suomi on
yllättävän kiinteästi uskontoon sitoutunut valtio. Saatamme päihittää useimmat
teokratiat ja jotkin Euroopan valtiot siellä
täällä, mutta yhdenvertaisuuden etusijalle asettavien valtioiden edessä Suomi
kalpenee. Suomen virhe kaikessa yksinkertaisuudessaan on sisällyttää uskontoa
lakeihinsa. Käytäntönä tämä luo lukuisia
eriarvoistavia tilanteita ja tekee lopulta
valtiostamme epäyhdenvertaisen. Mikäli
tasa-arvoisuus kuuluu arvoihimme, meillä
on vielä jonkin verran varaa liikkua janan
sekulaariin päähän.
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Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloite
ja kuinka se on ymmärretty?

Yhdenvertainen Suomi-kansalaisaloite on pohjimmiltaan suhteellisen yksinkertainen ja suoraviivainen. Aloitteen perusteemat ovat uskontojen ja
vakaumusten yhdenvertaisuus ja valtion puolueettomuus suhteessa uskontoihin ja muihin vakaumuksiin.

Petri Karisma
Lähden tässä kirjoituksessa avaamaan kansalaisaloitteen teemoja
medioissa olleiden vastaväitteiden
kautta. Kansalaisaloite on saanut
hyvin huomiota normaalin uutisjournalismin puolelta. Se on mm.
päässyt aiheeksi Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen. Kiinnostavampia ovat kuitenkin kansalaisaloitetta opponoivat kirjoitukset,
jotka ovat pyrkineet löytämään
aloitteesta epäjohdonmukaisuuksia ja muita epäkohtia. Nämä kirjoituksen valaisevat hyvin, miten
erilainen käsitys eri toimijoilla voi
olla Suomen nykyisestä uskontopoliittisesta tilanteesta.
Ensimmäisen virheellinen väitteen voi vaikka typistää muotoon

”uskontoa ei saa poistaa yhteiskunnasta”. Tämä on varsin tavallinen väite. Suurin ongelma
tämän väitteen kanssa on se, että
vapaa-ajattelijat eivät pysty poistamaan uskontoa yhteiskunnasta,
vaikka kuinka haluaisivat. Yhteiskuntaa olemme me kaikki suomalaiset, jotka toimivat kukin omalla
sarallaan. Uskonnon poistaminen
yhteiskunnasta ei ole mahdollista,
koska se vaatisi kaikkien ihmisten
poistamista.
Se, mitä me vaadimme on valtion sekulaarisuus, eli lainsäädäntö olisi yhdenvertainen ja puolueeton suhteessa eri uskontoihin ja
vakaumuksiin. Nykyisin kahdella
uskontokunnalla on monia erityisoikeuksia, jotka puuttuvat muilta
uskonnoilta ja mm. uskonnottomilta vakaumuksilta. Keskeisiä
epäkohta ovat evankelis-lutarilaisen kirkon mainitseminen perustuslaissa ja kirkon verotusoikeus.
Evankelis-luterilaisen kirkon
säännöt, eli kirkkolaki hyväksytään eduskunnassa kirkkohallituksen esityksestä. Tässä on vielä
se erikoisuus, että eduskunta ei
saa muuttaa kirkkolaista pilkkuakaan ilman kirkkohallituksen
lupaa. Minä olen aina kuvitellut,
että eduskunta on Suomessa se
taho, joka säätää lait. Tämä ei
kuitenkaan näytä pitävän paikkaa

kirkkolain osalta. Kirkko tekee
eduskunnasta
kumileimasimen
kirkkolain käsittelyssä.
Myös rekisteröidyllä uskontokunnilla on etuoikeuksia, jotka
puuttuvat uskonnottomilta vakaumuksilta. Tärkein on vihkimisoikeus. Vapaa-ajattelijat tai muu
uskonnoton yhdistys ei voi saada
vihkimisoikeutta vaikka mitä tekisi. Juuri äsken uskonnollisen
yhdyskunnan statuksen saanut
Karhun kansa saa halutessaan
vihkiä pareja avioliittoon. Samoin
jos joku päivä pastafarit päättävät
hankkia lentävälle spagettihirviökirkolle uskonnollisen yhdyskunnan statuksen, niin hekin saisivat
vihkiä pareja. Vapaa-ajattelijoille
tämä ei ole mitenkään nykylakien
mukaan mahdollista.
Toinen väite kuuluu: ”uskontoneutraalia ei voi olla olemassa”. Vastaväitteenä voisi esittää,
miten on mahdollista, että kaikki demokratiat ovat poliittisesti
neutraaleja valtioita. Yhdessäkään demokratiassa ei ole yhdelle poliittiselle puolueelle annettuja erityisoikeuksia, jota muilla
puolueilla ei olisi. Jo historiaan
jääneessä Saksan demokraattinen tasavallassa, eli DDR:ssä oli
erikoinen poliittinen järjestelmä.
Vaikka maassa oli useita puolueita, niin muilla puolueilla kuin So-

sialistisella yhtenäisyyspuolueella
ei ollut mitään valtaa, eli Itä-Saksa
ei ollut poliittisesti neutraali.
Suomesta saadaan uskontoneutraali yhtä helposti kuin Suomesta
on saatu poliittisesti neutraali. Ei
tarvitse muuta kuin poistaa kaikki
erityisoikeudet niiltä uskonnollista tahoilta, joilla niitä on.
Kolmas väite kuuluu: ”yhdenvertaisuus voidaan saavuttaa antamalla kaikille kaikki oikeudet,
kuten verotusoikeus”. Tässä väitteessä on vastakkain kaksi erilaista ajatusmallia. Toisessa lähdetään
siitä, että kaikille annetaan kaikki
samat oikeudet. Vapaa-ajattelijoiden mielestä tämä on mahdoton
toteuttaa, joten on helpompi ja toimivampi lähteä siitä, että kenelläkään ei anneta mitään erityisiä
oikeuksia, kuten verotusoikeutta.
Jos lähdetään siitä, että kaikille uskonnolliselle yhdyskunnille
annataan verotusoikeus, niin siinä
tapauksessa unohdetaan uskonnottomat vakaumukset. Toinen
ongelma löytyy Suomen perustuslaista. Suomessa on uskonnonvapaus ja yhdistymisvapaus, eli
valtiolla ei kuuluisi olla mitään
asiaa päättää, mikä on oikeaa uskonnollisuutta. Näin ollen kaikille
uskonnollisen statuksen haluavalle tulee antaa se, eikä mitään karsintaa ja kyselyitä saisi harrastaa.

Uskonnolliseksi yhdyskunnaksi
hakeminen tulisi olla ilmoitusasia,
vain näin toteutuu perustuslaki.
Jos päädytään tilanteeseen, että
kaikille annetaan verotusoikeus,
niin silloin se pitää todellakin antaa kaikille, ilman poikkeuksia.
Martin Scheinin on todennut, että
Suomen valtio ei voi tehdä yhteistyötä sellaisen yhteisön kanssa,
joka ei allekirjoita Suomen valtion ihmis- ja perusoikeuksia. Jos
kaikille uskontokunnille annetaan
verotusoikeus, niin saattaa tulla
tilanne, että joku uskonnollinen
johtaja harjoittaa vihapuhetta
esim. naisia tai homoja vastaan.
Kun Suomen valtio on hoitanut
kyseisen uskonnollisen tahon jäsenmaksujen keruun, eli kantanut
“kirkollisveron”, on valtio tukenut
tahoa, joka ei allekirjoita ihmis- ja
perusoikeuksia.
Suomessa ei olla kunnolla ymmärretty, mitä kaikkea Euroopasta
tuleva ihmisoikeusajattelu tuo tullessaan. Varmaa on, että tulevina
vuosina tulemme näkemään merkittäviä muutoksia uskontopoliittisissa kysymyksissä Suomessa.
Kirjoittaja on Vapaa-ajattelijain
liiton puheenjohtaja.

Uskomaton lehti netissä: http://helsinki.vapaa-ajattelijat.fi/uskomatonlehti

11

Usk

maton

USKONNOT YHTEISKUNNALLISESSA KESKUSTELUSSA
erään ateistin huomioita nyky-suomesta
Otto Lehto
Käsittelen tässä artikkelissa demokratian ja uskonnollisuuden
välistä suhdetta nyky-Suomessa.
Olen ennen kaikkea kiinnostunut siitä, miten julkinen keskustelu mediassa ja politiikassa
kohtelee uskontoja. Otetaan yksi
esimerkki politiikasta (homoaviolitto) ja yksi esimerkki mediasta
(Aamulehti), ja katsotaan, mitä
voimme sanoa suomalaisen uskontokeskustelun tilasta niiden
perusteella.

1. KIRKON JA
VALTION SUHDE
Uskonnolla ja politiikalla on pitkä
suhde. Ilman uskontoa on harva
hallitsija pysynyt vallassa. Kirkon
ja valtion erottaminen on käsitteenä kytköksissä a) liberaaliin Ame-
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rikan Yhdysvaltojen perinteeseen,
jossa perustuslaki asettaa rajat
valtion ja kirkon suhteelle, ja b)
sekularistiseen Ranskan vallankumouksen perintöön, jossa julkishallinto määritellään uskonnosta
vapaaksi tilaksi.
1700-luvun valistus kyseenalaisti kirkon hegemonian. Esimerkiksi Voltairelle kirkko edusti
esiporvarillisen ancién regimen
valtaa ja aristokraattien privileegioita. 1800-luvulle tultaessa sekularismin vaatimukset ulottuivat
porvarillisesta älymystöstä radikaaliin työväenliikkeeseen. Marxismi ylpeänä määritteli itsensä
uskonnonvastaiseksi
liikehdinnäksi.
Suomessakin työväenliikkeen
suurimpiin saavutuksiin kuuluva Forssan ohjelma (1903), jossa sosialidemokraattinen puolue
määritteli päätavoitteensa. Ohjel-

man muotoilun takana voi nykyinen vapaa-ajattelijoiden yhteisö
edelleen seistä varsin tukevasti:
”Uskonto on julistettava yksityisasiaksi. Kirkko on erotettava
valtiosta ja kirkolliset sekä uskonnolliset yhdyskunnat katsottava
yksityisiksi yhdistyksiksi, jotka
itse järjestävät sisälliset asiansa.
Uskonnonopetus on poistettava
kouluista.”
Vaikka moni asia on muuttunut,
ja yhteiskunta on sekularisoitunut,
kirkon ja valtion välillä asiat ovat
muuttuneet vähän. Forssan ohjelma on kirjoitettu jo reilu 100 vuotta sitten. Siitä saakka demarien
into kirkon vastaisena liikkeenä
on laantunut. Samalla luterilainen
kirkko on asemoinut itsensä maltilliseksi ja itsenäisyyttä tukevaksi
kansankirkoksi, jota tukevat kaikki hallitus- ja oppositiopuolueet.
Ev. lut. kirkko on profiloitunut

Uskomaton lehti netissä: http://helsinki.vapaa-ajattelijat.fi/uskomatonlehti

”yhteistyökumppaniksi”, jonka
kanssa valtiovallan on helppo toteuttaa yhteisiä päämääriä.
Puoluepolitiikassa kirkon ja
valtion suhde jakaa ihmisten mielipiteitä, mutta vahvan sekularismin tai valtiollisen neutraliteetin
periaatetta ei aja mikään puolue
aggressiivisesti. Mikään puolue,
tai kansanedustaja, ei halua vieraannuttaa uskonnollisia äänestäjiään vaatimalla kirkon ja valtion
eroa. Suomessa tiettyjä yhteiskuntamme fundamentteja, kuten kirkon ja valtion epätervettä kumppanuutta, ei saa kyseenalaistaa.
Konsensus puolustaa itseään.
Kirkkoja ja uskonnollisia argumentteja kunnioitetaan niiden
pitkien perinteiden takia. Lähtökohtaisesti uskontoja ja kirkkoja
kohdellaan kumartelevasti ja näiden edustajia kutsutaan ”asiantuntijoiksi” erilaisiin paneeleihin

ja valiokuntiin. Kirkolla on vahva
kasautunut pääoma, käyttääkseni
sosiologi Pierre Bourdieun käsitettä. Kyse on ennen kaikkea
pitkien historiallisten perinteiden
muodostamasta viitekehyksestä,
joka nauttii kyseenalaistamatonta
arvostusta. Uskonnottomien ryhmien sosiaalinen pääoma puolestaan on hyvin heikko. Sosiaalisen
ja poliittisen pääoman muodostuksessa ”parhaan argumentin”
periaate harvoin toimii, eikä logiikalla ole niin väliä.
On tietysti helppo vedota siihen, että enemmistö kansasta kuuluu kirkkoon. Kuitenkin vuonna
2011 Kirkon tutkimuskeskuksen
teettämän tutkimuksen mukaan
suomalaisista 27 % uskoi kristinuskon Jumalaan ja 23 % suomalaisista uskoi Jumalaan jotenkin
muuten kuin kirkko opettaa. Vielä vuonna 1990 uskonnottomia

Usk
oli ainoastaan 10,2% kansasta.
Vuonna 2012 tämä luku on jo 21,0
%. Samaan aikaan (1990-2012)
ev.lut. kirkon jäsenten määrä on
tippunut 87,8 %:sta 76,4 %:een.
(lähde:
http://fi.wikipedia.org/
wiki/Uskonto_Suomessa) On siis
selvä mikä on suunta.
Joku päivä kirkkoon kuuluvien
lukumäärä tippuu alle 50%. Mutta
mitä tehdä ennen sitä?

2. DEMOKRATIA EI
SUOSI USKONTOJA
EIKÄ USKONNOTTOMIA
– VAIKKA SUOMEN
VALTIO NIIN TEKISI
Kansalaisten mielipiteen kuunteleminen ja mittaaminen on tietysti
kansanvallassa ihan hyvä periaate,
mutta se tuo myös esiin demokratian erään huonon puolen. Demokratialla ilman vahvaa julkista
debattia on taipumus kääntyä rajattomaksi enemmistön tyranniaksi. Tällaisessa tilanteessa kenties
uskonnottomien, kuten myös uskonnollisten vähemmistöjen, rooli
on olla altavastaajina, kunnes heidän takanaan on riittävän vahva
sosiaalinen pääoma.
Se on ehkä demokratian paradoksi. Enemmistödemokratiassa,
ilman kunnon perustuslaillista ja
oikeudellista suojaa, enemmistö
äänestää surutta vähemmistöjen
oikeuksien yli. Tämä näyttää väistämättömältä. Meillä ei ole parempaa systeemiä, eikä vaihtoehtoista
poliittista järjestelmää, koska
kaikki demokratian vaihtoehdot
ovat alttiita suurille väärinkäytöksille ja epäoikeudenmukaisuuksille, mutta demokratia sisältää
sisäisen ristiriidan neutraaliuden
ja arvopohjan, ja toisaalta perustuslaillisten ihmisoikeuksien ja
populististen
äärimielipiteiden
välillä.
Demokratia on neutraali suhteessa päämääriin. Se tarjoaa vain
kehikon, jossa kansalaisten muuttuvia mielipiteitä voidaan seurata
jotenkin puolijärkevästi. Tämä ei
tarkoita lähtökohtaista puolueellisuutta uskontoja kohtaan, vaan ainoastaan sitä, että niin kauan kuin
kansan enemmistö on uskonnon
tärkeän yhteiskunnallisen roolin
kannalla, tulee uskonnollisuus ylipäänsä, ja valtionkirkot erityisesti,
nauttimaan tiettyjä kansan hyväksymiä privilegioita.
Tulee kuitenkin muistaa, että
kun kansalaisten mielipide kääntyy uskontokriittiseksi uskonnon
roolia yhteiskunnassa on mahdollista vähentää. Näin on tehtykin,
myös Suomesssa. Siihen pyrkii
myös Tasavertainen Suomi -kansalaisaloite, tämä lehti, www.
eroakirkosta.fi-sivusto, yms. Lähivuosina ja -vuosikymmeninä

kristinuskon merkittävä rooli yhteiskunnassamme tulee vähenemään, mikä tarkoittaa vähemmän
kristinuskoa suosivaa lainsäädäntöä, ja enemmän sekularisoivaa
lainsäädäntöä; se tarkoittaa myös
ylipäänsä uskonnollisuuden vähenemistä. Tilastollisesti suurin
kasvava ”uskonnollinen” vähemmistö Suomessa on kirkkoon kuulumattomat.
Jos on niin, että demokratiassa
enemmistön mielipide määrittelee
hyvin pitkälle hyväksyttävyyden
raamit, meidän tulisi voida osoittaa, että mediassa ja politiikassa
2000-luvulla käytävä keskustelu
on (jossain määrin) uskontoja ja
uskonnollisuutta suosivaa. Mielestäni tämä voidaan osoittaa.

3. TASA-ARVOINEN
AVIOLIITTO JA
KIRKKOMIESTEN
PARAATI EDUSKUNNASSA
Kun tasa-arvoinen avioliittolaki
-kansalaisaloite
(Tahdon2013)
keräsi yli 150.000 nimeä ja pääsi
eduskunnan käsittelyyn, on asiaa
käsittelevä lakivaliokunta kutsunut erilaisia tahoja antamaan
”asiantuntijalausuntoja” koskien
avioliittolain muutosta. Ottaen
huomioon, että aloite ei ota edes
kantaa kirkkojen oikeuteen määritellä itse omat vihkimiskäytäntönsä, keskittyen ainoastaan
maistraattivihkimiseen, on hieman
kummallista, että asiasta halutaan
kuulla mm. seuraavia tahoja:
Katolinen kirkko, Suomen
evankelis-luterilaisen
kirkon
kirkkohallitus, Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Jehovan
todistajat, Suomen Vapaakirkko,
Suomen Helluntaikirkko, Suomen
Babtistikirkko ja Suomen Islamilainen Neuvosto.
Näiden lisäksi kuultavaksi on
toki kutsuttu hyvin laaja kaarti erilaisia tahoja, monet varsin
asiallisia. Mutta missä mielessä
uskontokuntien edustajat ovat
avioliiton asiantuntijoita? No ainakin sikäli, että heillä, toisin kuin
esim. Akateemisella kirjakaupalla, on Suomessa vihkimisoikeus.
Monille avioliitto on synonyymi
kirkkohäiden kanssa; kirkkohäät on romanttinen unelma jopa
ei-uskonnollisille pareille. Avioliitto näyttäytyy monille asiaa
paremmin tuntemattomille uskonnollisena käsitteenä. Joidenkin
mielestä avioliiton määrittely ei
ole lainkaan valtion tehtävä vaan
yksinomaan kirkkojen, vaikka
maistraattivihkimiset ovat Suomessa arkipäivää.
Olisi lähes mahdotonta keskustella avioliitosta ilman kirkkoja,
vaikka historiallinen ja antropologinen totuus onkin, että kaikissa

yhteiskunnissa, myös ei-kristillisissä ja ei-uskonnollisissa, on
jonkinlaisia ”avioliiton” tapaisia
instituutioita. Nämä instituutiot
ovat jossain luonnollisuuden ja
keinotekoisuuden välimaastossa,
sillä niiden tarkoitus on rakentaa
kestävä perheyksikkö ihmisten
biologisten taipumusten ympärille. Nykyään tiedämme sekä
luonnontieteiden että yhteiskuntatieteiden tutkimustuloksista, että
jotkut ihmiset rakastuvat samaan
sukupuoleen, ja haluavat mahdollisesti myös rakentaa perheen,
esim. adoption tai keinohedelmöityksen kautta, tämän rakkauden
ympärillä. Tästä seuraa, että perhe- ja avioliittokäsitysten tulisi
elää ajan mukana, ja huomioida
yhteiskunnan monimuotoisuus.
Nähdäkseni avioliitto on ihmisoikeuskysymys, mutta enemmistödemokratian periaatteiden mukaan kaikki ”ihmisoikeudet” tulee
de facto legitimisoida demokraattisen prosessin kautta. Tällöin prosessissa on luonnollista ottaa mukaan myös uskonnolliset ryhmät.
Ja näin on todella tehtykin, ehkä
vähän liiaksikin. Joka tapauksessa demokratiaan kuuluu se, että
ihmisoikeuksista joutuu taistelemaan – jopa sellaisten tahojen
kanssa, jotka kokevat itsensä uhatuksi ilman perustavaa syytä.

4. AAMULEHTI JA
PAPISTON HILLITTY
CHARMI
Otetaan esimerkki median tavasta
kohdella uskontoja silkkihansikkain. Tarkastellaan seuraavaksi
Aamulehden uutisointia Pirkanmaalla huhtikuussa 2014 sattuneesta traagisesta lentosurmasta.
Ensimmäisenä päivänä tragedian jälkeen, 22.4., Aamulehti luonnollisesti antoi paljon palstatilaa
onnettomuudelle. Lehti käsitteli
juttua päällisin puolin varsin asiallisesti. Lievän lommon tähän
asetti kuitenkin laaja juttu seurakunnan ja pappien roolista tragedian jälkipyykissä.
Jutussa ei sinänsä ole mitään
väärää, koska a) moni uhreista ja
heidän läheisistään oli seurakunnan jäseniä, ja b) seurakunnalla,
kuten millä tahansa muullakin
järjestöllä, on oikeus ottaa osiaa
vakavan yhteisöllisen tragedian
puimiseen. Ongelma oli lähinnä
tietyssä kritiikittömässä asenteessa, joka laittoi lehden journalistisen integriteetin kyseenalaiseksi.
Irakin sodan aikana puhuttiin
”embedded journalism”-käsitteestä, kun amerikkalaiset journalistit
matkustivat Amerikan sotajoukkojen kyydissä sotatantereelle.
Ongelma on, että kun journalistit
menevät liian lähelle kohdettaan

nousee puolueettomuuden ja yksipuolisuuden vaara. Tämä aktualisoitui Aamulehdessä.
Jutussa toimittaja Heidi Pesonen haastattelee piispa Matti
Repoa, jonka selityksille ja kommenteille annetaan runsaasti palstatilaa, täysin ilman kritiikkiä.
Seuraava kohta ansaitsee tulla
lainatuksi:
”Saadut selitykset jäävät vastausta vaille syvästi inhimillisiä
vaikeita kysymyksiä
-Mieleen tulee kysymys, että
miksi Jumala sallii tällaisen? Eikö
hän voi estää lentokoneita putoamasta ja laivoja uppoamasta,
Repo kysyi.
Hän jatkoi vastaamalla, että
Jumala ehkä pystyy estämään onnettomuudet, mutta ei voi sitä aina
tehdä.
-Jumala ei voi ottaa tavakseen
toimia asettamiaan luonnonlakeja vastaan. Lentokoneet pysyvät
taivaalla luonnonlakien voimalla,
eikä Jumalakaan voi muuttaa näitä
lakeja ilman, että maailma joutuu
kaaokseen, Repo selitti.
Siksi Revon mukaan Jumala
käyttää onnettomuuksien estämiseen ihmisiä, joiden vastuulle hän
on tämän tehtävän antanut. Ihmiset oppivat ja toimivat parhaansa
mukaan, mutta silti odottamattomia asioita ja onnettomuuksia tapahtuu ja tulee aina tapahtumaan.
Onnettomuuksien edessä ihminen
on aina ymmällään ja vastauksia
vailla.” (AL 22.4.2014)
Edellinen lainaus sisältää niin
monta mieletöntä väitettä, että niitä on turha ruveta analysoimaan.
Huomionarvoista on, että piispa
Revon näkemykset on lainattu sellaisenaan. Kyse on Aamulehden
reportaasista, jolloin olisi voinut
toivoa vähän kriittisempää otetta.
Ei pitäisi kuitenkaan tulla yllätyksenä, että piispan kirkon edustajana annetaan sanoa melkein mitä
tahansa.
Aamulehteä jotkut pitävät laatulehtenä. Kuitenkin vuonna 2014
laatulehdessä on mahdollista
kirjoittaa kritiikittömästi, isossa
jutussa, että on olemassa yliluonnollinen agentti, Jumala, joka olisi
ehkä voinut estää lentosurman,
mutta päätti olla tekemättä niin,
koska hän mieluummin toimii
luonnonlakien ja maanpäällisten
apureidensa kautta, joten hän mieluummin tiputti lentokoneen.
Oletus jutussa on, että papilla
on sellaista uskonnollista ”asiantuntijuutta” näissä kysymyksissä, jollaista maallikoilla ei ole, ja
joka oikeuttaa hänen läsnäolonsa
tragedian äärellä. Tämä oletus on
virheellinen, vaarallinen ja viime
kädessä järjenvastainen. Suomi
on vieläkin uskonnollisuuden sävyttämä maa, kun Suomen yksi

maton
luetuimmista lehdistä A) päättää
keskittää päivän uutisantinsa seurakuntiin; B) ottaa uskonnolliset
argumentit ja väitteet annettuina
ilman kritiikkiä; ja C) välittää
positiivisen kuvan papeista ja kirkoista ”tragedian asiantuntijoina.”
Tietenkin tähän voi sanoa, että
uutisten tehtävä on raportoida,
mitä sanotaan, ja mistä ihmiset
ovat kiinnostuneita, ja siinä määrin lehti teki tehtävänsä. Tämä
taas on hyvä esimerkki siitä, että
demokraattisessa julkisessa keskustelussa paras argumentti ei
todellakaan aina voita, ainakaan
lyhyellä tähtäimellä, ja sen kanssa
täytyy elää. Ennen kaikkea toivoisin, että media uskaltaisi kyseenalaistaa, tutkivan journalismin
piirissä, kirkon esittämät yliluonnolliset ja epätieteelliset väitteet,
sekä sen instituutiona nauttiman
yhteiskunnallisen arvostuksen.

5. LOPUKSI: KIRKON
SOSIAALISEN PÄÄOMAN
UUDELLEENJAKO?
Mediakeskustelu heijastuu poliittiseen keskusteluun. Kulttuurinen arvokeskustelu määrittelee,
kuinka paljon sosiaalista pääomaa
kirkolla on käytettävissään. Niin
kauan kuin uskonnolliset argumentit ja auktoriteetit jäävät kyseenalaistamatta, tulevat kirkot
instituutioina nauttimaan poliitikkojen erityistä suojelua.
Demokratiaa voi parantaa edistämällä valistusta ja vaatimalla
perustuslaillista suojaa tärkeille
periaatteille kuten vapaudelle ja
tasa-arvolle, joita enemmistö ei
aina kunnioita. Täten päämääränä tulee olla perustavien ihmisoikeuksien, kuten tasa-arvon, ottaminen kaiken politiikan keskiöön,
perustuslain suojelukseen – tietenkin uskonnollisten yhteisöjen
nauttimien privilegioiden kustannuksella.
Päämääränä tulee olla yhteiskunta, jossa Jehovan todistajia
ei pidetä homoavioliiton asiantuntijoina, ja jossa Suomen yksi
johtavimpia sanomalehtiä ei anna
lähes loputonta palstatilaa papiston mielettömälle metafysiikalle.
Sellainen yhteiskunta ei ole täysin
mahdoton saavuttaa, mutta se vaatii kamppailua demokraattisella
areenalla ja sitkeää panostusta totuudenmukaiseen propagandaan.
Juttua on lyhennetty. Alkuperäinen juttu on luettavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa
helsinki.vapaa-ajattelijat.fi/
uskomatonlehti.
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Usk

maton

Terveisiä
äijäkerhosta!

Sarita Vihersalo-Karén

Helsingin vapaa-ajattelijoiden hallituksessa on varsinaisia jäseniä
seitsemän, joista kolme naisia. Itselläni on toinen kausi menossa.
Aina välillä kuulen vapaa-ajattelijoista puhuttavan äijäkerholaisina
tai ateistiöykkäreinä. Ehkä jopa satanisteina, mikä on vähän hassua
kun kukaan meistä ei oikein usko kyseiseen hahmoon. En voi ottaa
kantaa muiden puolesta, mutta omista kokemuksistani 35-vuotiaana
naisena kyseisen ”äijäkerhon” hallituksen jäsenenä voin kertoa, ja
ehkä siten edes hieman hälventää ennakkoluuloja.
Meillä on kuukausittain hallituksen kokous, jossa keskustelemme
ajankohtaisista asioista, sekä suunnittelemme tulevaa. Keskustelemme myös meneillään olevista projekteista ja niiden tilanteesta. Kokouksissamme ei kiroilla ja uhkuta testosteronia. Siellä ei myöskään
kilpailla siitä, kenellä on vähiten jumalaa. Kristittyjä ja muslimeja
ei haukuta kilpaa, vaan mietitään, miten yhteiskunta voisi olla tasa-arvoisempi ja kunnioittavampi kaikkia kohtaan. Myönnän, että
kokouksissa on välillä naurettu ja viljelty mustaa huumoria, mutta
annettakoon se anteeksi. Hallituksen kokousten lisäksi meillä on
ajoittain jäseniltoja, keskustelutilaisuuksia, ja viimeisimpänä on
starttaamassa lukupiiri. Jokaiselle siis löytyy jotain - jopa piknikkejä
koko perheelle.
Vaikka olemmekin uskontokriittistä porukkaa, emme ole kieltämässä uskontoja. Agendalla EI siis ole se, ettei kukaan saa uskoa mihinkään, vaan se, että uskonnon harjoittamisen tulisi tapahtua omasta
tahdosta omalla ajalla, kirkon ollessa erillään valtiosta. Vapaa-ajattelijat eivät myöskään aja ainoastaan ateistien asiaa, vaan myös uskonnottomien, ja välillä muunuskoistenkin. Osa hallituksen jäsenistä on
aktiivisia myös muiden ihmisoikeusasioiden suhteen ja tuovat siten
laajempaa näkemystä asioihin. Jokainen saa ajatella omalla tavallaan
ja kaikesta voi keskustella.
Mielestäni eniten jäsenten asennetta yhdistää huoli nykytilanteesta, ja etenkin lasten ihmisoikeudet ovat olleet pinnalla viime aikoina,
mutta ei kirkon erityisasemaa, yhteisöverotusta, tunnustuksetonta
hautausmaata, ympärileikkauksia, tai armeijaakaan ole unohdettu.
Itse olen mukana Reilu päiväkoti-hankkeessa, johon olen saanut
hallitukselta täysin vapaat kädet, eli olen saanut hyväksynnän laajentaa hanke koskemaan katsomusten yhdenvertaisuuden lisäksi myös
mm. sateenkaariperheitä ja maahanmuuttajia. Avun lisäksi olen saanut ymmärrystä sille, ettei hanke ole edennyt lainkaan tehokkaasti
johtuen kiireistäni työn, lasten ja talon laajennuksen kanssa. Olen itse
asiassa saanut ymmärrystä niin paljon, että hävettää. Kun olen pari
kertaa kokenut olevani täysin saamaton, on minua muistutettu, että
jokainen tekee oman jaksamisensa ja ehtimisensä mukaan.
Myös satunnaisia poissaolojani kokouksista johtuen lasten sairastumisista, on ymmärretty. Lisäksi lapset ovat olleet tervetulleita kokouksiin, mikäli en saa heille hoitajaa (tätä en tosin ole vielä kokeillut, mutta 4-vuotiaan uhmakohtaus kirkumisella tehostettuna voisi
olla oiva lisämauste).
Ne hallituksen jäsenet, joihin olen tutustunut paremmin, ovat poikkeuksetta olleet aktiivisia ja pyyteettömiä. He ovat aidosti huolissaan
ihmisoikeuksista ja haluavat parhaansa mukaan parantaa tasa-arvoa.
He eivät ole kiivailevia ”ateistiöykkäreitä”, vaan ihmisiä, jotka haluavat muuttaa maailmaa tasa-arvoisemmaksi, ja tuovat vahvuutensa
ja erityisosaamisensa toimintaan.
Olen viihtynyt vapaa-ajattelijoissa ensin useita vuosia rivijäsenenä ja nyt hallituksessa, ja koen järjestön toiminnan tärkeäksi. Ajat ja
asenteet ovat muuttuneet, ja toivon keskityttävän tulevaisuuteen ja
asialliseen keskusteluun. Emme me ole pelottavia fundamentalisteja,
vaan ihan tavallisia ihmisiä jotka kannattavat yhdenvertaisuutta.

Armotonta menoa
Uskontojen uhrien tuki UUT ry tarjoaa vertaistukea hengellistä väkivaltaa kokeneille
ja tiedottaa uskonyhteisöjen keskuudessa esiintyvistä ihmisoikeusongelmista ja väärinkäytöksistä.
seikat. Sen sijaan esimerkiksi Jehovan todistajat eivät kerro edes
jäsenilleen kaikkea. Heillä on esiUUT:hen otetaan erityisen palmerkiksi vanhinten salainen opasjon yhteyttä Jehovan todistajiin,
kirja, jota eivät saa lukea muut
helluntailaisiin (myös muihin nk.
kuin seurakunnan vanhimmat. Siikarismaattisen kristillisyyden ryhnä opastetaan, miten synnintekimiin) ja vanhoillislestadiolaisiin
jöitä kuulustellaan ja rangaistaan
liittyen. Tämän taustalla lienee
sekä kerrotaan, millainen pöytänäiden yhteisöjen keskuudessa
kirja kuulustelusta tehdään kysyesitetyt melko jyrkät näkemykmättä tähän lupaa kuulusteltavalta
set siitä, ketkä pelastuvat ja kettäten tietoisesti henkilötietolakia
kä eivät. Tästä seuraa hengellistä
rikkoen.
väkivaltaa: jotkut uskovaiset ajatSen lisäksi useimmat ihmiset
televat kaikkien keinojen olevan
eivät liity näihin yhteisöihin täysallittuja, kun ihmisiä käännytesi-ikäisenä punnittuaan huolellitään ja pidetään pelastuvien jousesti jäsenyyden hyviä ja huonoja
kossa. Käyväthän tosiuskovaiset
puolia. Useimmat kasvavat laptaistelua itseään Saatanaa vastaan,
sesta saakka jäsenyyteen. Heille
ja sodassahan on tunnetusti lähes
ei suoda todellisia vaihtoehtoja
kaikki keinot sallittuja, valitettavalita itse. Hellunvasti myös ihmisoitailaiset, mormonit
keuksien loukkaaUseimmat kasvavat lapsesta
ja Jehovan todistajat
minen.
kastavat jäsenikseen
Jos Jehovan to- saakka jäsenyyteen. Heille ei suoda tojopa 8-vuotiaita. Ludellisia vaihtoehtoja valita itse.
distaja jää kiinni
terilaiset tietty kastatupakan polttamisesta, seurauksena voi olla oike- huomata, että uskonnolla voi elät- vat vauvoja ja sekin on ongelmaluskomitean kuulusteluun joutu- tää itsensä. Toisinaan maallisen lista, mutta miten paljon eroa on
minen, erottaminen yhteisöstä ja mammonan kerääminen houkut- vauvan ja 8-vuotiaan kastamiselkarttaminen. Ennen vanhaan mi- taa niin paljon, että sen eteen ol- la? Ei 8-vuotias ole valmis tekenun olisi pitänyt selittää karttami- laan valmiita vaikka vähän mani- mään loppuelämäänsä vaikuttavaa
valintaa siitä, mihin uskonlahkoon
nen pitkin sanakääntein, mutta nyt puloimaan ihmisiä.
Kristinuskoon sisältyy hyvin hän kuuluu.
riittää, että viittaan Hesarin kuuVanhoillislestadiolaiset
ovat
kausiliitteeseen toukokuulta 2014. keskeisenä piirteenä armo, mutta
Siellä se on selitetty yksityiskoh- välillä vaikuttaa, että armo unoh- valinneet kasvustrategiakseen ehtaisesti. Se löytyy googlaamalla tuu fundamentalisteilta. Sen sijaan käisyn kieltämisen. Vasta nyt on
tiukka kuri saa paljon painoa. Se alettu laajemmin keskustella siitä,
”Jehova rankaisee omiaan”.
Jos
vanhoillislestadiolainen on inhimillistä. Kuria ja väki- millaista on olla jatkuvasti raskaavärjää hiuksensa, hän kieltää us- valtaa vaaditaan autoritaaristen na, synnyttää ja olla pienten lasten
konsa. Yhteisön jäsenet eivät enää yhteisöjen koossa pitämiseen oli vanhempana 20 vuotta putkeen.
pidä häntä uskovaisena. Sekä kyseessä sitten valtio tai uskon- Se on rankkaa sekä isille että äideille. Armoa ei anneta, synnyttää
vanhoillislestadiolaisten että hel- yhteisö.
Näiden uskonyhteisöjen toi- pitää, vaikka voimat olisivat lopluntailaisten käsitysten mukaan
uskonsa kieltänyt joutuu helvettiin minta ei olisi niin ongelmallista, pu.
ikuisiksi ajoiksi. Se on aika raju jos ihmiset tekisivät täysi-ikäisinä
rangaistus hiusten värjäämisestä tietoisen valinnan liittyä näihin Lisää tietoa Uskontojen uhrien
tai mielipiteenvapauden käyttä- yhteisöihin, jos heille kerrottaisiin tuki ry:n toiminnasta saat osoitmisestä. Jehovan todistajien oppi ennen liittymistä yksityiskohtai- teesta www.uut.fi.
on lempeämpi, helvettiä ei ole. sesti kaikki jäsenyyteen liittyvät
Jouni Valkila

”

Sen sijaan tupakoitsijoita ja muita
synninharjoittajia odottaa teloitus
hetkenä minä hyvänsä alkavassa
Harmagedonin sodassa. Ennusmerkit kuulemma viittaavat siihen, että tämä globaali holokausti
on hyvin lähellä.
Mormonit saavat myös ”kunniamaininnan”, koska UUT saa
melko paljon yhteydenottoja mormoneihin liittyen, vaikka yhteisö
on Suomessa melkoisen pieni.
Näiden edellä mainittujen ”pahisten” lisäksi UUT saa vuositasolla
yhteydenottoja kymmeniin näitä
pienempiin uskonyhteisöihin liittyen. Varsinkin pienissä yhteisöissä yhden karismaattisen johtajan
roolilla voi olla suuri merkitys.
Sekä yksilö että yhteisö saattavat

”
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