
Peräti 79 prosenttia 
suomalaisista – 86 
prosenttia nuoris-
ta – kannattaa si-
tä, että myös kirk-

koon kuuluvat voisivat opis-
kella elämänkatsomustietoa 
(ET) uskonnon sijasta. Ta-
loustutkimuksen toteut-
tama haastattelututkimus 
tehtiin elokuussa 1003 hen-
kilön satunnaisotannalla 
15–79-vuotiaista. 

Vastaajista 15 prosent-
tia ei kannattanut ja 7 pro-
senttia ei osannut sanoa. 
ET:n avaamisen kannatus 
on noussut vuonna 2017 
tehdyn kyselyn tuloksesta 3 
prosenttiyksikköä. 

Peruskoulun ja lukion us-
konnonopetus on nykyisin 
pakollista Suomen evanke-
lis-luterilaisen ja ortodok-
sisen kirkon jäsenille. ET-

kelpoisuuden lukiolainen 
saa vain eroamalla kirkosta 
huoltajien luvalla.

Enemmistö maan kai-
killa alueilla, kaikissa ikä- ja 
ammattiryhmissä ja kaikil-
la koulutustasoilla kannat-
taa elämänkatsomustiedon 
(ET) avaamista. Myös kaik-
kien puolueiden kannattajien 
enemmistö tukee ET:n opiske-
lumahdollisuutta kaikille Kris-
tillisdemokraattien kannattajia 
lukuun ottamatta.

Keskustan kannattajien 
selvä enemmistö, 58 pro-
senttia, tuki ET:n avaamis-
ta, samoin Perussuomalais-
ten, 64 prosenttia, ja Kokoo-
muksen, 72 prosenttia, kan-
nattajista. Vasemmistoliiton 
ja Vihreiden kannattajien 
keskuudessa tuki oli yli 90 
prosenttia ja SDP:n 82 pro-
senttia.

Ikäryhmistä eniten avaa-
mista kannattivat 15–24-vuo-
tiaat nuoret, 86 prosenttia, ja 
myös 35–49-vuotiaissa kan-
natus oli yli 80 prosenttia. 
Opiskelijoista ja koululaisis-
ta ET:n avaamista kannat-
ti 88 prosenttia, ja myös ko-
tiäitien ja -isien, johtavassa 
asemassa olevien, työnteki-
jöiden, ylempien toimihen-
kilöiden keskuudessa kanna-
tus oli yli 80 prosenttia. Myös 
maanviljelijöiden enemmistö 
tuki avaamista.

Alueellisesti avaamisen 
kannatus oli suurinta, 88 
prosenttia, Helsingin, Es-
poon, Kauniaisten ja Van-
taan alueella, jossa ET-op-
pilaita on eniten ja aine 
tunnetaan parhaiten. Myös 
pienissä kaupungeissa ja 
maalaiskunnissa elämän-
katsomustiedon opiskelun 

mahdollistamista kaikille 
kannatti 74 prosenttia vas-
taajista.

– Tulos on hyvin selvä, 
elämänkatsomustieto tuli-
si avata pikaisella erillisrat-
kaisulla, kommentoidaan 
Vapaa-ajattelijain liitosta. 
Avaaminen ei edellytä op-
piaine- ja tuntijaon muut-
tamista eikä opetussuunni-
telmien uusimista. Oppikir-
jojakaan ei tarvitse vaihtaa.

– Lapsiasiavaltuutetun 
eduskunnalle antaman neli-
vuotiskertomuksen mukaan 
nykytilanne on yhdenvertai-
suutta loukkaavaa ja lapsen 
oikeuksien sopimuksen 2. ar-
tiklan vastainen. 

Uskontokuntiin kuulu-
mattomat voivat valita joko 
elämänkatsomustiedon tai 
uskonnon. Tilanne on epä-
symmetrinen kirkkoon kuu-

luvien lasten ja nuorten suh-
teen. Peruskoulussa valinnan 
tekevät oppilaiden huoltajat, 
lukiossa opiskelija itse.

– Toivottavasti muutos 
valmistellaan ja tehdään 
nyt pikaisesti, onhan asias-
ta jo menossa selvitys Ope-
tus- ja kulttuuriministeri-
össä, huomautetaan Vapaa-
ajattelijain liitosta.

Taloustutkimus haastat-
teli Vapaa-ajattelijain lii-
ton toimeksiannosta 1003:a 
henkilöä 10.–18.8.2020. Ky-
sely tehtiin puhelinhaastat-
teluna, ja väestörekisteristä 
tehty satunnaisotos edustaa 
Suomen aikuisväestöä (15 
vuotta täyttäneet). Tulokset 
painotettiin iän, sukupuolen 
ja asuinpaikan mukaan vä-
estötilastoja vastaaviksi. Vir-
hemarginaali on noin 3 pro-
senttiyksikköä suuntaansa.

Peräti neljä viidestä avaisi ET:n  
kaikille valittavissa olevaksi
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Helsingin yli-
opiston käy-
tännöllisen fi-
losofian pro-
fessori (eme-

ritus) Timo Airaksiselle 
on myönnetty Vapaa-ajat-
telijain liiton Väinö Voipio 
-palkinto, perusteena erityi-
sesti filosofian kansantajuis-
taminen ja sekulaarin kult-
tuurin edistäminen. 

Airaksinen on kirjoittanut 
lukuisia lukion filosofian ja 
elämänkatsomustiedon oppi-
kirjoja sekä ollut kehittämäs-
sä näitä oppiaineita. Hän on 
osallistunut Nuorten filoso-
fiatapahtumaan Nufitiin pu-
hujana. Vuonna 2020 Airak-
siselta ilmestyi poleeminen 

teos Jäähyväiset uskonnolle: 
Henkisyyden puolustus (2020, 
Bazaar). Kirja on rohkea va-
paan ajattelun ja uskonnotto-
muuden puolustuspuhe, joka 
kansantajuistaa yhteiskunnal-
lista ja filosofista arvokeskus-
telua pilke silmäkulmassa. 

Airaksinen on lisäksi 
tehnyt filosofian tutkimuk-
sen parissa huomattavan 
kansainvälisen uran: hän 
on työskennellyt mm. Tek-
sasissa, Japanin Tokyo Tech 
Collegessa ja Saksan Ham-
purissa sekä kirjoittanut 
lukuisiin alansa kansain-
välisiin huippujulkaisuihin 
mm. George Berkeleystä, 
etiikasta, soveltavasta etii-
kasta ja ihmisoikeuksis-

ta. Hän on poikkeukselli-
sen monialainen kirjoitta-
ja; teoksista mm. Markiisi 
de Saden filosofia (1998) ja 
Onnellisuuden opas (2011) 
ovat saavuttaneet laajaa 
kansainvälistä mainetta.

Väinö Voipio -palkin-
non ovat aikaisemmin saa-
neet mm. Kari Cantell, Ka-
ri Enqvist, Ilkka Niiniluoto, 
Kimmo Pietiläinen, Erkki 
Tuomioja ja Esko Valtaoja. 
Palkinto on myönnetty myös 
Helsingin yliopiston valtio-
tieteellisen tiedekunnan pro-
mootiotoimikunnalle, Hy-
vinkään maistraatille sekä 
Nuorten filosofiatapahtu-
man Nufitin järjestäjänä Hel-
singin nuoret filosofit ry:lle.

Väinö Voipio -palkinto  
professori Timo Airaksiselle

Jape Lovén Vapaa-ajattelijain 
liiton puheenjohtajaksi
Vapaa-ajattelijain liiton liit-
tokokous 26.-27.9. Jyväs-
kylässä uudisti sääntöjä ja 

hyväksyi tavoiteohjelman. 
Uudeksi puheenjohtajak-
si valittiin yksimielisesti Ja-

pe Lovénin Helsingistä, ja 
muutkin henkilövalinnat 
olivat yksimielisiä.
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PÄÄKIRJOITUS

Nyt elämänkatsomustiedon  
avaamiseen kaikille

Esa Ylikoski

Nykytilanne, jossa elä-
mänkatsomust ieto 
(ET) ei ole sallittu kir-
kon jäsenille, on epä-
reilu niin lukiolaisille 

kuin peruskoulun oppilaille. Lapsi-
asiavaltuutettu totesi raportissaan 
eduskunnalle 2018, että nykyinen 
säätely on yhdenvertaisuutta louk-
kaavaa ja lapsen oikeuksien sopi-
muksen 2. artiklan vastainen.

Muutos on lakiteknisesti helppo, 
parin sanan vaihto perusopetus- ja 
lukiolakeihin. Asia ei vaadi oppiai-
ne- ja tuntijakopäätöksen ”matolaa-
tikon” avaamista. Nykyiset opetus-
suunnitelmat käyvät sellaisenaan. 
Sopivat oppikirjatkin ovat olemassa.

Uudistuksella on laaja tuki kan-
salaisten keskuudessa. Peräti 79 pro-
senttia kansalaisista mahdollistaisi 

ET:n kirkkoon kuuluville. Nuorten 
keskuudessa kannatus on vielä vah-
vempaa, yli 85 prosenttia. Näin ker-
toi elokuussa 2020 Taloustutkimuk-
sella teettämämme mielipidetiedus-
telu.

Uudistus todennäköisesti nopeut-
taisi maltillisesti ET:n oppilasmää-
rän muutoinkin tapahtumassa ole-
vaa kasvua ja uskonnon opetusryh-
mien koon pienentymistä. Näiden 
rinnakkaisten ryhmien kokoerojen 
tasoittuminen ei ole koulun toimin-
nan kannalta huono asia.

Pienillä paikkakunnilla ja pienis-
sä kouluissa toki pitäisi perustaa uu-
sia opetusryhmiä, ja se on lapsen oi-
keuksien kannalta hyvä asia. Rehto-
rien velvollisuus on edistää eikä jar-
ruttaa pääsyä ET-opetukseen. ET:n 
opetuksen laajentuminen tietenkin 
edellyttää myös luokanopettajien ja 
aineenopettajien täydennyskoulu-
tukseen panostamista.

Nyt on aika vedota opetus- ja 
kulttuuriministeriöön, sen molem-
piin ministereihin. Siirrytään selvi-
tyksestä uudistuksen valmisteluun 
ja lakiesityksen sorvaamiseen! An-
nika Saarikko, anna Li Anderssonil-
le ”vihreää valoa” tehdä lakiesitys, 
vaikka asia ei olekaan hallitusohjel-
massa. Myös poliittisen opposition, 
Kokoomuksen ja Perussuomalaisten 
kannattajien selvä enemmistö tukee 
uudistusta. 

ET:n mahdollistamista kaikil-
le valittavissa olevaksi ei pidä lykä-
tä, vaikka kiihkeimmät yhteisen us-
kontotiedon lobbarit lähettävät omia 

jarruttavia ”seireeninlaulujaan”. ET:n 
likvidointi ei passaa! Koko oppiaine- 
ja tuntijakoa koskeva isompi uudis-
tus on perusteltua tehdä vasta myö-
hemmässä tulevaisuudessa. Nykyi-
siä opetussuunnitelmiahan juuri aje-
taan sisään, ja lukion uusi ops tulee 
voimaan vasta syksyllä 2021.

ET:n vapautuminen syrjinnästä 
ja vahvistuminen lähivuosina luon-
nolliseen kokoonsa luo aikanaan ny-
kyistä otollisemman tilanteen tar-
kastella oppiaineita sekä niiden tun-
timääriä ja sijoittumista eri luokka-
asteille. Ei ole todellaan selvää, että 
uskontoja pitäisi opettaa yhdessä 
erillisessä oppiaineessa jo ekaluo-
kalta alkaen peruskoulun loppuun 
ja vieläpä lukiossakin.  

Uskonnolliset tilaisuudet 
koulu- ja tarhapäivän 
ulkopuolelle
Opetussuunnitelman mukaan ope-
tuksen ja varhaiskasvatuksen tulee 
olla ”uskonnollisesti, katsomuksel-
lisesti ja puoluepoliittisesti sitoutta-
matonta”. Opetushallituksen asian-
omaisissa ohjeissa nostetaan esiin 
mahdollisuus, että koulu ja päiväko-
ti voivat olla liittämättä uskonnolli-
sia tilaisuuksia toimintaansa. Tästä 
huolimatta aamuhartauksien, kirk-
kojumalanpalvelusten ja pikkukirk-
kojen ruletti pyörii kouluissa ja päi-
väkodeissa.

Käytäntö osoittaa, että hyvääkään 
opetussuunnitelmaa ei välttämättä 
noudateta käytännössä. Ev.-lut. kir-

kon kouluihin ja päiväkoteihin koh-
distuva aloitteellisuus on niin vah-
vaa, että useimmat rehtorit ja johta-
jat eivät uskalla sanoa ”ei kiitos” tar-
jotuille uskonnollisille tilaisuuksille, 
vaikka haluaisivatkin. Elämänkatso-
mustieto tarjoaa edes osittain katso-
muksellisen henkireiän ei-uskonnol-
listen kotien lapsille ja nuorille.

Koronan aiheuttamat rajoitukset 
ovat tuoneet paikoin tauon uskon-
nollisiin tilaisuuksiin. Toivottavasti 
yhä useammat koulut ja päiväkodit 
huomaavat, että rehtorin, opettajien, 
oppilaiden ja heidän vanhempiensa 
stressi vähenee, kun enää ei pakote-
ta valitsemaan, osallistuuko uskon-
nolliseen tilaisuuteen vai ei. Kah-
den rinnakkaisen tilaisuuden malli 
on kuormittava ja niin käytännös-
sä kuin periaatteessa kyseenalainen.

Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sen mukaan uskonto tai vakaumus 
on arkaluontoinen tieto, jota kos-
kee yksityisyyden suoja, eikä van-
hempia pitäisi pakottaa lapsensa 
kautta ilmaisemaan, onko perhe 
uskonnollinen vai ei-uskonnolli-
nen. Tämä linjaus tulisi toteuttaa 
Suomessa kautta maan. Jos van-
hemmat haluavat lapsilleen uskon-
nollista kasvatusta, he voivat huo-
lehtia siitä seurakuntiensa kanssa. 
Koulun ja päiväkodin pitää antaa 
keskittyä kaikille sopivaan, opetus-
suunnitelman mukaiseen sitoutta-
mattomaan opetukseen ja kasva-
tukseen. 

Päiväkoti ja uskonto
Käpy Luotonen-Huhta

Suomessa sekä 
syntyvyys että 
kirkkoon kuulu-
vien määrä las-
kee vuosi vuo-

delta. Vuonna 2019 Suomes-
sa syntyi 45 613 lasta, joista 
noin 28 400 eli 62 % liitet-
tiin kasteessa kirkon jäsenik-
si. Vertailun vuoksi kymme-
nisen vuotta sitten vielä 80 % 
lapsista kastettiin. Tästä las-
kevasta trendistä huolimatta 
– tai kenties siitä johtuen – 
monet niistä kirkkoon kuu-
lumattomista perheistä, joi-
den lapset ovat päiväkodissa 
hoidossa, joutuvat kohtaa-
maan monenlaisia ongelmia 
hoitopaikan uskonnonhar-
joittamiseen liittyen.

Opetushallitus on laatinut 
muun muassa perustus- ja 
varhaiskasvatuslain pohjal-
ta selkeät ohjeet siitä, miten 
katsomuskasvatus ja uskon-
nolliset tilaisuudet tulee var-
haiskasvatuksessa järjestää, 
jotta ne edistävät suvaitse-
vaisuutta ja moniarvoisuut-
ta, ja takaavat kaikille lapsille 
tasavertaisen kohtelun huo-
limatta siitä, mitä katsomus-
ta he edustavat. Varhaiskas-
vatuksen on Opetushallituk-
sen ohjeiden mukaan oltava 
ennen kaikkea sekä uskon-
nollisesti, puoluepoliittisesti 
että katsomuksellisesti sitou-
tumatonta. Kaikkia katso-

muksia tulee tarkastella ta-
savertaisina, eikä lapsiin saa 
katsomuksellisesti vaikuttaa. 
Valitettavan usein näistä oh-
jeista päiväkodeissa kuiten-
kin poiketaan.

Opetushallitus on linjan-
nut, että kaikille päiväko-
din tilaisuuksille, joissa on 
uskonnollisia piirteitä, tu-
lee mahdollisuuksien mu-
kaan järjestää samanaikai-
sesti katsomuksista vapaa 
tapahtuma. Käytännössä 
mahdollisuuksien mukaan 
tarkoittaa samaa kuin aina. 
Tämän rinnakkaisen, vaih-
toehtoisen tapahtuman tu-
lee olla sisällöltään saman-
arvoinen. Jos päiväkoti jär-
jestää siis joulukirkkoretken, 
on vastaavan tapahtuman 
oltava myös retki, vaikkapa 
kirjastoon.

Käytäntö kuitenkin osoit-
taa, että monasti vastaavan 
tilaisuuden järjestäminen 
tuottaa päiväkodeille han-
kaluuksia: Jos vaihtoehtoi-
nen tilaisuus ylipäätään jär-
jestetään, se ei sisällöltään 
lainkaan vastaa katsomuk-
sellista. Tarjolla on laulu-
hetkeä, satukirjan lukemis-
ta, piirtämistä ja muuta toi-
mintaa, jota päiväkodin arki 
muutenkin sisältää. Useam-
min vaihtoehtoinen tilaisuus 
jätetään kuitenkin kokonaan 
järjestämättä ja tarjoamatta.

Yleinen käytäntö päivä-
kodeissa tuntuu olevan se, 

että uskonnollisten tilai-
suuksien ja tapahtumien 
ajaksi kirkkoon kuulumatto-
mien lapset sijoitetaan mui-
hin hoitoryhmiin, joissa toi-
set lapset saattavat olla mon-
ta vuotta nuorempia tai van-
hempia. Leikkitovereiden 
löytäminen voi siis olla han-
kalaa. Näissä ryhmissä vaih-
toehtoista ohjelmaa on har-
voin tarjolla. Eräässäkin ta-
pauksessa pieni lapsi oli ai-
noana omasta ryhmästään 
jätetty päiväkodin pihal-
le muiden ryhmien kanssa, 
kun lapsen oman ryhmän 
muut pikkuiset lähtivät seu-
rakunnan järjestämälle vael-
lukselle etsimään näille ret-
kille omistettua maskotti-
eläintä. On vain mahdollis-
ta arvailla, kuinka eksyneeltä 
ja murheelliselta lapsesta on 
tuntunut.

Tapahtumista tiedottami-
sessa on myös parantamisen 
varaa. Opetushallitus koros-
taa, että kaikista tilaisuuksis-
ta, niin uskonnollisista kuin 
uskonnoista vapaistakin, tu-
lee informoida kaikkia van-
hempia hyvissä ajoin. Sa-
moin tapahtumien sisäl-
löt tulee olla selvillä hyvissä 
ajoin, jotta vanhemmille jää 
aikaa päättää, kumpaan ta-
pahtumaan he haluavat lap-
sensa osallistuvan. 

Yleisesti toistuva epäkoh-
ta on se, että tapahtumista il-
moitetaan liian myöhään. Ei 

ole ennenkuulumatonta, et-
tä vanhemmille ilmoitetaan 
edellisenä iltana tai vasta aa-
mulla hoitopaikassa päivän 
hartaushetkestä. Vaihtoeh-
toista tapahtumaa ei usein 
myöskään tarjota kaikille 
vanhemmille, vaan yleen-
sä vain kirkkoon kuulumat-
tomille. Oletuksena on, et-
tä jos vanhemmat eivät ole 
erikseen kieltäneet lapsensa 
osallistumista uskonnolli-
siin tilaisuuksiin, lapsi osal-
listuu näihin aina. Aito va-
paus valita oma tapahtu-
mansa puuttuu liian monil-
ta vanhemmilta.

Päiväkodin alkaessa syk-
syllä vanhemmat täyttävät 
lomakkeen, jossa kysytään 
muun muassa lapsen osal-
listumisesta uskonnollisiin 
tilaisuuksiin. Vastausvaihto-
ehtoina ovat yleensä yksin-
kertaisesti vain joko kyllä tai 
ei. Asiaan huomiota kiinnit-
tävät vanhemmat hammas-
ta purren rastittavat koh-
dan tai jättävät vastaamatta 
kokonaan, tai ehkä kirjoit-
tavat viereen kommentin, 
jossa mainitsevat päättävän-
sä tapauskohtaisesti ja jossa 
muistutetaan Opetushalli-
tuksen ohjeista. Oli vastaus 
sitten mikä tahansa muu 
kuin kyllä, kokevat vanhem-
mat usein, että heidän vasta-
ustaan ei välttämättä huomi-
oida lainkaan: lapsia viedään 
hartaushetkiin, kirkkoretkil-

le ja muihin seurakunnan ti-
laisuuksiin ilman vanhempi-
en lupaa.

Opetushallitus perään-
kuuluttaa lisäksi sitä, että 
jos lapsi ei osallistu uskon-
nollisiin tilaisuuksiin, on 
päiväkodin huolehdittava 
siitä, että lapselle ei aiheu-
du siitä leimautumista. Jos 
lapsen joulujuhlassa yhte-
nä numerona on esimerkik-
si lasten esittämä jouluinen 
virsi, on esitys järjestettävä 
niin, ettei katsojien huomio 
kohdistu kuorosta pois jää-
neeseen lapseen. On tapauk-
sia, joissa muut ovat nous-
seet seisomaan virren ajak-
si ja ei-uskonnollisen per-
heen lapsi tai vanhempi on 
jäänyt istumaan. Näissä ta-
pauksissa istumaan jääneet 
ovat varmasti herättäneet 
muissa kummastusta, joten 
kovin hienotunteisesti asiaa 
ei ole hoidettu.

Opetushallituksen oh-
jeet katsomuskasvatuksen 
ja uskonnollisten tilaisuuk-
sien järjestämisestä varhais-
kasvatuksessa koskevat päi-
väkotien lisäksi myös per-
hepäivähoitoa ja avointa 
varhaiskasvatustoimintaa. 
Tähän on koottu vain päi-
väkodeissa esiin tulleita 
epäkohtia, mutta epäilemät-
tä samankaltaisia ongelmia 
on myös viimeksi mainituis-
sa. Mutta jääkööt ne toiseen 
kertaan.

Varhaiskasvatuksen toimintaa  
ohjaavia päätöksiä

Ohje varhaiskasvatuksen katsomuskasva-
tuksen toteuttamisesta ja uskonnollisista ti-
laisuuksista varhaiskasvatuksessa  
(Opetushallitus 12.1.2018)

 �Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellises-
ti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta - katsomuksia 
tarkastellaan tasaveroisina arvottamatta niitä.
 �Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantunton-
sa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.
 �Uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset tulee järjes-
tää erillään muusta toiminnasta.
 �Uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten aikana on 
mahdollisuuksien mukaan järjestettävä vaihtoehtois-
ta ja mielekästä toimintaa, joka on luonteeltaan ja ta-
voitteiltaan mahdollisimman samankaltaista kuin sii-
nä tilaisuudessa, jonka tilalla muuta toimintaa jär-
jestetään.

 �Varhaiskasvatuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, 
että tieto uskonnollisista tilaisuuksista ja toimituksis-
ta sekä niille vaihtoehtoisesta toiminnasta saavuttaa 
huoltajat riittävän ajoissa.
 �Lapsen huoltajalla oltava todellinen ja aito vapaus va-
lita, osallistuuko lapsi uskonnollista ainesta sisältäviin 
tilaisuuksiin ja toimituksiin.
 �Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, 
ettei varhaiskasvatuksen toiminta-aikana järjestetä 
uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia.
 � Järjestäjä voi sopia, että varhaiskasvatukseen osallis-
tuvien lasten huoltajille tiedotetaan mahdollisuudes-
ta osallistua vapaa-aikana eri seurakuntien ja uskon-
nollisten yhdyskuntien järjestämiin tilaisuuksiin ku-
ten joulu- ja kevätkirkkoon.

Varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteet 
2018
Määräykset ja ohjeet 
2018:3a

Luvussa 2.1 Varhaiskasva-
tuksen järjestämistä ohjaa-
vat velvoitteet todetaan sel-
västi, että ”Varhaiskasvatus 
on uskonnollisesti, katso-
muksellisesti ja puoluepo-
liittisesti sitouttamatonta.” 
(s. 17.)

https://www.oph.fi/fi/ti-
lastot-ja-julkaisut/julkai-
sut/varhaiskasvatussuun-
nitelman-perusteet-2018
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Harry Anttila

Olen viettänyt elämäs-
täni noin vuoden 
päivät rippikoulu-
leirillä.Aloitin urani 
omalla riparilla. Siitä 

ura jatkui isosen ja kesätyöntekijän 
rooleissa. Sitten vielä päälle kymme-
nen vuotta seurakuntapappina. Ko-
kemusta on yhteensä muutamasta 
kymmenestä rippikoululeiristä. Ly-
hyimmät kestoltaan viikon verran ja 
pisimmät jopa 14 vuorokautta (La-
pin vaellusleirit).

Että kokemusta on, ja ajattelin sil-
lä heti alkuun rehvastella. Että ei täs-
sä ihan turhia poikia olla. Paitsi et-

tä, nyt jälkeenpäin ajatellen, oikeas-
taan… se kaduttaa. Älkää ymmärtä-
kö väärin. En kadu kaikkea.

Rippukoululeirit ovat monen 
nuoren elämässä iso ja tärkeä asia. 
Joillakin nuorilla se on ensimmäi-
nen kerta, kun ovat itsenäisesti yö-
tä poissa kotoa. Useimmat nuoret 
ovat varmaan ensimmäistä kertaa 
niin pitkään omillaan eli poissa nor-
maalien läheisten ihmisten seurasta. 
Saavat aloittaa jollakin tavalla ”puh-
taalta pöydältä”. Ovat ehkä vapaam-
pia normaaleista rooleistaan ja pää-
sevät rakentamaan uutta identiteet-
tiä aikuisuutta kohti. Ja saavat vie-
lä tehdä sen hyvässä ja turvallisessa 
ympäristössä.

Juu, kyllä se on turvallinen. Työn-
tekijät ovat vastuuntuntoisia ja asial-
lisia. Minkäänlaisia asiattomuuksia 
tapahtuu erittäin harvoin.

Rippikoululeirit olivat melkeinpä 
parasta siinä papin työssä. Nuorten 
kanssa oli hieno olla. Viisitoistavuo-
tias on vielä niin aito ja avoin elä-
mälle. Ajatus kulkee jo, mutta ei ole 
vielä jämähtänyt. Hienoja keskuste-
luja, upeita persoonia, hauskoja ti-
lanteita, vaikeitakin juttuja…

Mutta – ja nyt tulee iso mutta. 
Jos konteksti olisi ollut jokin muu 
kuin uskonto (vaikkapa elämänkat-
somustieto tai filosofia), niin voisin 
muistella tekemisiäni paremmalla 

mielellä, eikä tarvitsisi katua jälki-
käteen.

Omalle uskolle kun kävi niin kuin 
kävi. Kannettu vesi ei kaivossa pysy-
nyt. Aikuiseksi tullessani etäännyin 
ja lopulta jätin koko sen maailman 
taakseni. Sinne jäi ”Kerran uusko 
lapsuudeen, sulla ooli suloiineen”.

Nyttemmin en enää allekirjoi-
ta kaikkia entisen minäni tekosia. 
Opetin herkässä iässä oleville lap-
sille uskontoa! Nyttemmin en ole 
siitä ylpeä. Silloin ajattelin sen ole-
van hyvä asia. Olihan se itsellenikin 
– näin minulle oli opetettu – elämä-
ni tärkein asia. Luulin kristinuskon 
olevan ihmiselle hyväksi. Voi miten 
väärässä olinkaan.

Minulla ei ole kokemusta Pro-
metheus-leireistä. Paitsi yhdestä, 
jossa vierailin vuosia sitten jossakin 
paneelissa luterilaisen kirkon edus-
tajana. Tunsin silloin suurta lämpöä 
katsellessani leirin nuorten touhu-
ja. Hyvin samanlaista näytti olevan 
kuin ripareilla. Paitsi tietysti yh-
den asian suhteen. Ja se asia on ai-
ka oleellinen.

Jälkeenpäin voi todeta: olisi ol-
lut parempi olla siellä Protu-leirillä. 
Olisin rakentanut kestävämpää poh-
jaa, itselleni ja niille nuorille.

Muuten, tuli mieleen, Promet-
heus oli antiikin mytologian ti-
taani eli jokin jumalan ja ihmi-

sen välimuoto. Myös Raamatussa 
puhutaan ”jumalan pojista”, jot-
ka olivat jumalien ja ihmisten yh-
tymisen seurauksena voimakkaita 
jättiläishahmoja. Raamatun ja an-
tiikin tarustoissa on paljon samaa, 
ja ne ammentavat osittain samois-
ta myyteistä.

Prometheus loi ihmiset ja varas-
ti tulen ihmisten käyttöön. Tästä ei 
pääjumala Zeus pitänyt. Rangaistuk-
seksi Prometheus joutui kytketyk-
si kallioon, jossa kotka nokki joka 
päivä hänen maksaansa(!), joka ai-
na öisin kasvoi entiselleen. (Lähde: 
Wikipedia.)

Erikoinen sisäelinvalinta tuo 
maksa. Olisipa mielenkiintoista tie-
tää, mitä maksa on tuolloin symbo-
loinut. Prometheus voisi muuten ol-
la rasvamaksasta kärsivien suojelus-
pyhimys.

Ei ole ollut kunnia tutustua kysei-
seen titaaniin sen syvemmin, mutta 
kuulostaa varsin mielenkiintoiselta 
hahmolta. Lähtisin hänen kanssaan 
hyvin mielelläni ”yhdelle”. Meillä 
voisi olla yhtä sun toista juteltavaa.

Nyt aasinsiltaa äkkiä takaisin.
Nostan hattua Prometeus-leireille. 
Teette hyvää työtä. Kiitos siitä!

Kirjoittaja on entinen luterilaisen 
kirkon pastori ja Helsingin seudun 
vapaa-ajattelijat ry:n jäsen.

Prometheus-leiriin  
tutustumassa 
Risto Puumalainen

Olen kuullut 
joskus jos-
tain Promet-
heus-leiris-
tä, mutta en 

ole aikaisemmin vaivautu-
nut selvittämään mikä se on. 
Nyt sain itsestäni sen verran 
irti, että otin asiasta selvää.  

Ensin etsin tietoa netis-
tä. Kirjoitin hakukoneeseen 
sanan prometheus, ja löysin 
nimelle selityksen. Promet-
heus on muinaisen kreikka-
laisen mytologian hahmo, 
joka loi ihmiset ja varasti 
heille jumalilta tulen. Mie-
lenkiintoinen fantasiatarina. 

Käsitelläänkö leireillä siis 
muinaisia uskomuksia? Ei 
käsitellä. Se selvisi heti Pro-
metheus-leirin tuki ry:n si-
vuilta. Kaikilla leireillä kä-
sitellään kymmentä suurta 
aihetta: moninaisuus ja yh-
denvertaisuus, oma elämä ja 
tulevaisuus, yhteiskunta ja 
vaikuttaminen, media, maa-
ilmankuvat ja katsomukset, 
identiteetti, ympäristö, päih-
teet, ihmissuhteet ja viimei-
senä seksuaalisuus. Huh, mi-
kä urakka yhdeksi viikoksi! 
Noissa riittää ihmettelemis-
tä pitkänkin elämän ajaksi. 

Sivuilta selvisi, että Pro-
metheus-leiriä kutsutaan 
kavereiden kesken Protuk-
si. Minusta tuli jo muuta-
man lukemani lauseen jäl-
keen leirin kaveri, joten kir-
joitan siis Protusta. 

Protu on kaikille nuo-
rille avoin aikuistumisleiri. 
Leiriltä saa valmiuksia elä-
mään, maailmankatsomus 
kehittyy ja siellä oppii ajat-
telemaan itsenäisesti. Nuo-
rille ei anneta valmiita vas-
tauksia, vaan aiheita pohdi-
taan ja niistä keskustellaan 
yhdessä. Monet toiminnal-
liset menetelmät ovat myös 
tärkeitä työkaluja teemo-
jen käsittelyssä. Tärkeä tieto 
Protusta on se, että toiminta 
on uskonnollisesti ja poliit-
tisesti sitoutumatonta. Vai-
kuttaa hyvältä. Maailmassa 
on mielestäni liikaa ihmisiä, 
jotka toistavat tuhansia vuo-
sia sitten keksittyjä tarinoita 
ja väittävät niitä ikuiseksi to-
tuudeksi. 

"Leirien ydinajatuksena 
on avoin ja utelias pohtimi-
nen." Voiko parempaa elä-
misen mallia ollakaan? Har-

mittaa, kun omassa nuoruu-
dessani, 1970-luvulla, tuol-
laista leiriä ei ollut vielä 
tarjolla. 

Ajatukseni vilahtivat nuo-
ruuteeni ja tarkistin, on-
ko rippikoulun sisältö juuri 
muuttunut niistä ajoista. Oli 
muuttunut. Evl.fi-sivun mu-
kaan nykyään rippikouluis-
sa käsitellään muutakin kuin 

Raamattua ja evankelislute-
rilaista uskontoa, mutta us-
kon vahvistaminen on kui-
tenkin edelleen tärkein toi-
minta-ajatus. Rippikoulun 
sisältö on siis selkeästi sup-
peampi kuin Protun. 

Prometheus-leirin tu-
ki ry:n sivuilta selviää, et-
tä toiminta on aloitettu vas-
ta 30 vuotta sitten. Uskon-
nonvapauslaki ehti siis olla 
voimassa melkein 70 vuotta 
ennen ensimmäistä uskon-
notonta aikuistumisleiriä. 
Toiminta on kuitenkin ollut 
erittäin aktiivista, sillä kaik-
kiaan leirin on käynyt jo yli 
17 000 suomalaista. Tänäkin 
kesänä leirejä on yhteensä 60 
ja leiriläisiä yli 1 000.

 Sivuston mukaan Protu-
leirin hinta on keskitasoi-
sen uuden kännykän verran. 
Protu on kuitenkin vain ker-

ran elämässä, mutta kännyk-
kä vaihtuu monella muuta-
man vuoden välein. 

Nettiselailun jälkeen soi-
tin Prometheus-leirin tuki 
ry:n puheenjohtajalle Ans-
ku Ahvenaiselle. Hänen mu-
kaansa Protu-leirit ovat tun-
netumpia Etelä-Suomes-
sa, mutta leirejä järjestetään 
melkein koko Suomessa. 

Leirien suosio on kasvanut 
niin, että kaikki eivät mahdu 
mukaan. Syynä on vapaaeh-
toisten leiriohjaajien vähyys 
suhteessa leirille halukkai-
siin nuoriin. 

Joka leirillä on 17 nuorta, 
viisi alle 20-vuotiasta apu-
ohjaajaa ja vähintään kak-
si yli 20-vuotiasta ohjaa-
jaa sekä kokki ja mahdolli-
sesti hänen apurinsa, jotka 
usein molemmat ovat myös 
nuoria aikuisia. Apuohjaa-
jat ovat kaikki leirin käynei-
tä, ohjaajat voivat olla myös 
aikuisena mukaan toimin-
taan tulleita. "Itsekään en 
ole käynyt aikanaan leiriä, 
vaan tullut aikuisiällä mu-
kaan", Ahvenainen toteaa. 
Ohjaajat saavat vapaaeh-
toistyöstään korvauksena 
vain ruoan, majoituksen ja 
matkakorvauksen, kokil-

le maksetaan myös työkor-
vaus. 

Leiriläisten määrää ei ole 
haluttu lisätä, koska todelli-
nen avoin ja utelias pohtimi-
nen on mahdollista parhai-
ten pienessä ryhmässä. Ah-
venaisen mukaan leiri on 
ympäristönä sellainen, jos-
sa nuoret uskaltavat ilmais-
ta avoimesti mielipiteensä. 

Siihen auttaa osittain sekin, 
että leiriläiset tulevat leiril-
le usein yksin, jolloin kou-
lukaverien vaikutus ja roolit 
eivät rasita avointa ajattelua. 

Ansku Ahvenainen pitää 
Prometheus-leirejä tärkeänä 
ja vaikuttavana suomalaise-
na keksintönä. Tarjoamme 
leirikokemuksen, joka on ai-
nutlaatuinen ja nuoren elä-
mää vahvistava. Protu-leiri 
on päässyt jopa Ilkka Taipa-
leen kansainvälisesti levin-
neeseen "100 sosiaalista in-
novaatiota Suomesta" -teok-
seen. Toista vastaavaa leiri-
konseptia ei ole, sellaista, 
jossa nuoret itse pääsevät 
miettimään ja keskustele-
maan elämän monista tär-
keistä asioista. Heille ei an-
neta valmiita vastauksia ja 
niin he oppivat kantamaan 
vastuun omasta elämästään. 

Sitä kautta heidän itseluotta-
muksensa ja -tuntonsa vah-
vistuvat. Asiasta on myös 
tutkittua tietoa. Ahvenai-
nen viittasi Nuorisotutki-
musreura ry:n julkaisuun 
1/2019, jossa on yhteiskun-
tatieteiden tohtorien Teppo 
Eskelisen ja Pia Lundbomin 
artikkeli. He olivat tutkineet 
Protu-leirien vaikutuksia 

nuoriin. Luin tutkimusar-
tikkelin ja sen yleinen joh-
topäätös oli, että leiri vaikut-
taa osallistujiin erityisesti it-
setunnon ja sosiaalisten tai-
tojen vahvistumisena.  

Protu-leirien tavoitteena 
on Ahvenaisen mukaan tu-
kea nuorta ajattelemaan it-
se ja kunnioittamaan mui-
den näkemyksiä. Asiat käsi-
tellään kymmenen leiritee-
man kautta. Leirin käytyään 
nuori voi kehittyä vastuulli-
seksi ihmiseksi, joka ajatte-
lee avoimesti ja uteliaasti. 
Esimerkiksi median kriit-
tinen seuraaminen on aina 
vain tärkeämpää.

Tulevaisuudessa Ahven-
ainen arvelee Protu-leirien 
suosion edelleen kasvavan. 
Kysyntään vastaaminen on 
kuitenkin haasteellista voit-
toa tavoittelemattomalle yh-

distykselle, sillä vapaaehtoi-
sia ohjaajia pitäisi löytyä ai-
na vain lisää. Kiinnostuk-
sen ja leiripaikkojen kasvu 
on mahdollistanut yhdis-
tyksen pääsihteerin palk-
kaamisen. Hänen avullaan 
toiminta pyritään vakiin-
nuttamaan. Myös vapaaeh-
tois- ja viestintäkoordinaat-
torin palkkaaminen on vah-
vistanut toimintaa.

Ahvenainen jatkaa, et-
tä leirit ovat avoinna kaikil-
le. Nykyään leiriläisistä jo-
ka seitsemäs onkin käynyt 
myös riparin. Toiminta on 
Ahvenaisen mukaan onnis-
tunut erinomaisesti ainakin 
leiriläisiltä saadun palaut-
teen perusteella, sillä leiri-
en palautekyselyihin vas-
tanneista 98,9 % sanoi voi-
vansa suositella leiriä.

Halusin vierailla yhdel-
lä leirillä, ja katsoin netis-
tä leirien pitopaikat, ja va-
litsin lähimpänä Toivakas-
sa pidettävän leirin. Co-
vid-19-virus kuitenkin esti 
aikeeni, sillä Protu-leireil-
lä noudatettiin THL:n oh-
jeita ja estettiin ulkopuolis-
ten vierailut. Niinpä jatkoin 
tutustumistani soittamal-
la Toivakan leirin tiedotus-

vastaavalle Saara Melamet-
sälle. 

Hän kertoi, että leiriläiset 
olivat tulleet leirille ympäri 
Suomea, mutta suurin osa 
Helsingin ja Jyväskylän seu-
dulta. Saara itse saapui leiril-
le Kokkolasta ja kävi oman 
Protunsa Tampereen Anta-
verkassa vuonna 2018. Hän 
kertoi hakeutuneensa leiri-
ohjaajaksi, koska oma Pro-
tu-leiri oli ollut niin mahta-
va, että hän halusi antaa toi-
sillekin samanlaisen koke-
muksen. Lisäksi hänestä on 
mahtavaa tutustua uusiin ih-
misiin, ja leirillä käsiteltävät 
aiheet ovat kiinnostavia vuo-
sienkin jälkeen. 

Saara painotti, että leirillä 
asioita ei opeteta vaan niistä 
keskustellaan, sillä leiriläis-
ten omat mielipiteet ovat 
tärkeitä. Asioita käsitellään 
myös monella muullakin ta-
valla, esimerkiksi leikkimäl-
lä ja piirtämällä. Yksi käsit-
telytapa on jana-menetelmä. 
Siinä leiriläisten ei tarvit-
se puhua, vaan he ilmaise-
vat mielipiteensä esitettyyn 
kysymykseen tai väittämään 
kävelemällä kuvitellulle ja-
nalle haluamalleen kohdal-
le. Toisessa päässä janaa lei-

riläisen mielipide annettuun 
kysymykseen on ei ja toises-
sa päässä kyllä. 

Huippuhetkeä tai tär-
keintä aihetta Saara ei osan-
nut nimetä leiriltä, sillä kaik-
ki asiat kiinnostivat. Niinpä 
kysyin nettiselailuni aika-
na heränneen kysymykseni: 
“Kiusattiinko sinua koulus-
sa, koska kävit Protun, etkä 
tavallista riparia?" Saara sa-
noi jonkun ihmetelleen asi-
aa, mutta kiusaamista ei il-
mennyt. Hänen mielestään 
ihmiset eivät tiedä Protusta.

Saaran puhelimen lähellä 
oli myös kaksi leiriläistä, Sa-
de ja Maria. He osallistuivat 
keskusteluun kaiutintoimin-
nan avulla. 

Miksi tulit Protu-lei-
rille?
Sade sanoi tulleensa leirille, 
koska ei kuulu kirkkoon ja 
hän kuuli leiristä isosiskon 
kautta. Marian syyt olivat lä-
hes samat. Lisäksi hän halusi 
tutustua uusiin kavereihin ja 
puhua tärkeistä asioista. 

Tulitko yksin? 
Sade oli tullut yksin, mutta 
oli saanut nopeasti kaverei-
ta. Hän sanoi hiukan jännit-

täneensä aluksi, mutta tun-
ne meni nopeasti ohi. Kun 
alkoi vain osallistumaan ja 
puhumaan, niin sitten tot-
tui nopeasti ja tutustui uu-
siin ihmisiin. Maria oli tul-
lut leirille kaverin kanssa, 
mutta oli löytänyt kaverei-
ta lisää. 

Mikä on ollut positii-
visinta leirillä? 

Marialle oli hienoa, että 
leirillä ei ole puhepakkoa, 
mutta silti saa tosi nopeas-
ti kavereita. Sade sanoi, et-
tä uusien kavereiden löyty-
minen, rento ja vapaa olo 
sekä kunnolliset keskus-
telut.  

Mikä aihealue on ollut 
tähän mennessä kiin-
nostavin?
Sade kertoi olevansa kiin-
nostunut monesta aihealu-
eesta, ehkä eniten vähem-
mistöasioista ja ihmisar-
vosta. Mariakin oli kiin-
nostunut vähemmistöistä. 
Lisäksi hänestä oli tosi jän-
nää puhua yhteiskunnan ju-
tuista, kun mietittiin, miten 
yhteiskunta vaikuttaa yksi-
löihin ja miten erilaista on 
eri maissa. 

Soitin leirille ruokatauon 
aikaan, joten juttelumme jäi 
hyvin lyhyeksi, jotta leiriläi-
set ehtivät syödä ennen seu-
raavaa toimintajaksoa ja Saa-
ra suunnitella ja valmistella. 

Mitä muuta haluat sa-
noa leiristä?
Sade: "Oon tosi iloinen, että 
päätin tulla Protulle. Viikko 
on mennyt tosi hyvin."

Maria: "Mää suosittelen 
tätä tosi paljon."

Tutustumiseni Prometheus 
leiriin oli kokonaisuudes-
saan tiivis ja siksi pinnalli-
nen. Syvällisemmin asia tie-
tenkin selviää osallistumal-
la itse leirille. Jos olisin nuo-
ri, niin valitsisin ennemmin 
Protun kuin riparin, sillä 
Protu tarjoaa selvästi mo-
nipuolisemman ja mielek-
käämmän sisällön kuin rip-
pikoulu. 

Mitäs ne aikuisten leirit 
maksoivatkaan? Näin elä-
keläisenä olisi aikaa tuollai-
sellekin leirille, ja koskaan ei 
ole liian myöhäistä miettiä 
hiukan isompia asioita kuin 
seuraavaa ruokaa. 

Ripareista ja Protusta

Kuva: Jouka Heikkinen
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Lauri Ojala

Kasvoin lapsena syväs-
ti uskovaisessa, mutta 
suhteellisen liberaalis-
sa valtavirtaluterilaises-
sa ympäristössä. Vank-

ka usko Jumalaan oli tuossa ympä-
ristössä itsestäänselvyys, ja kirkon 
penkki sekä pihaseurat ynnä muu 
aktiivinen uskonnollisuus kuului-
vat erottamattomana osana elämää-
ni. Samoin yleinen ilmapiiri ”raa-
mattuvyöhykkeellä” oli ehdottoman 
uskontopainotteinen, ja esimerkik-
si koulussa elämänkatsomustiedos-
ta ei ollut mitään tietoakaan. Yksi 
luokkakavereistani oli ortodoksi ja 
sai omaa uskonnonopetusta kotona, 
mutta muuten elämääni ei mahtunut 
mitään evankelisluterilaisen uskon-
non vastaisia vaikutteita.

Kasvoin ympäristössä, joka oli 
lapselle lähtökohtaisesti erittäin ra-
kastava ja turvallinen. Minun olisi 
pitänyt vain uskoa sokeasti ”lapsen 

uskoa”, niin kaikki puitteet olisivat 
olleet likimain täydelliset. Erityises-
ti seuroissa, mutta toki muutenkin, 
kuulin kuitenkin enemmän tai vä-
hemmän väkevää todistusta sielun-
vihollista vastaan. Tämä kylvi pie-
nen lapsen sisälle epäilyksen sieme-
nen, miten kaikkivaltias ja rakasta-
vasta Jumala voi sallia pahuuden ja 
on vieläpä itsekin vanhan testamen-
tin kertomusten mukaan raakalais-
mainen jopa äärimmäisyyksiin asti.

Vasta aikuisena olen oppinut pa-
han ongelman ja monien muiden-
kin mieltäni kalvaneiden ongelmi-
en olevan klassisia esimerkkejä, joil-
la uskontoa vastaan on argumentoitu 
vuosisatojen ajan. Minulla ei kuiten-
kaan ollut ketään keskustelukump-
pania tai mitään internetiin verratta-
vaa tiedon lähdettä, josta olisin am-
mentanut lisää tietoa ja saanut vas-
tauksia kysymyksiini.

Sen sijaan jouduin kärvistele-
mään liki vuosikymmenen ajan ai-
na vain kasvavien epäilysten ja tus-

kaisten ongelmien kimpussa. Jos en 
usko, päädynkö ikuiseen kidutuk-
seen helvetin liekkimeressä? Mik-
si Jumala on säätänyt minulle tällai-
sen koettelemuksen tai jopa kohta-
lon? Jos minulla on vapaa tahto, niin 
miksi valitsen olla uskomatta ja kär-
sin siitä raaimman kuviteltavissa ole-
van rangaistuksen?

Jos tulisin ”ulos kaapista”, hylkäi-
sivätkö läheiseni minut?

Epäilykseni alkoivat jo ennen 
kouluun menemistä, ja vaikka rip-
pikouluikään mennessä olinkin ve-
tänyt jo vahvat johtopäätökset us-
konnon mielettömyydestä, menin 
silti sukulaisten miellyttämiseksi ja 
silkasta kieltäytymisen pelosta ripa-
rille. En vielä tuolloinkaan ollut pal-
jastanut puolikkaalla sanallakaan ke-
nellekään ateismiani. Kierolla taval-
la epätoivoisesti jopa toivoin vielä ri-
parin kääntävän jollain tavalla pääni, 
sillä huoleton elämä turvallisessa us-
konyhteisössä olisi ollut niin paljon 
helpompi valinta. Järjen ääntä vas-
taan ei kuitenkaan ollut taistelemi-
nen, ja viimeistään riparin päätyttyä 
alkoi loppuelämän mittainen kärvis-
tely uskonnottomana.

Itse uskonnottomaan olotilaan 
olen luonnollisesti erittäin tyyty-
väinen. On vihdoin helppo elää it-
sensä ja muiden kanssa, kun vastuu 
omista tekemisistäni on vain itselläni 
enkä joudu pohtimaan, miten jokin 
narsistisen sadistin piirteitä omaava 
yksinvaltias tai tämän maanpäälliset 
sanansaattajat tuomitsevat tekoni.

Olen kuitenkin ikuisesti katkera 
siitä kärsimyksestä, jonka läpi jou-
duin kahlaamaan käytännössä koko 
lapsuuteni ilman mitään mahdolli-
suutta saada tukea mistään tai kenel-
täkään. Yhtä lailla olen katkera niis-
tä tuhansista tai kymmenistä tuhan-
sista tunneista, jotka olen tuhlannut 
täysin järjettömään teoretisointiin 
tuhansia vuosia vanhoista paimen-
tolaistaruista sekä niiden päälle ra-
kennetusta teologiasta.

Tiedän, että läheiseni ja samoin 
varmasti valtaosa uskovaisista toi-
mivat hyvässä tahdossa. Olen op-
pinut aikaa sitten näkemään hei-
dätkin vain lenkkeinä pitkässä us-
konnon uhrien ketjussa. Ymmärrän 
myös hyvin niitä – epäilemättä mo-
nia – ihmisparkoja, jotka ovat pää-
tyneet pitämään epäilyksensä ja jo-
pa puhtaan ateisminsa omana tieto-
naan, sillä tuo valinta on hyvinkin 
voinut olla heille helpompi tai jopa 
selviytymisen ehto.

Uskonnolle abstraktina ilmiö-
nä en kuitenkaan voi koskaan an-
taa anteeksi sitä, mistä olen jou-
tunut kärsimään. Halveksin myös 
syvästi niitä, jotka tietoisesti käyt-
tävät uskontoa omien tarkoituspe-

riensä ajamiseen vallan välikappa-
leena. Vaikka uskonkin näiden ole-
van uskovaisista vain pienenä vä-
hemmistönä, niin jokainen heistä 
on liikaa.

Aivan liian usein saa myös kuul-
la uskonnon olevan sinällään harmi-
tonta: ”Ei siitä ole minulle ollut mi-
tään haittaa, eikä tarvitse olla muil-
lekaan.” Näin argumentoivat elävät 
unelmahötössä, jossa eivät kykene 
tai halua tunnistaa uskonnon aihe-
uttamaa suunnatonta inhimillistä 
kärsimystä.

Koen itse lähes velvollisuudekse-
ni taistella uskontoja vastaan, jotta 
edes joku muu välttäisi tulevaisuu-
dessa saman kohtalon, jonka olen 
itse joutunut kokemaan. Käytän ai-
kaani tähän toimintaan – aivan lii-
an paljon siihen nähden, että täl-
laisten yliluonnollisten satujen oli-
si pitänyt jäädä historian romukop-
paan jo vuosisatoja sitten. Tämä lisää 
edelleen omaa katkeruuttani ja suo-
ranaista vihaa uskontoja kohtaan. 
Vaikka olen henkilökohtaisella tasol-
la päässyt tavallaan yli uskonnosta, 
se pakottaa edelleen minut tuhlaa-
maan aikaani taisteluun, joka tun-
tuu mahdottomalta voittaa. 

Esimerkiksi jokainen surullinen 
kertomus siitä, miten jopa julkises-
ti rahoitetuissa kouluissa ja päivä-
kodeissa edelleen edistetään evan-
kelisluterilaista uskontoa ja pahim-
millaan syrjitään törkeästi ”pakanoi-
ta”, saa minut voimattoman kiukun 
valtaan. Eri tavalla masentavaa on 
huomata, että vaikka monet tapaus-
kovaiset varmasti tunnistavatkin tä-
män, he eivät halua tai jaksa taistella 
näitä ”suomalaiseen kulttuuriperin-
töön” kuuluvia tapoja vastaan. Jopa 
monet uskonnottomatkin pelkää-
vät edelleen liikaa omasta ja lasten-
sa puolesta ja jäävät tämän johdos-
ta kiristelemään hampaita itsekseen.

Olen kärsinyt uskonnon takia pal-
jon ja tiedän kärsiväni vielä jatkossa-
kin, kun en pysty enkä halua päättää 
taistelua sitä vastaan. Koen kuiten-
kin voittavani moraalisesti päästes-
säni näyttämään uskonnoille pitkää 
nenää. Toivon samalla myös voiva-
ni olla edes jollekin muulle, vaikka 
vain se yksi aikuinen, joka pitää ään-
tä epäkohdista. Juuri sellainen aikui-
nen, jollaista olisin kaivannut omas-
sa lapsuudessani. Vaikka tällainen ei 
olisi edes ollut omassa lähipiirissä-
ni, niin edes pelkkä tietoisuus täl-
laisen aikuisen olemassaolosta olisi 
helpottanut valtavasti omien epäilys-
teni hyväksymisessä.

Kirjoittaja on perheenisä, jolla kaksi 
koululaista lasta. Hän aktiivinen us-
kontokuntiin kuulumattomien van-
hempien Facebook-ryhmässä. 

Miten kasvoin vihaamaan  
uskontoa?

Uuden ylioppilaan koulumuistoja 
uskonnon tuputuksesta 
– ”samojen asioiden veivaamista vuodesta toiseen”
Kirjoittaja on tämän kevään ylioppilas, joka postaili elokuussa tuntojaan 12 vuoden 
koulutiestä Vapaa-ajattelijain liiton facebook-ryhmässä. Alla poimintoja kahdesta 
kirjoituksesta. Kirjoittaja on nyt aloittanut opinnot Turun yliopistossa.

Siiri Saarinen 
fil.yo, Turku

Yliopiston häämöttäes-
sä edessä mieli on jäl-
leen eksynyt muistele-
maan menneitä kou-
luaikoja. Niihin noin 

kolmeentoista vuoteen on mahtu-
nut sekä huippuja että aallonpohjia, 
mutta luultavasti olen ymmärtänyt 
edes jotakin itsestäni ja tästä pallos-
ta, jota me toistaiseksi tallaamme.

Oppiminen on ollut koko elämä-
ni yhtenä johtotähtenä, joka on oh-
jannut minua elämässä eteenpäin. 
Arkijärjellä oppiminen henkilöityy 
usein kouluun, jossa tulisi tietyssä 
ajassa hallita asiat, joita Opetushal-
lituksen virkailijat pitävät tärkeinä. 
Koulun tulisi ohjata hyvään kansa-
laisuuteen, kriittiseen ajatteluun ja 
opetuksen pitäisi olla uskonnollises-
ti ja puoluepoliittisesti sitouttama-
tonta. Oman kokemukseni mukaan 
näin ei kyllä läheskään aina ole, ei-
kä koulun henkilökunta joskus edes 
yritä teeskennellä puolueetonta.

Koulun ja uskonnon suhde ja 
kohtaaminen opintojeni aikana kat-
taisivat monta postausta. Erityisesti 
ykkös- ja kakkosluokilla tuputus oli 
järjestelmällistä, vaikka en sitä sil-
loin tajunnut. Kakkosluokalla esi-
merkiksi mentiin juhlimaan lähi-
seurakunnan "synttäreitä" vanhaan 
pappilaan. Siellä kierreltiin "hiljai-
suuden rasteja", joissa "mukavat tä-
dit" kertoivat Jeesuksen elämästä ja 
sen jälkeen syötiin kakkua ja juo-
tiin mehua. Jokaiselle jaettiin kut-
su "virallisiin syntymäpäiväjuhliin", 
joilla olisi paljon mukavaa toimin-
taa. Joulun alla mentiin samaiseen 
pappilaan katsomaan samojen tä-
tien itämaantietäjäleikkejä. Ihmet-
telen vain, mitä olisin voinut oppia 
sen sijaan, että olisin kuunnellut si-
tä lässyttämistä.

Lapsena sitä ei välttämättä ajatel-
lut yhtä syvällisesti, mutta nykyään 
voin ihan aiheestakin kyseenalais-
taa sen, miksi tunnustuksettomas-
sa uskonnonopetuksessa olisi hyväk-
syttävää tankata kakkosluokkalais-
ten päähän rukouksia ja uskontun-
nustuksia kuin rippikoulussa ikään. 
Myös kaikki ne seurakunnan järjes-
tämät tilaisuudet, jotka veivät aikaa 
muulta tiedepohjaiselta opetuksel-
ta, olivat vähintäänkin arveluttavia. 
Tuskin ne sivistyksen asiaa palveli-
vat, sillä samojen asioiden veivaa-

minen vuodesta toiseen ei opetta-
nut meille mitään uutta, vaan tar-
koituksena oli sitouttaa osaksi seu-
rakunnan toimintaa.

Elämäni aikana olen joutunut 
monta kertaa kyseenalaistetuksi, ja 
koulumaailmassa suhde uskontoon 
tuntui korostuvan tarpeettomasti. 
Iltapäiväkerhossa rukoiltiin Jeesuk-
selta siunausta ennen jokaista väli-
palaa ja värvättiin lapsia heiluttele-
maan muovisia palmunlehviä osa-
na adventtikulkuetta. Minäkin osal-
listuin niihin yhteisöllisyyden takia, 
ja siksi, että muita mahdollisuuksia 
esiintyä ei tuolloin oikein ollut. Toi-
min siihen aikaan kummallisesti se-
kä mukautuen että kapinoiden, mut-
ta en epäröinyt kyseenalaistaa ohjaa-
jia heidän näkemyksistään. 

Vaikka perheeni ei ole miten-
kään uskonnollinen, sain aika pie-
nestä oman annokseni raakuudes-
saan käsittämättömistä Raamatusta 
löytyvistä tarinoista lähinnä koulus-
sa ja partiossa. Minulle jäi traumat 
useiksi vuosiksi, mutta tuskin ku-
kaan otti niitä todesta. Pikemmin-
kin niitä vain vahvistettiin.

Uskonnottomalla on edelleen-
kin vaikeaa monessa koulussa hen-
kilökunnan ollessa intomielistä va-
kaumuksensa julistamisen suhteen. 
Rehtorit tekevät yhteistyötä seura-
kuntien kanssa ja tilannetta on vai-
kea muuttaa luutuneiden asenteiden 
takia. Joulu- ja kevätkirkot, hartau-
det ja muut seurakunnan järjestämät 
aktiviteetit ovat arkipäivää useassa 
paikassa, vaikka näin ei varsinkaan 
uusien linjausten mukaan tulisi olla. 
Lapsia ja nuoria ei pitäisi jakaa epä-
reilusti ryhmiin huoltajiensa vakau-
muksen takia. 

Minulle tilanne oli vielä niin nu-
rinkurinen, että vanhempieni vakau-
mus tuskin oli sama kuin seurakun-
nan, mutta silti minut oli koulun toi-
mesta pakotettu niihin tilaisuuksiin.

Yleisesti mielipiteenvapaus on 
minulle asia, joka pitäisi suoda kai-
kille. Ketään ei saisi pakottaa kirk-
koon vastoin tahtoaan eikä oppitun-
nin tulisi toimia opettajan mahdol-
lisuutena levittää uskoaan, vaikka 
suhtautuisi siihen kuinka hartaasti. 
Koulupolkuni peruskoulussa, mutta 
myös lukiossa, on kenties tehnyt mi-
nut valveutuneeksi omista arvoistani 
ja päämääristäni, mutta oppilaiden 
vakaumuksenvapautta ei saa louka-
ta vanhojen perinteiden ja henkilö-
kohtaisten suhteiden tähden. Kuin-

kakohan kauan koulut eriarvoistavat 
järjestämällä erottavia uskonnollisia 
tilaisuuksia, joiden tarkoitus ei ole 
edistää yleisiä oppimistavoitteita?

Mun mielestä kirkon valta Suo-
messa on suhteettoman suuri, kun 
otetaan huomioon väestön aito us-
konnollisuuden taso. Jotenkin olen 
tuntenut itseni monesti ulkopuoli-
seksi ajatusteni kanssa. Sekulaari-
kehityksestä huolimatta tuntuu sil-
tä, että nuoria ei kiinnosta aktiivi-
sesti ajaa vakaumuksenvapautta. Ei 
uskota, mutta mennään silti rippi-
kouluun, koska niin on tapana ja sen 
käymisestä saa rahaa.

Moni kirkonmies tai -nainen tun-
tuu kuitenkin ajattelevan rippikou-
lun käyneiden määrän indikoivan 
todellista vakaumusta. Minut konfir-
moinut pappi oli niin liikuttunut, et-
tä kyyneleet valui poskilla "nuorten 
ottaessa paikkansa seurakunnan yh-
teydestä". Nyt rohkeutta ja itsetunte-
musta on kertynyt niin paljon, että 

en enää menisi rippikouluun vain, 
koska muutkin käy sen.

Kaiken kaikkiaan sekulaari Suomi 
on tavoite, jonka vuoksi olisin val-
mis antamaan paljon. Työtä se vaa-
tii, mutta epäreilujen ja pölyttynei-
den valtarakenteiden kaatoon kan-
nattaa nähdä vaivaa. Haluaisin, että 
kukaan ei joutuisi häpeämään us-
konnottomuutensa tähden, ja että 
uskonnot eivät enää pääsisi murta-
maan ja tuhoamaan mielenterveyt-
tä kuten monella on käynyt. Olen yl-
peästi vapari, vaikka tulen varmasti 
kohtaamaan nimittelyjä uskontoal-
lergiasta ja saatanallisuudesta. Oike-
astaan minun on jo monta kertaa sa-
nottu olevan matkalla helvettiin ne-
tin hihhulilaumojen toimesta. 

Olen iloinen, että on olemassa ih-
misiä, joiden kanssa voin työsken-
nellä sekulaarin kehityksen puolesta. 
Toivoisin, että useampi liittyisi mu-
kaan, jotta todellinen mielipiteenva-
paus toteutuisi.

Siiri Saarinen
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Sekulaari taide – 
kymmenen poimintaa 
Pete Alander

Taide ennen renessanssin 
syntyä Italiassa 1400-lu-
vun alussa oli pääsään-
töisesti keskittynyt us-
konnolliseen kuvastoon 

ja taiteen tilaajat olivat enimmäkseen 
kirkollisia tahoja. Uuden ajan alun 
myötävaikutuksessa taiteilijat uskal-
sivat kuitenkin irroittautua tiukasta 
kristillisestä taiteesta ja hakivat inspi-
raatiota muun muassa antiikin Roo-

man ja Kreikan kulttuureista, filoso-
fiasta ja tieteestä. Renessanssin taitei-
lija halusi luoda mieluummin kuvan 
ihmisestä kuin Jumalasta. 

1600-luvun lopulla Ranskassa al-
kanut valistuksen aika, joka korosti 
järjen käyttöä ja tietoa vanhoillisten 
uskomusten sijaan, mahdollisti us-
konnottoman taiteen kehittymistä, 
ja viimeistään modernismin myö-
tä 1900-luvun alussa kuopattiin pa-
kottava tarve kristillisen taiteen luo-
miselle. 

Sekulaarille taiteelle ei ole var-
sinaista kulttuuria, koodistoa tai 
kirjattua historiaa, vaikka uskon-
noista irroittautunutta taidetta on 
toki tehty jo vuosisatoja. Kaikkea 
uskontoja kuvaamatonta taidetta 
ei voida kuitenkaan kategorisoi-
da sekulaariksi. Hedelmäasetel-
maa ei voi tulkita uskonnottoma-
na teoksena, vaikka siinä ei Raa-
matun satuja kuvata. Teoksessa tu-
lee tulla esille taiteilijan pyrkimys, 
näkemys tai ideologia uskonnois-

ta irtautumiseen. Rajanveto toki on 
haastavaa.

Huolimatta sekulaari-termin var-
sinaisesta maallisesta merkitykses-
tä seuraaviin teoksiin sisältyy myös 
mytologisia tai okkultismiin viittaa-
via töitä, jotka vastustavat tai sanou-
tuvat irti valtauskontojen kahleista. 
Teokset toimivat tekijöidensä huuta-
vana vastalauseena uskontojen valta-
asemalle sekä iskevät kyntensä kris-
tilliseen arvomaailmaan jopa juma-
lanpilkan muodossa. 

Theodor Kittelsen  
"Rutto Portaissa", 1896
Theodor Kittelsen oli 
norjalainen kuvataiteili-
ja, joka on tunnettu työs-
tään peikko- ja satukuvit-
tajana, maalarina ja kari-
katyyripiirtäjänä. Vuonna 
1914 tuberkuloosiin kuol-

lut yhdeksän lapsen isä pi-
ti myös kirjoittamisesta ja 
nautti luonnosta. Herran 
luonnonläheisiä ja myto-
logisia töitä on käytetty 
muun muassa black me-
tal -yhtye Burzumin le-

vynkansissa. Oma henki-
lökohtainen suosikkini on 
vuonna 1896 tehty hyytävä 
grafiikka “Rutto Portaissa”, 
jossa pelottavalla virneellä 
tuijottava naisoletettu hah-
mo katselee rappusista.

Heinrich Lossow  
"The Sin", 1880
Heinrich Lossow oli sak-
salainen kuvataiteilija ja 
kuvittaja, joka elinaika-
naan (1843–1897) julkai-
si hävyttömiäkin teoksia, 
joista vuonna 1880 maalat-
tu "The Sin" aiheutti suo-
rastaaan skandaalin. Teok-
sessa viitataan vuonna 

1501 Cesare Borgian jär-
jestämiin juhliin, joihin si-
sältyi tarinan mukaan kai-
kenlaista irstailua. Kuvassa 
näkyy mies ja nunna har-
rastamassa sitä itseään. 
Tällä mennään jo hardco-
re-tason jumanlanpilkka-
ukseen. Thumbs up.

Mark Porter "Baphometin  
Patsas", 2015
Yhdysvalloissa perustet-
tu virallisen uskonnon sta-
tuksen saanut uskonnoton, 
sekulaarinen ja ateistinen 
järjestö TST (The Satanic 
Temple) teetti kuvanveistäjä 
Mark Porterilla upean, mel-
kein kolme metriä korkean 

Baphometin patsaan. Kysei-
nen hahmo esiintyi ensim-
mäisen kerran vuonna 1855 
ranskalaisen okkultisti-maa-
gikko Eliphas Lévin piirtä-
mänä kirjassa “Dogme et 
Rituel de la Haute Magie”. 
Pukkipäinen otus on myö-

hemmin valjastettu useaan 
satanismiin tai saatananpal-
vontaan liitettyyn kuvastoon 
ja yhteyteen. Mark Porterin 
toteuttama patsas on visuaa-
lisesti häikäisevä ja sisältää 
Lévin työstä poiketen myös 
kaksi lasta hahmon vierellä.

Nestor Avalos 
"Azazel’s Rise", 2014
Meksikolainen taiteilija Nes-
tor Avalos on tunnettu syn-
kästä, mustanpuhuvasta ja 
jumalattomasta, mutta ju-
malkuvastoa mukailevasta 
tyylistään. Hänen töitään nä-
kee myös useiden yhtyeiden 
levynkansissa ympäri maail-

maa. “Azazel’s Rise” on vah-
va, eeppinen ja mielikuvi-
tuksellisen visuaalinen tuo-
tos kuolemanenkelin nou-
susta. Tätä artistia kannattaa 
ehdottomasti seurata vaikka 
Instagramissa @nestoravalo-
sofficialblackarts

Marcel Duchamp  
"Fountain", 1917
R ans k a l a i n e n  Ma rc e l 
Duchamp jos kuka sinetöi 
käsitteen “readymade” tai-
teeseen. Termillä tarkoite-
taan tekniikkaa, jossa tai-
teessa voidaan käyttää vaik-
ka valmiita esineitä. Muun 
muassa dadaismissa vai-
kuttanut Marcel toi vuonna 

1917 New Yorkin riippumat-
tomien taiteilijoiden näytte-
lyyn ostamansa pisuaarin ja 
signeerasi sen mystisesti ni-
mellä R. Mutt. Teosta ei lai-
tettu esille ja se jopa katosi, 
mutta lukuisten kopioiden ja 
erikoisuutensa ansiosta sitä 
pidetään yhtenä vaikutta-

vimmista teoksista ja syynä 
ennakkoluuloihin, jota abst-
raktia taidetta kohtaan tun-
netaan. Herran muita rea-
dymade-töitä olivat muun 
muassa signeerattu lumila-
pio, kampa ja WC-allas. Ju-
malilla ei näissä teoksissa ole 
mitään sijaa.

| osa 1

Zbigniew M. Bielak,  
"Prequelle", 2018
Puolalainen vuonna 1980 
syntynyt Zbigniew M. 
Bielak on tällä hetkellä yksi 
nimekkäimmistä taiteilijois-
ta raskaan musiikin kentällä. 
Ennen kaikkea ruotsalaiselle 
Ghost-yhtyeelle suunnitel-
lut kristinuskoa rienaavat 

levynkannet ovat huikei-
ta teoksia kaikkine yksi-
tyiskohtineen. Olisin voi-
nut valita tähän minkä ta-
hansa Bielakin työn, mutta 
“Prequelle”-levy kansitai-
teineen on itselleni yhtyeen 
mieluisin tuotos.



Uskomaton Vapaa Ajattelija Uskomaton Vapaa Ajattelija

3/2020 3/202010 11

Eero K.V. Suorsa

Vapaa-ajatteli-
jain liiton liit-
tokokous ko-
koontui aurin-
koisessa Jyväs-

kylässä syyskuun viimeisenä 
viikonloppuna historiallisen 
hyvissä tunnelmissa. Keski-
Suomen vapaa-ajattelijat oli-
vat vastanneet ansiokkaas-
ti kokousjärjestelyistä (kuten 
opastuksesta kokouspaikalle, 
kahvitarjoiluista yms.), mistä 
heille suuret kiitokset, etenkin 
koronaviruksen aiheuttamis-
sa haastavissa olosuhteissa.

Kokouspaikalla oli tar-
jolla asianmukaisesti kasvo-
maskeja ja käsidesinfiointi-
ainetta Jyväskylän kaupun-
gin suosituksen mukaisesti. 
Lääkäri, Kotkan vapaa-ajat-
telijoiden puheenjohtaja, ko-
kousedustaja Liisa Taskinen 
opasti kokouksen alussa kas-
vomaskien asianmukaisessa 
käytössä.

Liiton jäsenyhdistyksistä 
edustettuina olivat 14 yhdis-
tystä, paikalla oli yhteensä 
28 liittokokousedustajaa se-
kä kokouksen seuraajia, toi-
mihenkilöitä ja Vapaa-ajat-
telija lehden edustaja (tämän 
kirjoittaja). Valtakirjat tar-
kastettiin kokouksen alus-
sa, eikä niistä löytynyt huo-
mautettavaa.

Kokous avattiin lauantai-
na iltapäivällä 26.09.2020. 
Keski-Suomen vapaa-ajatte-
lijoiden puheenjohtaja Päivi 
Kovanen lausui järjestävän 
yhdistyksen tervehdyksen, 
ja samassa yhteydessä yh-
distyksen uusi aktiivi Arttu 
Häyrynen piti koskettavan 
puheen omasta taipaleestaan 
vapaa-ajattelijaksi. Hän to-
tesi haluavansa olla muutta-
vansa maailmaa paremmak-
si paikaksi nähtyään minkä-
laista haittaa dogma saa ai-
kaan maailmassa.  

Vilkasta 
keskustelua 
sääntömuutoksesta
Sääntömuutosesityksestä 
käytiin vilkasta keskuste-
lua, vaikkei mikään yhdis-
tys ollut esittänyt muutoksia 
tai vastaehdotuksia sääntö-
työryhmän yli kaksi vuotta 
huolellisesti valmistelemaan, 
Patentti- ja rekisterihallituk-
sen ennakkotarkastuksessa 
olleeseen esitykseen. 

Alueellisen edustavuuden 
kattavuuden turvaaminen 
nousi esiin Luoteis-Lapin 
vapaa-ajattelijoiden kokous-
edustaja Martti Vaattovaa-
ran hyvin jäsennellyssä ja 
esitetyssä puheenvuorossa. 
Kainuun vapaa-ajattelijoi-
den Aki Räisänen käytti pu-
heenvuoron, jossa nosti esiin 
toimielinten etätyöskente-
lyn tärkeän merkityksen ko-
ronaviruksen aikana.

Sääntömuutosesitys ei 
muuttanut tärkeimpiä lii-
ton järjestölliseen ja ope-
ratiiviseen olemukseen liit-
tyviä seikkoja. Yhdistysten 
muodostama liitto säilyy 
elinvoimaisena. Liittohal-
litus pystyy käyttämään lii-
ton säännöissä mainittuja ja 
määriteltyjä työvälineitä sille 
liittokokouksen ja liittoval-
tuuston antamilla valtuuk-
silla toimikaudelle. Sääntö-
muutos hyväksyttiin yksi-
mielisesti pitkän keskuste-
lun jälkeen.

Huomio 
tiedottamiseen ja 
yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen
Yhdeksän ansiokkaan pal-
velusvuoden jälkeen väisty-
vä pääsihteeri Esa Ylikos-
ki esitteli toimikautta 2017-
2020 ja nosti esiin tärkeitä 
huomioita. Ylikoski nos-
ti esiin tiedotustyön tärkey-
den ja yhteiskuntasuhteiden 
ja viestinnän parantamisen 
tärkeyden. 

Ylikoski nosti esiin hui-
man paradoksin: vaikka yh-
teiskunnan maallistumis- 
ja sekularisoitumiskehitys 
etenee huimaa vauhtia - esi-
merkiksi helsinkiläisistä pi-
an enää alle puolet kuuluu 
evankelis-luterilaiseen kirk-
koon - tämä ei nouse esiin 
isojen mediatalojen julkai-
semissa sanomalehdissä ja 
muissa näiden julkaisemis-
sa muissa medioissa.  

Liiton oma tiedottaminen 
on pelannut; Vapaa-ajatteli-
ja-lehden lisäksi liiton Face-
book-sivut, Facebook-ryh-
mä ja Twitter-tili ovat olleet 
erittäin aktiivisia. Jälkim-
mäisen aktiivisuudesta eli 
”laulamisesta” Ylikoski kiit-
ti Tampereen vapaa-ajatteli-
joiden liittokokousedustajaa 
Riku Salmista ja monia liit-
tokokouksessa paikalla ollei-
ta Facebook-ryhmään aktii-

visesti kirjoittaneita. Kehit-
tämisen varaa kuitenkin on 
aina, ja esimerkiksi tästä Yli-
koski nosti esiin esitteiden 
kehittämisen. 

Vapaa Ajattelija -lehti on 
iso taloudellinen investoin-
ti, ja Ylikoski kertoi lehden 
toimituskunnan kasvaneen 
kiitettävästi ja lehden tarvit-
sevan edelleen lisää avusta-
jia ja kirjoittajia. Toimitus-
sihteerinä yhdyn tähän nä-
kemykseen.

Liiton järjestämistä uu-
sista tärkeistä tilaisuuksista 
esiin nousivat tunnustuk-
settomat tilaisuudet ennen 

valtiopäivien avajaisia. Niitä 
alettiin järjestää yhdessä Hu-
manistiliiton kanssa. Vuo-
den 2019 eduskuntavaalien 
jälkeisen tilaisuuden seu-
rauksena viisi kansanedus-
tajaa kolmesta puolueesta 
tekivät aloitteen tilaisuuden 
virallistamisesta. Ylikoski 
kertoi olleensa yhdessä Hu-
manistiliiton puheenjohta-
jan Irma Peiposen kanssa 
kaksi viikkoa ennen liitto-
kokousta eduskunnan juh-
lamenotoimikunnan kuulta-
vana, millä tavalla miten näi-
tä julkisen vallan symbolisia 
eleitä uudistettaisiin. Liitol-

le sopii myös, että etäisyyttä 
katsomusten ja varsinaisten 
valtiopäivien avajaisten vä-
lillä lisättäisiin.

 Liiton talous 
erittäin hyvässä 
tilassa
Liiton varapuheenjohtaja 
Antti Värri kertoi puheen-
vuorossaan liiton talou-
den tilasta. Liitto on saa-
nut säästöä verrattuna ai-
empiin toimikausiin siinä, 
että palkattujen työnteki-
jöiden tehtäviä on nyt hoi-
dettu ansiokkaasti väsymät-

tä vapaaehtoisvoimin. Kun 
valtionapu evättiin vuodel-
ta 2019, liitto päätti roh-
kein mielin ryhtyä voimak-
kaisiin ja tiukkoihin säästö- 
ja sopeutustoimenpiteisiin. 
Niissä mentiin yli odotus-
ten, ja tilipäätöksen loppu-
tulos kertoi, että tilikauden 

ylijäämä on kautta aikojen 
paras. Syinä tähän on esi-
merkiksi se, että jäsenyh-
distykset ovat osoittaneet 
tahtotilaa ja solidaarisuut-
ta liittoa kohtaan, ja avus-
tushakemusten määrä pie-
neni huomattavasti esimer-
kiksi hautausmaatoiminnan 
osalta. Liiton toimisto sai 
tuottoja Helsingin seudun 

vapaa-ajattelijoiden mak-
samasta vuokrasta. 

Liittomaksut menevät 
käytännössä Vapaa-ajatteli-
ja-lehden kuluihin. Lehteen 
tehtiin joitain muutoksia: 
perinteistä lehteä tehtiin ku-
luneen vuoden aikana kolme 
painosta, ja vuoden kolmas 

numero yhteistyössä Helsin-
gin yhdistyksen kanssa. 

Kansainvälisen yhteistyön 
kustannukset pysyivät lähes 
samalla tasolla kuin aikai-
semmin, paitsi kansainväli-
sessä humanistitoiminnassa 
(IHEU), jossa Vapaa-ajatte-
lijain liitto nousi täysjäse-
nyyteen, jolloin jäsenmak-
su nousi hieman.

Riemukas 
illanvietto
Ensimmäisen kokouspäivän 
päätyttyä lauantaina klo 17.02 
kokousväki suuntasi hotellille 
levähtämään. Tämän jälkeen 
vapaa-ajattelijat kokoontui-
vat ansaitulle illalliselle So-
lo Sokos Hotel Paviljonkiin, 

jossa käytiin vilkasta keskus-
telua kokouspäivän aiheis-
ta. Illallisella oli tarjolla run-
sas bufé, josta löytyivät hyvin 
esille laitetut, mureiksi kehu-
tut lihat, erinomaisesti suo-
lattu lohi sekä miellyttävästi 
höyrytetyt vihannekset. Jäl-
kiruoaksi oli herkullista suk-
laakakkua. Ystävällinen hen-
kilökunta tarjoili hyväksi ke-

huttuja ruokajuomia. Omasta 
puolestani totean karpalome-
hun olleen juuri hyvin jäähdy-
tetty. Vaparit keskustelivat va-
pautuneesti ja antaumuksella 
ajankohtaisista aiheista, kuten 
liiton julkisuuskuvan kehittä-
misestä ja uskonnottomuutta 
ja ateismia sivuavista ilmiöis-

tä. Naurua herätti esimerkiksi 
Ylen Kaikki synnit -sarjan ku-
vaus uskonnottomista.

Maittavan illallisen jäl-
keen vaparit hajaantuivat 
kuka hotellille, kuka Suo-
men Ateenan sykkivään yö-
hön. Ravintola Helmeen 
päätyi joukko riehakkai-

Kokouksen hyvää henkeä kiiteltiin koko 
kokousväen toimesta.

Liittokokousreportaasi  
Jyväskylästä 26.-27.09.2020

Elämänkaaripalkinto Pertti Perinivalle

Vapaa-ajattelijain liitto on myöntänyt 
3. elämänkaaripalkinnon kemiläi-
selle Pertti Perinivalle. Hän on toi-
minut Kemin vapaa-ajattelijain pu-
heenjohtajana 30 vuotta. Sen lisäk-

si hän antanut tarmoaan Vapaa-ajattelijain liiton 
toimielimissä, kuten liittohallituksessa. 

Yhdistyksen hautausmaan hoitaminen on ollut 
Pertin toiminnassa tärkeällä sijalla, ja liiton hauta-
usmaatyöryhmän puheenjohtajana paneutuminen 
vapaa-ajattelijain hautausmaatoiminnan kehittämi-
seen ja laillisuuteen on auttanut muita yhdistyksiä.

Pertti on pitkään hoitanut vapaa-ajattelijain pu-
hujapalvelua Lapissa laajasti aina Utsjokea myö-

ten. Hän on myös tukenut Lapin ja Rovaniemen 
vapaa-ajattelijatoimintaa. 

Vapaa-ajattelijain liiton 1. elämänkaaripal-
kinnon sai Reijo Taipale Lahdesta sekä 2. elä-
mänkaaripalkinnon Olavi Korhonen Lappeen-
rannasta.

Palkinnon Pertti Perinivalle (keskellä) luovuttivat liiton varapuheenjohtaja Antti Värri (vas) ja Esa Ylikoski. Sykähdyttävässä 
kiitospuheenvuorossaan Periniva kertoi erityisesti - "työasuun" pukeutuneena – jo 1970-luvulla alkaneesta toiminnastaan juhlapuhujana 
niin häissä kuin hautajaisissa. Kuvat Yki Räikkälä.Vapareita kokoontuu liittokokouspaikalle. Kuvassa Turun vapaa-ajattelijoiden 

Ritva Ahonen ja Mikko Hangelmaa, järjestävän yhdistyksen Mikko Merikivi se-
kä Kari Ranta Keski-Uudenmaan vapaa-ajattelijoista.

Keskustelussa puheenvuorot pidettiin yleensä 
paikaltaan. Kuvassa Harry Anttila käyttämässä 
puheenvuoroa. Kuva: Binar Mustafa.

Vapaa-ajattelijoista yhä enemmän 
valtavirtaa.
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Jäsenyhdistykset

ETELÄ-KARJALAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Olavi Korhonen, Korkearannantie 3 F 54530 Luumäki | 
puh. 0500-556010 | 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 Kovanen | 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.

LAHJOITUKSET LIITON TAI YHDISTYSTEN PANKKITILEILLE

Kokoomus – "kypäräpappien" aika on ohi
Jori Mäntysalo

Vanhemmille ensimmäi-
nen mielikuva Kokoo-
muksesta saattaa olla 
Kari Suomalaisen pila-
piirrosten "kypäräpap-

pi". Kuvalle oli aikanaan myös katet-
ta: kun esimerkiksi Juhannustans-
sit julkaistiin, jumalanpilkkasyytettä 
vaativat nimenomaan Kokoomuk-
sen kansanedustajat. Viimeiset vuo-
sikymmenet osoittavat kuitenkin 
melko johdonmukaista maallistu-
mista.

Kirkko katosi 
periaateohjelmista
Vielä vuoden 1994 yleisohjelma on 
kaiku menneisyydestä: "Puolue tah-
too säilyttää sen, mitä kansamme on 
aikaisemmilta sukupolvilta arvokasta 
perinyt, niin kuin kansan uskonnon, 
tervehenkisen perhe-elämän - -". Vuo-
den 1998 tavoiteohjelma sisälsi koko-
naisen luvun otsikolla "Kirkko osa-
na ihmisen arkea" – tosin tavoitteena 
tuolloin oli poistaa piispojen nimitys-
oikeus presidentiltä, mikä toteutuikin.

Vuosituhannen vaihduttua otsikko 
oli "Uskonto osana ihmisten arkea" ja 
tekstissä puhuttiin muiden uskonto-
jen ymmärtämisestä ja suvaitsemises-
ta. Tavoitteena oli mm. sallia kuntien 
ja seurakuntien yhteiset virat. Vuon-
na 2006 tärkeänä kulttuuriperinnön 
osana oli "kristillinen etiikka ja arvo-
pohja", mutta kokonaista osaa ei us-
konto enää saa.

Tämän jälkeen maininnat kirkosta 
ja uskonnosta katoavat yleis- ja vaali-
ohjelmista. Nykyinen ohjelma vuodel-
ta 2018 jopa kertoo kaikkien olevan 
tasa-arvoisia katsomukseen tai seksu-
aaliseen suuntautumiseen katsomat-
ta – vuoden 1994 "uskonto ja terve-
henkinen perhe-elämä" on jäänyt kau-
as taakse.

Rukouspäiväjulistus 
2003
Joulun 2003 alla oli käsittelyssä la-
ki rukouspäiväjulistuksesta. Siihen 
saakka Tasavallan presidentti oli al-
lekirjoittanut vuosittain julistuksen 
neljästä rukoussunnuntaista. Julis-
tus oli symbolinen ilman käytän-
nön merkitystä ja näin siis asiana 
riippumaton vasemmisto–oikeisto-
akselista.

Kolmesta suuresta puolueesta 
Keskusta oli yksimielisesti julistuk-
sen puolesta, SDP lähes täysin vas-
taan. Kokoomuksen kanta jakautui: 
22 oli maallisen valtion puolella, 13 
olisi halunnut presidentin tehtäviin 
edelleen uskonnollisen julistuksen. 
Kokoomus oli siis mennyt kirkkaas-
ti Keskustan ohi, vaikka kirkollinen 
siipi oli vielä tuolloin melko vahva.

Vaalikone-vastauksia
Kokoomuksen ehdokkaista harva 
on vastannut uskonnonvapaus.fi-si-
vun vaalikoneeseen. Voinee olettaa, 
että tämä joukko – viime vaaleis-
sa 35 ehdokasta – painottuu meil-

le myötämielisiin, eikä siten kuvaa 
todellisuutta.

Ehkä yllättävintä on, että seitse-
män ehdokkaan mukaan peruskou-
lun ei tulisi järjestää jumalanpalve-
luksia. Nykyistä kahden tilaisuuden 
mallia kannatti 20 ja kuusi puoles-
taan heikentäisi tilannetta poista-
malla tunnustuksettoman vaihto-
ehtotilaisuuden.

Muutoin esimerkiksi jumalan-
pilkkalain kumoamisessa vastannei-
den kannat jakautuivat tasan. Valti-
onkirkkojen verotusoikeuden olisi 
poistanut kahdeksan ehdokasta.

Ihmisiä
Kokoomuksen johto ei ole kommen-
toinut uskontoa kovin paljon. Selvin 
ulostulo viime vuosilta koski kirk-
korakennusten käyttöä koulujen 
päätösjuhliin, jolloin puheenjohtaja 
Petteri Orpo arvosteli eduskunnan 
oikeusasiamiehen kantaa. Varapu-
heenjohtajista Antti Häkkänen to-
tesi "Uskontoon suhtaudun vierok-
suen politiikan välineenä, mutta sa-
malla on tunnustettava, että olemme 
länsimainen kristillisiin arvoihin pe-
rustuva oikeusvaltio."

Selvin uskonnon puolustaja on 
entinen seurakuntanuori Sanni 
Grahn-Laasonen. Hän kommen-
toi ministerinä, miten "valtio tukee 
uskontojen vuoropuhelua", kan-
nusti kirkolliskokouksessa koulu-
ja ja seurakuntia yhteistyöhön ja 
niin edelleen. Suvivirttä ovat puo-
lustaneet mm. Sari Sarkomaa ja 

aiempi puheenjohtaja Jyrki Ka-
tainen. Pappejakin löytyy puolu-
een riveistä, näkyvimpänä puolue-
sihteeri Kristiina Kokko.

Kirkon ja valtion eroa kannat-
taa luonnollisesti Elina Lepomä-
ki. Hänellä tavoite liittyy yleiseen 
liberalismiin. Lepomäki kannattaa 
muutoinkin hyvin suppeaa roolia 
valtiolle. Paljonko tällaista Libe-
raalipuolueen kantoja lähenevää 
ajattelua puolueessa on, sitä en tie-
dä.

Tuleeko muutoksia?
Kokoomus on siis selvästi liberalisoi-
tunut ja on edelleen valmis pieniin 
askeliin kohti maallisempaa Suo-
mea. Puolue taiteilee nyt jonkinlai-
sella nuoralla: yhtäältä vanhoja ky-
päräpappeja kaipaavia äänestäjiä 
elää yhä, toisaalta liberaalien nuor-
ten ääniä ei kalasteta kirkollisuutta 
korostamalla.

Kansalliset Ylioppilaat ry esit-
ti 2014 "- - että Suomen evankelis-
luterilainen kirkko ja ortodoksinen 
kirkko eivät enää olisi osa Suomen 
julkishallintoa." Puoluehallitus toki 
tyrmäsi esityksen. Pientä muutos-
ta siis kuitenkin elää. Osaltaan tä-
mä näkyy siinäkin, että tuntemista-
ni vapaa-ajattelijoista Kokoomusta 
kannattaa yllättävän moni.

Kirjoitus on kolmas osa Mäntysalon 
puoluesarjaa, ks Vapaa Ajattelija nro 
1/20, SDP, ja nro 2/2020, Perussuo-
malaiset.

Mitä Vapaa-ajattelijat oikein haluavat
– virallinen totuus tavoitteista ja strategiasta
1. Toiminta-ajatus
Vapaa-ajattelijain liitto on uskonnottomien edun-
valvonta-, ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö, joka 
perustaa toimintansa tiedepohjaiseen ja rationaa-
liseen ajatteluun sekä humanistisiin arvoihin. Liit-
to ja sen yhdistykset toimivat Suomessa kokoavas-
ti ja vuorovaikutteisesti osana kansainvälistä se-
kulaaria humanistista liikettä. Toiminta on puo-
luepoliittisesti sitoutumatonta.

 �Liitto edistää ajatuksen, uskonnon ja katso-
muksen vapautta, yhdenvertaista, syrjimä-
töntä kohtelua uskonnosta tai vakaumukses-
ta riippumatta sekä julkisen vallan katsomuk-
sellista neutraaliutta.
 �Liitto edistää sekulaaria yhteiskuntaa sekä se-
kulaaria tapakulttuuria ja siviiliseremoniapal-
veluja.
 �Liitto edistää tiedepohjaista todellisuuskäsitys-
tä, rationaalista ja kriittistä ajattelua sekä se-
kulaaria humanistista etiikkaa ja elämänkat-
somusta.

2. Visio
Vapaa-ajattelijain tavoittelema Suomi on sekulaa-
ri valtio ja yhteiskunta, jossa

 �valtio ja kunnat ovat uskonnollisesti ja katso-
muksellisesti tunnustuksettomia ja samalla si-
toutuneita YK:n julistuksen määrittelemiin ih-
misoikeuksiin,
 �kasvatus ja koulutus nojautuvat tieteeseen, ra-
tionaalisuuteen, kestävään kehitykseen ja se-
kulaareihin humanistisiin arvoihin,
 � erityisesti lasten ja nuorten oikeuksia ja oman 
identiteetin rakentamista kunnioitetaan,
 �kansalaistoiminnan ja -järjestöjen rooli on tär-
keä vapaassa, vuorovaikutteisessa demokraat-
tisessa yhteiskuntakehityksessä,
 �Vapaa-ajattelijain ja muiden sekulaarijärjestö-
jen toiminnalla on merkittävä rooli sekulaa-
rin kulttuuriin palvelurakenteiden edistäjänä 
ja tuottajana.
 �Suomi toimii valtiona kansainvälisesti ihmis-
oikeuksien puolesta, myös uskonnottomiin 
kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten lopet-
tamiseksi.

3. Arvot
Liiton yhteiskuntapoliittiset ja kulttuuriset tavoit-
teet ovat ihmisoikeusperustaisia. Liitto noudattaa 
omassa toiminnassaan perus- ja ihmisoikeuksia 
sekä niiden yleisinhimillisiä arvoja, kuten ihmi-
syyteen kuuluvat yksilön ja ajatuksen vapaus, yh-
denvertaisuus, tasa-arvo, sananvapaus sekä vas-
tuu muista ihmisistä ja ympäristöstä.

Ihmisten erilaisuuden hyväksyminen ja kunni-
oitus liiton omassa toiminnassa ovat keskeisiä ar-
voja. Vapaa-ajattelijayhdistykset yhdistävät yhtei-
sesti sovittujen ja sovittavien tavoitteiden puolesta 
monenlaisia ihmisiä, joilla on erilaisia perusteita 
ja painotuksia niin Vapaa-ajattelijain toimintaan 
kuin yhteiskuntapolitiikkaan. Sananvapaus kuu-
luu myös eri tavalla ajatteleville ihmisille.

Kaikilla vapaa-ajattelijoilla on yhdistyksessään 
yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vai-
kuttaa toimintaan.

4. Strategiset tavoitteet ja 5. Toiminnan peruslinjat löytyvät netistä: http://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2020/09/28/tavoitteet-ja-strategia-2020-2023/

ta vapareita, ja kädet hei-
luivat karaoken raikuessa. 
Keski-Suomen vapaa-ajat-
telijoiden Risto Puumalai-
nen, Tampereen vapaa-ajat-
telijoiden Riku Salminen ja 
Leena Muranen lumosivat 
koko ravintolan loistavil-
la tulkinnoillaan niin koti-
maisista kuin kansainvälisis-
tä kauneimmista kappaleis-
ta. Erityisesti on mainittava 
Leena Murasen loistava tul-
kinta Corrsin kappaleesta 
Breathless. Myös ravintolan 
tanssilattia suorastaan vil-

liintyi vapareiden huikaise-
vista koreografioista.

Jape Lovén Vapaa-
ajattelijain liiton 
puheenjohtajaksi 
2020-2023
Toisena kokouspäivänä, sun-
nuntaina 27.09. liittokokous 
valitsi Jape Lovénin liiton 
puheenjohtajaksi yksimieli-
sesti. Helsinkiläinen Lovén 
on pitkän linjan vapaa-ajat-
telija; hän on toiminut Hel-
singin seudun vapaa-ajatteli-

jain puheenjohtajana ja vara-
puheenjohtaja sekä liittoval-
tuuston ja sääntötyöryhmän 
puheenjohtajana. Ammatil-
taan Lovén on ahtaaja, ja har-
rastaa moottoripyöräilyä.

Satamaduunarina Lové-
nilla on kokemusta myös 
pitkän linjan puolue- ja ay-
toiminnasta. Hän on Helsin-
gin kaupunginvaltuuston va-
rajäsen (SDP), ja on toimi-
nut AKT:n toimielimissä, 
kuten valtuuston 1. vara-
puheenjohtajana. Tämä ko-
kemus on varmasti erittäin 

hyödyllistä liiton vaikutta-
miskapasiteesin ja yhteis-
kunnallisen viestinnän ke-
hittämisessä ja lisäämisessä.

Puheessaan liittokokouk-
selle Lovén linjasi toivovan-
sa, että vapaa-ajattelijoista tu-
lisi yhä enemmän valtavirtaa. 
”Täytyy muistaa, että suuri 
osa uskonnottomista ihmi-
sistä on uskonnollisesti vä-
linpitämättömiä”, Lovén to-
tesi. ”Uskonnottomat hyväk-
sytään suomalaisessa yhteis-
kunnassa hiljaisesti”, ja asiaan 
on saatava muutos.  Aiemmin 

lauantaina Lovén totesi yhdis-
tysten tarvitsevan lisää jäse-
niä, ”jotta lausunnoillamme 
on enemmän painoarvoa”.

Kokouksen 
päättäminen
Liittokokous päätettiin sun-
nuntaina klo 9.48, koska 
henkilövalinnat suoritettiin 
ilman vaaleja. Kokousta kii-
tettiin historiallisesta yksi-
mielisyydestä, yleisestä suju-
vuudesta ja hyvästä henges-
tä koko kokousväen voimin.

Kuvassa uuden liittohallituksen ja liittovaltuuston jäseniä. Uusi puheenjohtaja Jape Lovén puhujakorokkeen takana ja hänen  
vieressään (vas) liittovaltuuston uusi puheenjohtaja Kari Pasanen. Kuva: Kari Hännikäinen.
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Eero K. V. Suorsa

Autoritaaristen hal-
lintojen ja populis-
min nousu maailmal-
la on herättänyt ky-
symyksiä siitä, mikä 

saa"vakiintuneina demokratioina" 
pidetyt maat muuttumaan demokra-
tian irvikuviksi, joissa sananvapaus 
muuttuu olemattomaksi, poliittiset 
virkanimitykset sukulaisten ja ystä-
vien suosimiseksi, vaalitulokset vää-
ristellyiksi ja tosiasiat "valeuutisiksi", 
fake news. Tänä syksynä on ilmesty-
nyt joukko erinomaisia näitä aihei-
ta käsitteleviä kirjoja, kuten nyt kä-
sittelyssä oleva yhdysvaltalais-puo-
lalaisen Pulitzer-palkitun toimitta-
jan ja tutkijan Anne Applebaumin 
kirja Twilight of Democracy. Apple-

baum kartoittaa Puolasta Unkariin 
aina Ison-Britannian Brexit-liikeh-
dinnän kautta Yhdysvaltoihin, min-
kälaisia mekanismeja demokratian 
rapautumisen ja ääriliikkeiden nou-
sun taustalta ja sisältä löytyy. Nostan 
tässä arviossa Applebaumin teokses-
ta esiin kolme tekijää, joita hän pai-
nottaa.

Ensimmäinen tekijä on autori-
taarinen ennakkoasenne (engl. aut-
horitarian predisposition), joka on 
käyttäytymistutkija Karen Stenne-
rin kehittämä käsite. Autoritaarisen 
ennakkoasenteen omaava ihminen 
suosii kaikissa elämässä tekemis-
sä valinnoissaan yksinkertaisuutta 
ja kuria. On huomattava, että nämä 
piirteet eivät välttämättä sulje mui-
ta luonteenpiirteitä pois, eikä tämä 
ennakkoasenne ole sidottu oikeis-
to–vasemmisto-akselille, toisin sa-
noen äänestyskäyttäytymiseen. Au-
toritaarisuus vetoaa ihmisiin, jotka 
eivät siedä ja/tai kestä asioiden mo-
nimutkaisuutta.

Toinen Applebaumin kuvaileva 
tekijä on medioiden yksinkertaistu-
minen tai "iltapäivälehdistyminen". 

Siis ilmiö, jossa vakavasti otettava 
journalismi katoaa tai joutuu an-
tamaan jalansijaa asioita kohtuut-
tomasti yksinkertaistaville uutisille 
tai yksiselitteisesti valeille. Erityisen 
vaarallista tämä on valtiollisten ve-
rorahoista rahoitettujen medioiden 
parissa. Eräänä esimerkkinä Apple-
baum kuvailee Puolan yleisradion 
muuttumista Laki ja oikeus -puolu-
een valtakaudella juutalaisvastaisia 
salaliittoteorioita ja opposition mus-
tamaalausta vellovaksi sensaatioha-
kuiseksi mediaksi.

Kolmas tekijä, jonka Applebaum 
nostaa esiin, on myös niin kutsu-
tun maltillisen oikeiston kutistu-
minen puoluekartalla ympäri Eu-
rooppaa äärioikeiston edeltä. Sii-

hen nähden, miten paljon Apple-
baum tästä kirjoittaa, tämä kohta 
jää hiukan perustelematta. Tosin 
tähän Applebaumilla on osin si-
säpiirin näkemystä, koska hänen 
aviomiehensä Radoslaw Sikors-
ki on toiminut vuosia Puolan li-
beraalin oikeiston johtotehtävissä, 
kuten Donald Tuskin hallituksen 
puolustusministerinä ja opposition 
johtotehtävissä. Henkilökohtaiset 
anekdootit ovat eräs teoksen luke-
mista vauhdittavia tekijöitä; vuo-
sikymmeniä kestäneen ja monelle 
mantereelle ulottuneen toimittajan 
uransa aikana Applebaum on eh-
tinyt tutustua niin Puolan politii-
kan johtohahmoihin kuin Britan-
nian Boris Johnsoniin. 

Markku Myllykangas

Pastori, teologian tohtori, 
dosentti, kolumnisti Kari 
Kuula on tuonpuoleiseen 
vihkiytynyt kuoleman 
erikoismies. Hän pähkäi-

li taivasvisioita (Kirkko & Koti 24.6.) 
otsikolla ”Taivaassa on ikuinen ke-
vät”. Kuulan mielestä toiset taivasku-
vat ovat lähinnä ajatusleikkejä, toiset 
vakavammin otettavia. Yliannostus 
tai liika kirjaimellisuus on pahasta. 

Kuulan sepustuksesta ei ota pi-
rukaan selvää, onko ihan vakavas-
ti otettavaa taivaskuvaa olemassa. 
Vaikka ihanimmat taivaskuvat tup-
paavat kuulemma oikein itkettä-

mään suloisuudellaan. Mutta teo-
logisen ajattelun mukaan Jumalan 
lähellä syntyy kuulemma taivasti-
la. Taivas on kuin onkin Jumalan 
luoma. Totisesti, taivas on sittenkin 
olemassa! Halleluja! Ja siellä odottaa 
kuoleman jälkeen Jumalan syli. Näin 
se käy: ”Kun Jumala ajattelee tiettyä 
ihmistä, niin ´puff!´ hänet luodaan 
uudelleen kuoleman jälkeiseen Ju-
malan todellisuuteen”.  

Tosin vain taikauskovaisten har-
hoissa. Uskonnollinen kirjallisuus 
pursuaa tautisia tarinoita, samoin 
kuin uskoon hurahtaneiden maal-
likoiden postaukset, joissa ihmiset 
ovat piipahtaneet visiitillä ”kuole-
man rajan tuolla puolen”. Ja tavan-
neet siellä kuolleita sukulaisiaan, jo-
pa itsensä Jeesuksen, tämän toisten 
puolesta kuolijan. Ja jos uskoisimme 
kuolemattomuuden teoriaa kaupit-
televaa Kuulaa, taivaassa voisi ken-
ties tavata myös uskollisen kotikoi-
ransa, mutta ei ehkä bakteereja ja 
hyttysiä. Taikauskonnoissa tosiasi-
oilla ei pilata vetävää tarinaa. 

Kristinuskossa helvetistä kau-
huineen ollaan tietävinään paljon 
enemmän kuin taivaasta iankaik-
kisine iloineen. Kolportööri Kuu-
lakin on kirjoittanut oikein tieto-
kirjan ”Helvetin historia”. Kirkko ja 
kaupunki -lehden (23.11.2012) ju-
tussa ”Ja ihminen loi helvetin” Kuu-
la julistaa, että helvettiä ei ole. Sa-

maan hengenvetoon hän kuitenkin 
toteaa, että helvetti on olemassa. Se 
on vain silleen niinku ihmisen te-
kele. Tai voi helvetti olla myös vain 
”mahdollisuus, jonka muodosta ja 
toteutumisesta emme tiedä”. Mel-
koista mongerrusta, jota tavatessa 
katse alkaa väkisin harottaa ja töp-
pönen vispata tyhjää. 

Jumalan sanaksi väitetty Raamat-
tu on pullollaan hölynpölyä ja ris-
tiriitaisuuksia. Se ei täysin tue ju-
maluusoppineen Kuulan näkyjä. 
Raamatussa sanotaan useassa koh-
den selkokielellä, miten syntisäkke-
jä heitetään helvetin ikuiseen, sam-
mumattomaan tuleen. Vuosisatojen 
ajan papit antaumuksella pelotteli-
vat oppimatonta rahvasta kauhus-
ta kankeiksi Paholaisen pannuun 
paistumaan joutumisella pakkoju-
malanpalveluksissa ja erilaisissa kin-
kereissä.

Helvetin kauhuilla uhkailu uppo-
aa enää vain pieneen joukkoon ai-
vonsa narikkaan ripustaneita kiih-
kouskovaisia hihhuleita. Niinpä 
mustakaavut ovat joutuneet siivoa-
maan suutansa. Kuulakin toppuutte-
lee, että Raamatun helvetti on vain 
kielikuva, varoitus Jumalan täydelli-
sestä poissaolosta. Puhetta ikuisista 
liekeistä ei siis pidä ottaa kirjaimelli-
sesti. Yhä useammat papit ovat Kuu-
lan lailla joutuneet myöntämään, et-
tä monet Raamatun keskeiset koh-

dat esimerkiksi uskontunnustukses-
sa ovat epätosia, fiktiivistä runoutta. 
Itsestään selvyys jokaiselle, joka ky-
kenee ajattelemaan järkevästi. Kuu-
la kylläkin opastaa, ettei usko ole 
ajattelua, vaan suhde: ”Se on syvällä 
sielussa tapahtuvaa ihmisen antau-
tumista Jumalan läsnäololle.” Mitä 
tuo tolkuttomuus sitten tarkoittaa-
kaan. Raamattua tulkitessaan Kuula 
on käyttänyt hyvin luovasti dynaa-
misen ekvivalenssin teoriaa.

Kaiken tämän teologisen siansak-
san jälkeen on entistä selvempää, et-
tä teologialla ei ole juuri mitään te-
kemistä tieteen kanssa. Vaikka papit 
ja piispat tykkäävät korostaa yliopis-
toista saatuja titteleitään ja näin vies-
tiä olevansa tieteilijöitä. Heitä selväs-
ti hävettää saarnaajan rooli. Teolo-
gia on meillä kristinuskon, siis huu-
haa-uskonnon ympärille kyhättyä, 
tervettä järkeä pilkkaavaa huuhaa-
tiedettä. On käsittämätöntä, että Itä-
Suomen yliopiston, tiedeyliopiston, 
virtuaalisten avajaisten yhteydes-
sä järjestettiin taas jumalanpalvelus.

Siunatuksi lopuksi lainaan musli-
mien vainoamaa Salman Rushdieta: 
”Religions, like all other ideas, deser-
ve criticism, satire, and, yes, our fear-
less disrespect”.

Kirjoittaja on Itä-Suomen yliopis-
ton professori (emeritus), jonka ko-
lumneja on julkaistu Vapaa Ajatteli-
ja -lehden numerosta x1/2017 alkaen.

Binar Mustafa

Kritisoitaessa us-
kontoja ja näiden 
erilaisia sisältöjä, 
ilmiöitä, toimin-
toja ja rituaaleja 

tulee usein kehotus tai muis-
tutus puhua myös uskonnon 
hyvistä puolista. Harvemmin 
käänteinen pyyntö esitetään 
uskontojen puolesta puhu-
jille.

On hieman absurdia, että 
juuri kritisoijan tulisi muistaa 
mainita tai jopa keksiä myös 
hyviä puolia uskonnoista. Sa-
malla kun uskonnoilla on laa-

jat instituutiot ja huomatta-
vasti enemmän äänitorvia ja 
lobbaajia kuin aktiivisesti nii-
den sisältöjä kyseenalaistavia.

Kun katson asioita ihmis-
arvojen, yhdenvertaisuuden 
ja tasa-arvon pohjalta, en näe 
että näillä asioilla olisi sekä 
hyviä ja huonoja puolia. Kun 
katson uskontoja kokonais-
valtaisesti, tärkeimmät teki-
jät ovat olennaisia, ratkaise-
via. Tällöin on turha "näistä 
huolimatta" etsiä myös posi-
tiivisia puolia. Ja vaikka jo-
ku onnistuisikin moisia löy-
tämään, niin uskontojen ase-
ma ei minulle muutu.

Jos samasta näkökulmasta 
tarkistettaisiin muitakin asi-
oita, niin mm. myös korona-
viruksesta, itsevaltiaista ja to-
talitaarisista vallanpitäjistä ja 
monista muista ihmisille har-
mia aiheuttavista tulisi mai-
nita myös positiivisia puolia.  
Vaikka kuinka paljon positii-
visia puolia koronaviruksesta 
pöydälle isketään, se on lopul-
ta tappava virus ja hyvät puo-
let ovat yhtä tyhjän kanssa.

Näillä sanoilla en tarkoita, 
että uskonnoilla ei olisi hyviä 
puolia ja tässä laatisin teori-
aa, jolla välttyisin näiden mai-
nitsemiselta. Itse en vaan näe 
paljonkaan hyviä puolia us-
konnoissa, en edes olennai-
simpien asioiden ulkopuolel-
la tai ns. vähemmän tärkeissä 
asioissa. Usein tarjotut hyvät 
puolet ovat sellaisia, joissa mi-
nulla on eriävä näkemys hy-
västä tai asian syy ja seuraus 
-asetelmasta.

Robert Brotherus

1980-luvulla Yh-
dysvaltojen kris-
tillisissä piireis-
sä levisi pelko, et-
tä maassa oli suu-

ret määrät saatananpalvojia, 
jotka kokoontuivat salai-
sissa rituaaleissaan uhraa-
maan vauvoja ja juomaan 
niiden verta. Aikana ennen 
internetiä pelonsekaiset hu-
hut levisivät faksilla, kirjeil-
lä, suusta suuhun ja televi-
sion talk show -ohjelmissa. 
Metallimusiikin ja Dunge-
ons & Dragons -roolipelien 
yhteyttä saatananpalvontaan 
pelättiin, ja pilailevat teinit 
heittivät välillä bensaa liek-
keihin piirtelemällä pentag-
rammeja julkisiin paikkoi-
hin. Papit lietsoivat paniik-
kia saarnaamalla Saatanan ja 
Jeesuksen taistelusta ja saa-
tanan kätyrien vaanimises-
ta naapurustoissa ja koulu-
jen opettajissa.

Paniikin seurauksena syn-
tyneissä "noitavainoissa" viat-
tomia ihmisiä syytettiin ja 
tuomittiin vankeuteen hep-
poisin perustein. Tämä kaik-
ki siitä huolimatta, että kos-
kaan ei löytynyt todistusai-
neistoa väitetyistä saatanal-
lisista seremonioista, eikä 
myöskään vauvoja ilmoitettu 
kadonneeksi sellaista määrää 
mitä saatananpalvojien väi-
tettiin surmaavan.

Nyt vuonna 2020 Yhdys-
valtojen uskonnollisten re-
publikaanien piireissä roihu-
aa uudelleen ajatus vapaana 

mellastavista saatananpalvo-
ja-pedofiileistä, jotka kerää-
vät lasten verta. Tässä uu-
dessa QAnon-salaliittoteori-
assa paniikki kytketään po-
litiikkaan: vauvojen verellä 
läträävät pahikset ovat nyt 
demokraatti-puolueen joh-
tohahmoja kuten Barack 
Obama, Hollywood-tähtiä 
kuten Tom Hanks sekä tie-
tysti valtamedian edustajia, 
jotka yrittävät salata karmai-
sevan totuuden.

QAnon sisältää uskonnol-
lisen kultin piirteitä. Kultin 
messias on presidentti Do-
nald Trump, jonka uskotaan 
käyvän salaista sotaa demo-
kraattien edustamia pedo-
fiili-satanisteja vastaan. On 
lievästi sanoen erikoista 
ajatella, että tällainen eep-
pinen taistelu käytäisiin sa-
lassa, kun Trump on muu-
ten hyvin innokas näyttäy-
tymään USA:n pelastajan 
roolissa. QAnon-kannatta-
jat uskovat, että pian koit-
taa "Suuren Heräämisen" ai-
ka, jolloin hyvikset (Trump 
ja armeija) ottavat kiinni ja 
teloittavat pahikset (demo-
kraatit), jonka jälkeen koit-
tavat onnen ajat. Tämä on 
kuin suoraan Raamatun il-
mestyskirjasta, jossa Jeesuk-
sen toinen tuleminen johtaa 
Jumalan ja Saatanan Arma-
geddonin taisteluun, jonka 
jälkeen Saatana joukkoineen 
tuhotaan ja alkaa autuus Ju-
malan valtakunnassa.

QAnon-liike perustuu 
kryptisiin viesteihin, joita 
joku anonyymi henkilö (kut-

suu itseään nimellä Q) on 
marraskuusta 2017 alkaen 
lähettänyt internetin eri kes-
kustelupalstoille. Q on aiem-
min ennustanut virheellises-
ti, että Hillary Clinton van-
gitaan 2017 ja että Trumpin 
Venäjä-yhteyksiä selvittänyt 
tutkija Robert Mueller aut-
taa Trumpia vangitsemaan 
demokraatit. Kumpikaan ei 
olisi voinut olla vähemmän 
totta. Mutta kuten kristit-
tyjen epäonnistuneet maa-
ilmanlopun ennustukset, 
QAnon-uskovat keksivät 
aina selityksiä ja porhalsivat 
eteenpäin keskustelemaan 
uusista ennusteista.

Internet-aikana QAnon-
hulluus leviää Facebookin, 
Twitterin ja nettisivujen vä-
lityksellä huomattavasti te-
hokkaammin kuin 80-luvun 

Saatana-paniikki. Sen leviä-
minen osoittaa jälleen ker-
ran, miten pelolla ja toivolla 
voidaan manipuloida ihmi-
siä irrationaaliseen joukko-
hysteriaan. Erityisen alttiita 
ovat kristityt, joiden maa-
ilmankuva rakentuu jo en-
tuudestaan pelkojen ja toi-
veajattelun pohjalle tieteel-
lisen tutkitun tiedon sijaan. 
QAnonin leviäminen ja sen 
tarjoama messiaan rooli tun-
tuu sopivan toista president-
tikautta haikailevalle Trum-
pille, jonka vaalitilaisuuksis-
sa on paljon opin kannattajia 
ja joka ei ole halunnut kiis-
tää QAnonin hulluimpia-
kaan väitteitä. Jos Trump 
päättäisi hävittyjen vaalien 
jälkeen yrittää pysyä vallassa 
voimakeinoin, olisi hänellä 
suuri määrä aseistautuneita 

QAnon-"sotilaita" valmiina 
"pyhään sotaan" messiaansa 
puolesta pahan voimia vas-
taan.

Jumalharhat on FL Robert 
Brotheruksen Vapaa Ajatte-
lija -lehdessä viisi vuotta il-
mestynyt uskontokriittinen 
kolumnisarja, joka löytyy 
täältä http://vapaa-ajatte-
lijat.fi/va-lehti/ sekä lehden 
arkistosta http://vapaa-ajat-
telijat.fi/lehden-arkisto/ al-
kaen numerosta 3/2015 
http://vapaa-ajattelijat.fi/
blog/2015/10/11/muiste-
taan-myos-etta-jumalia-tus-
kin-on-olemassa/ 

Syksyllä 2020 Robert Brot-
herus on keskustelijana "Tee 
minusta ateisti" -ohjelmas-
sa, joka tulee AlfaTV:ltä sun-
nuntaisin klo 18.00–19.00. 
(Ohjelma alkoi 20.9.).

Saatanallisen paniikin paluu
KOLUMNI • JUMALHARHAT

Uskontojen hyvistä  
puolista puhumisesta

Tarinoita taivaasta ja helvetistä
KOLUMNI • TIETEEN PUOLESTA

Varoitusmerkkejä  
autoritaarisuudesta 
Anne Applebaum: 
Twilight of Democracy. 
The Seductive Lure of  
Authoritarianism.  
Doubleday. 
207 sivua.
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Hautauskappelit halutaan myös 
ei-kirkollisiin hautauksiin

Kolme neljästä eli 75 pro-
senttia suomalaisista on 
sitä mieltä, että kirkon 
hautausmaiden kappe-
leita tulisi voida käyttää 

myös ei-kirkollisiin hautajaistilai-
suuksiin. 18 prosenttia katsoo, että 
niitä tulee käyttää vain kirkollisiin 
hautajaistilaisuuksiin, ja 7 prosenttia 
ei osannut sanoa kantaansa.

Taloustutkimus haastatteli elo-
kuussa 2020 Vapaa-ajattelijain lii-
ton toimeksiannosta 1003 henkilön 
otantaa 15–79-vuotiaasta väestöstä. 

Erot eri vastaajaryhmien välillä 
esimerkiksi sukupuolten, ikäryhmi-
en, alueiden, ammattiryhmien, an-

siotason ja koulutustaustan suhteen 
ovat melko pieniä, pääasiassa virhe-
marginaaliin (3 prosenttiyksikköä) 
sijoittuvia. Vain maanviljelijöiltä ja 
pienituloisimmilta tuki myös ei-
kirkollisille hautauksille kappeleis-
sa oli keskitasoa vähäisempää.

Liike Nyt, Vasemmisto, Vihreät ja 
SDP olivat kärjessä puolueiden kan-
nattajien yli 80 prosentin tuessa ei-
kirkollisten hautauksien sallimiselle, 
mutta tukea sille tuli yli 70 prosen-
tilta myös Kokoomuksen ja Keskus-
tan kannattajista. Vain Kristillisde-
mokraateilla ei-kirkolliset hautauk-
set salliva kanta jäi alle puoleen, 33 
prosenttiin.

– Tilanne on ihmisten yhdenver-
taisen kohtelun kannalta ongelmal-
linen, syrjivä, todetaan Vapaa-ajat-
telijain liitosta. Erityisen ikävää on, 
jos kappelin käyttökielto tulee us-
konnottoman vainajan omaisille yl-
lätyksenä. Tarvitaan hautaustoimi-
lain uudistus.

Kysymyksen taustalla on kaksi-
jakoinen tilanne seurakuntien hau-
tausmailla. Eräiden hautausmaiden 
(esim. Helsinki, Vantaa, Kirkko-
nummi, Hyvinkää, Tampere) kappe-
leita voi käyttää ei-kirkollisiin hauta-
jaistilaisuuksiin, mutta toisilla hau-
tausmailla (esim. Espoo, Järvenpää, 
Kerava, Tuusula, Lahti, Pori, Jyväs-

kylä, Lappeenranta ym.) kappelei-
ta ei myönnetä muihin kuin kirkol-
lisiin hautajaistilaisuuksiin. Kirkko 
on jakautunut tässä asiassa, ja Kirk-
kohallitus sekä piispainkokous ovat 
tukeneet ei-linjaa.

Laki ei määrää kappelin käytös-
tä. Kuitenkin hautaustoimilailla kir-
kon hautausmaat on säädetty kaik-
kien, myös uskonnottomien hautaa-
miseen, ja kirkko saa ns. yleisen hau-
taustoimen hoitamiseen rahoitusta 
valtion budjetista yli 100 miljoonaa 
euroa. Tuki on noin 20 euroa suoma-
laista kohti vuodessa. Vapaa-ajatteli-
jayhdistysten hautausmaat eivät saa 
valtion tukea. 

Kirkollisasioista sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon
Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että 
hautaustoimilaki yhdenvertaistetaan 
ja hautaustoimi siirretään opetus- ja 
kulttuuriministeriön kirkollisasioista 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon, asian-
omaisen ministeriön toimipiiriin. Läh-
tökohtana tulee olla vainajan omaisten 
ja muiden läheisten tunteiden kunni-
oittaminen sekä sosiaalisen ja henkisen 
hyvinvoinnin edistäminen.

Hautaustoimen järjestämisvas-
tuu olisi perusteltua ottaa julkisel-
le vallalle, mahdollisesti myös uu-
sille sote-maakunnille. Kirkon, us-
konnollisten yhdyskuntien ja us-
konnottomien järjestöjen sekä 
yritysten hoitamille hautausmaille 
tulisi myöntää julkista rahoitusta sa-
moilla perusteilla.

Julkisiin palveluihin voisi kuu-
lua krematorioita ja seremoniati-
loja. Esimerkiksi sairaaloiden yh-
teyteen on perusteltua alkaa jär-
jestää nykyistä laajempia, mo-
nikäyttöisiä tiloja ei-kirkollisia 
saattotilaisuuksia varten. Hauta-
jaiskulttuuri monipuolistuu. Mo-
nikäyttöisten tilojen sisustusta ja 
koristeluja pitäisi voida muuttaa 
vainajan katsomusta kunnioitta-
valla tavalla.

Vapaa-ajattelijain liiton lausunto 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudis-
tamiseen: http://vapaa-ajattelijat.fi/
blog/2020/08/24/vapaa-ajattelijat-
hautaustoimi-kirkollisasioista-sosi-
aali-ja-terveystoimeen/


