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Puheenjohtajalta päivämäärällä 10.10.2018
Jukka Kim

Satakunnan vapaa-ajattelijat valmistautuvat sääntömääräi-
seen syysvuosikokoukseen, joka pidetään 17.11.2018 Harja-
vallassa.  Se on yksi virstanpylväs yhdistyselämässä jaksot-
taen järjestörutiineja.
   Jäsenmaksujen tärkeydestä en malta olla muistuttamatta 
lukijakuntaamme. Yhdistyksen puheenjohtajana pidän tär-
keänä jäsenmaksun suorittamista, sillä vain niiden avulla yh-
distyksemme pystyy säilymään järjestönä toisten joukossa. 
Kiinnittäkää huomiota jäsenmaksujen oikea-aikaiseen tilittä-
miseen, olkaa ystävälliset! Mikäli teidän kukkaronnyöreissä 
vain on varaa, lahjoitukset ovat tietysti tervetulleita vähäva-
raiselle yhdistykselle. 
   Tarvitsemme ja haluamme joukkoomme uusia jäseniä, mei-
dän jokaisen tulee pitää tuntoantennit ulkona ja pyytää ha-
lukkaat henkilöt mukaan toimintaamme. Jäsenmäärän myön-
teinen kehitys on ensiarvoisen tärkeä kysymys ja pyydän 
miettimään keinoja tilanteen parantamiseksi.
   Helmikuussa 2018 tapasimme Turun Vapaa-ajattelijoiden 
väkeä keskustelun, kokemusten, ideoinnin ja mielipiteiden 
vaihdon merkeissä. Satakuntalaisia edustivat Markku Per-
kiö, Jussi Tulonen ja allekirjoittanut. Vapareiden keskuudes-
sa lapsenkengissä kulkeva yhdistysten välinen yhteistyö on 
saanut tuulta siipiensä alle. Keskusteluissa ilmapiiri on ollut 
hyvä, joten on ollut helppoa tuoda ajatuksia esiin. Jokainen 
kontakti yhdistysten kesken on kultaakin kalliimpi. Tampe-
reen Vapaa-ajattelijoiden kanssa virinnyt yhteistyö kevään 
2018 aikana on tuottanut tuloksia ja tendenssin toivotaan jat-
kuvan.
   Koulujen päätyttyä kesäkuun alussa osoitimme kaksi 50 
euron stipendiä ET-opinnoissa menestyneille Rauman Ly-
seon lukion abiturienteille. Kuluvan vuoden aikana hallitus 
valmistelee stipendikriteeristön. Sen avulla saadaan ET-opet-
tajien kanssa asetettua stipendikelpoiset opiskelijat tasa-ar-
voiseen järjestykseen.
   Toukokuussa käynnistettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen 
kanssa lupahaku Lepomäki -osoiteviitan pystyttämiseksi seu-
tutien ja Lepomäen hautausmaalle johtavan tien risteykseen 
Siikaisissa. Myönteinen päätös osoiteviitan pystyttämiseksi 
saatiin toukokuun lopussa ja tarjouskilpailu kilpivalmista-
jien kesken käynnistettiin. Yhdistys esittää kiitokset Pasi 
Hiltuselle ja Tauno Perkiölle, joiden työpanos osoiteviitan 

pystytystalkoissa oli ratkaiseva. Vapaa-ajattelijain liitolta 
saatiin osoiteviitan hankintaan ja lupakulujen peittämiseen 
hautausmaa-avustusta, mikä talousapu pienellä budjetilla 
kituuttavalle Satavapareille oli merkittävä. 
   Perinteeksi muodostuneet Jumalattomat Kesäpäivät jär-
jestettiin nyt neljättä kertaa 21.7.2018. Tilaisuus veti väkeä 
tuvan täyteen, ilmapiiri oli välitön ja vaparimaiseen tapaan 
salliva ja keskusteleva. Ohjelman kokoaminen ja järjeste-
lyt aloitettiin 2017 syksyllä. Neiti Ellen Salminen (Katarii-
na Lappi) esitti jumalatonta musiikkia, Anniina Tapioharju 
kertoi Pro-Seremoniat toiminnasta ja Turun Vapaa-ajatteli-
joiden kehitysvastaava Eero Suorsa käsitteli aihetta ”Onko 
vapareissa potkua.” Vieraita me saimme tänä vuonna Au-
rasta, Helsingistä, Tampereelta, Torniosta, Turusta ja Tuu-
sulasta. Yhdistys esittää suurkiitokset talkooväelle ja jär-
jestelyihin osallistuneille. Ilman aktiivista työpanostanne 
Jumalattomat Kesäpäivät olisi ollut tekemätön paikka.
  Odotan sääntömääräiseen syyskokoukseen jäsenistöä. On 
hyvä saada jäsenet saman pöydän ääreen keskustelemaan 
siitä kuinka kehittää yhdistystämme. 

  Tervetuloa! 

Suntion mielestä enkelit olivat apuna 
hänen kantaessaan alttaritaulua pala-
vasta kirkosta. Voisi tässä kyllä asettaa 
kysymyksen niin, että missä olivat nuo 
enkelit silloin, kun se onneton ja ym-
märtämätön sytyttäjä bensan roiski ja 
Bic -sytkärin kipinärullaa pyöräytti ja 
vuosisataisen rakennuksen käräytti.
  On aina surullista, kun vanhaa tuhou-
tuu. Oli sitten kirkkoja tai minkä us-
konnon tms. ikivanhoja palvontapat-
saita tai rituaalipaikkoja tms.

Tämän Kiihtelysvaaran kirkon palon 
jälkeen monet uskovat ilmoittivat, että 
tässä on kyse “jälkikristillisen ajan” 
ilmiöstä. Että kristittyjä ja uskontoa 
vihaavat ne tällaista tekevät. Jotkut 
olivat sitä mieltä, että vain ateisteilta 
voi odottaa tällaisia vihanpurkauksia. 
Heille ei tule mieleen se, että tuhopolt-
tajat ovat lähes aina mielialahäiriöisiä, 
päihteiden ongelmakäyttäjiä ja syrjäy-
tyneitä. Sellaisia, joita pitäisi auttaa.
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4. JUMALATTOMAT KESÄPÄIVÄT PORISSA

Porin jazz-juhlien aikana vapaa-ajatteluväki ko-
koontui kesän vakiintuneeseen tapahtumaan, Ju-
malattomille Kesäpäiville Porin Salin Selskappin 
tiloihin.
  Yleisöä oli enemmän kuin koskaan aiemmin, sillä 
kutsua noudatti peräti 31 henkeä. Järjestäjiä ilah-
dutti erityisesti osallistujien maantieteellinen 
laajuus, sillä Poriin kokoontui vapaa-ajattelijoita 
Aurasta, Helsingistä, Tampereelta, Torniosta, Tu-
rusta, Tuusulasta, unohtamatta satakuntalaista 
vapaa-ajatteluväkeä. 
  Asiaohjelma esittivät Pro-seremonioiden Anniina 
Tapioharju kertoen jumalattomista juhlista. Eero 
Suorsa pohti aina ajankohtaista asiaa ”Onko vapa-
reissa potkua.” Turkulainen Neiti Ellen Salminen 
esitti tilaisuudessa jumalatonta musiikkia valloit-
taen salintäyteisen kuuntelijakunnan.
 Kokonaisuutena tilaisuus onnistui varsin hyvin. 
Silti ohjelman kokoonpanossa ja aikataulutuksessa 
on parannettavaa ja ilmiselvästi vapariväki haluaa 
tällaisissa tilaisuuksissa vaihtaa ajatuksia ja seuraa-
valla kerralla on annettava sijaa vapaalle sanalle. 
Monet läsnä olleet jäivät kaipaamaan säkenöivää 
debattia ja kipakampaa mielipiteen vaihtoa. Näihin 
seikkoihin järjestäjät tulevat kiinnittämään tarpeel-
lista huomiota seuraavalla kerralla.

Jukka Kim
kuvat: Su Ran Kim, Yki Räikkälä

Vasemmalla neiti Ellen Saminen ja Eero Suorsa,
yllä Anniina Tapioharju.
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TOIMITTAJAN VAPAA SANA

  Ympäröivä maailmamme ja yh-
teiskuntamme tarjoaa jatkuvasti 
erilaisia ilmentymiä länsimais-
ta kulttuuriamme muovanneesta 
uskonnosta, kristinuskosta, sekä 
myös toisesta valtauskonnosta, 
islamista. Jälkimmäinen on tul-
lut keskuuteemme vilkkaaksi 
puheenaiheeksi ja topikiksi so-
mekirjoittelussa islamilaisista 
kulttuureista tänne saapuneiden 
turvapaikanhakijoiden myötä. Us-
konnot muovaavat edelleen maa-
ilmaamme, vaikka se länsimaissa 
näyttää päällisin puolin varsin 
sekulaarilta. Siirtymäriitit tapah-
tuvat edelleen uskonnon tradition 
mukaisina. Kouluissamme opete-
taan uskontoa periaatteessa tun-
nustuksellisen muotoisena, vaik-
ka se sitä virallisesti ei olekaan.
  Kirkkomme on nykyisin han-
kaluuksissa jatkuvan jäsenkadon 
vuoksi. Ei vain taloudellisissa, 
vaan myös maallisen kohtaamises-
sa, mikä näkyy hyvin suhtautumi-
sessa homoliittoihin. Vaikka laki 
ne sallii, teki kirkolliskokous vast-
ikään kielteisen päätöksen, vaikka 
jätti seurakunnille oman harkin-
nan vapauden. Mutta kirkko ei ole 
enää keskellä kylää. Sen traditiot 
eivät enää koske arkielämäämme, 
ellei nyt sitten oteta huomioon 

arkivapaita kirkollisina pyhäpäi-
vinä ja jokaisen kohdalle tuolloin 
tällöin osuvina ristiäisineen, vih-
kimisineen, rippijuhlineen ja hau-
tajaisineen. Useimmille näihin 
osallistuville toimitus ei merkitse 
hengellisesti sitä eikä tätä, mutta 
kun se kuuluu perinteeseen, niin 
ei sitä juuri kyseenalaisteta saati 
kaivata vaihtoehtoa. Papin mah-
dollinen leipääntyneisyys ja fals-
kiuskin ikään kuin kuuluu asiaan. 
  Vapaa-ajattelijain tavoitteena on 
tyystin sekulaari yhteiskunta, jos-
sa uskonto on privatisoitu, jäänyt 
harrastustoiminnaksi. Ja koska niin 
moni ei enää koe kirkon traditioita 
omikseen, tulee edelleen levittää 
tietoutta uskonnottomista vaih-
toehdoista vanhoihin traditioihin 
siirtymäriiteissä. On protuleirit, 
ristiäiset voi korvata nimiäisillä, 
hautajaisetkin voi myös järjestää 
uskonnottomasti – ja pitääkin, mi-
käli vainaja sitä eläessään toivoi tai 
vaati. Naimisiinmeno maistraatissa 
näistä uskonnottomista siirtymä-
riiteistä taitaakin olla ainoa ylei-
sesti tunnettu ja monien mielestä 
normaalein. Uskonnottomiin juh-
latilaisuuksiin voi tilata erityisen 
juhlapuhujan vaikka Pro-seremoni-
at -palvelun kautta. Uskonnotto-
mat tilaisuudet ovat rennompia 

Yki Räikkälä

Päivi Räsäsen mielestä, kuten me kaikki tie-
dämme, taivaallinen laki on pantava Suomen 
lain edelle.
   Cafe Lanzaroten haastatelussa hän kertoo 
lähteneensä aikoinaan sisäministerin tehtä-
vään Jumalan armon varassa. Kuten tiedäm-
me, kertoi kertoi Kankaanpäässä 6.7.2013 pi-
tämässään puheessaan meille kaikille tulevan 
tilanteita, “joissa joudumme miettimään, roh-
kenemmeko toimia vastoin yleistä mielipidet-
tä tai normia, porukan painetta tai joskus jopa 
lakia, jos nämä ovat Jumalan sanan vastaisia.” 
Hän oli tuolloin siis Suomen lakien noudatta-
mista valvova ylin viranomainen, sisäministe-
ri. Mutta Jumalan armon varassa hän sai tilai-
suuden oikein sisäministerinä kertoa tämän.
   Tuossa haastattelussa hän totesi nyt: “Ju-
malaa on toteltava enemmän kuin ihmistä. 

Jumala on kuitenkin se ylin auktoriteetti. Ju-
mala on yläpuolella eduskunnan ja hallituksen 
ja tasavallan presidentin ja näiden korkeiden 
auktoriteettien, Räsänen summaa.” Räsäsen 
mukaan taivaallinen valta on kaikkien maal-
listen vallanpitäjien yläpuolella. Hän on tällä 
hetkellä siis Suomen lakeja säätävän kansan-
vallan ylimmän kamarin, eduskunnan, jäsen. 
(tietolähde: IL 26.8.18)
   No, eipä tuolla krisujengillä, KD:lla nyt 
sentään kovin kummoinen kannatus ole eikä 
Päpällä mitään suurta fani- tai seuraajajouk-
koa, joten ei tämä nyt sentään mikään yhteis-
kunnallinen ongelma ole. Mutta ainahan nii-
tä vitipäitä löytyy, jotka ottaa todesta moiset 
korskeudet ja ottavat “jumalan lain” omiin 
käsiinsä. Siksi nämä voivat olla vaarallisiakin 
ulostuloja.

kuva: Atte Kajova, IL

LAKI JUMALASTA, VÄHÄT MAALLISESTA!

ja leppoisampia, kun ei ole seura-
kunnan ja papin mukanaan tuomaa 
tiettyä virallisuutta ja jäykistelyä. 
  Avioon vihkiminen kirkossa on ol-
lut jo lähtökohtaisesti hieman omi-
tuinen järjestely. Kyseessä on mitä 
maallisin oikeustoimi, joka tulisi 
hoitaa myös maallisesti – maistraa-
tissa. Monet papit ovatkin myötämie-
lisiä tähän. Silloin kirkon ei tarvitsisi 
kipuilla samaa sukupuolta olevien 
vihkimisen kanssa. Tämä viimeksi 
mainittu on yksi niistä absurdiuksis-
ta, joita Raamattu-uskovaisuus tuot-
taa korkeasti oppineille papeillekin. 
Homoaviovastenmielisyys juontaa 
Raamatusta ja sieltäkin lähinnä Van-
hasta Testamentista eli teksteistä tu-
hansien vuosien takaa. Mutta nämä 
papit voivat surutta käyttää vaatteita, 
joissa on useampaa kangasta tai kui-
tua, vaikka sekin on Vanhassa Tes-
tamentissa ankarasti kielletty. Mutta 
kirkko kompuroi jatkuvasti seksin 
kanssa, mutta ei tekstiilien kanssa. 
Tosin on pantava merkille, että juu-
ri tehdyn kyselyn mukaan puolet 
papeista vihkisi kyllä homopareja.
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Tutkimus: Kansakunta vaurastuu, kun uskonnollisuus 
vähenee – ja naisten oikeudet paranevat. Maallistuminen ja 
liberaalit arvot kasvattavat myös materiaalista hyvää. Naisia 
ja homoja syrjivät uskonnolliset maat ovat usein myös köyhiä. 
Uskonnon ja vaurastumisen suhdetta selvittivät tutkijat Bristolin 
yliopistosta ja Tennesseen yliopistosta. Artikkeli julkaistu Sci-
ence Advances -lehdessä. (HS 23.7.)

Demi Lovato joutui sairaalaan yliannostuksesta. Taju saatiin 
takaisin opiaattien, kuten heroiinin ja morfiinin, vasta-aineella 
naloksonilla. 70 miljoonan seuraama tähti on ollut addikti pit-
kään. ”Olen oppinut, että tämä sairaus ei katoa ajan kanssa. 
Sen kanssa täytyy tehdä työtä. - Haluan kiittää Jumalaa siitä, 
että piti minut hengissä ja hyvinvoivana.” Näin Lovato. (IL 6.8.)

Reetta Rädyn kolumni: Aikuiset tarvitsevat oman protulei-
rin tai riparin. “Teinityttö kävi sekä protuleirin että riparin. Äiti 
tuli kateelliseksi kuullessaan, mistä kaikesta leireillä oli kes-
kusteltu. Aikuiset eivät puhu elämän tarkoituksesta tai lähim-
mäisenrakkaudesta, vaan kermaviilistä” Räty: ”Oma riparini ei 
ollut menestys. Herätysliikkeeseen kuuluva pappi halusi, että 
kirjoitan vihkoon: avoliitto on huoruuden syntiä.” (Yle 13.8.)

Päivi Räsäsen mukaan taivaallinen laki on edelleenkin pan-
tava Suomen lain edelle. “Jumalaa on toteltava enemmän kuin 
ihmistä. Räsäsen mielestä taivaallinen valta on maallisten val-
lanpitäjien yläpuolella: Jumala on ylin auktoriteetti. Jumala on 
yläpuolella eduskunnan, hallituksen ja tasavallan presidentin, 
Räsänen summaa.” (IL 26.8.)

Skandaali Aretha Franklinin hautajaisissa – piispa kähmi lau-
laja Ariana Grandea kesken hautajaisohjelman. Piispa Charles 
H. Ellis pyysi anteeksi tekoaan. TV:ssä nähtiin, kun Grande 
yritti kiemurrella irti piispan otteesta, tämä tiukensi sitä ja 
hänen kätensä siirtyi osittain Granden rinnalle. Ariana Grande 
sai myös moitteet vääränlaisesta hautajaisasusta. (Yle 1.9.) 

Maailmankuulu Sikstiiniläiskappelin kuoro tutkinnan alla 
– epäillään rahanpesusta. Vatikaani vahvisti La Stampa -leh-
den uutisen. Lehden mukaan Vatikaanissa selvitetään kuoron 
managerin (maallikko) ja kuoronjohtajan (pappi) tekemisiä. 
Rikosepäilyt ovat kavalluksesta, petoksesta ja rahanpesusta. 
(IS 13.9.)

Pappia ahdisteli rippileirillä – Miespuolisen seurakuntapas-
torin epäillään ahdistelleen seksuaalisesti helsinkiläisen seura-
kunnan rippileirillä. Rikosilmoitus tehtiin. Helsingin seurakun-
tayhtymän johtaja Juha Rintamäki vahvistaa tiedon. 
(22.08. Kotimaa)

Yllätys tai ei – kysymys sateenkaariparien vihkimisestä säh-
köisti Espoon ensimmäisen piispapaneelin 17.9. Hyvinkään 
kirkossa. Keskustelussa ehdokkaissa ilmeni eroja. Leena 
Huovinen oli liberaalien ja hänestä tulisi eniten uuden ajan 
piispa, kuten eräs paikalla ollut pappi totesi. Juhani Holma ja 
Sammeli Juntunen rankaisisivat sateenkaariparin siu-naamis-
esta, Kaisamari Hintikka ja Huovinen eivät. (17.09. Kotimaa)

Kanadalainen oikeus: Jehovan todistajien on maksetta-
va 35 miljoonaa dollaria hyväksikäytön uhrille. Järjestön on 
maksettava 35 miljoonaa dollaria naiselle, jonka seksuaalinen 
hyväksikäyttö peiteltiin yhteisössä. (Yle 28.9.)

Jehovan todistajat eivät muuta tuhatvuotista sääntöä, joka 
jättää pedofiilin ilman rangaistusta. JT:n säännön mukaan 
rikoksesta ei voi tuomita, ellei rikoksella ole vähintään kahta 
silminnäkijää. (Yle 15.3.2017)

Jehovan todistajien maksettava 4 000 dollaria päivässä, 
kunnes antavat tietoja pedofiilista – summa jo yli kaksi mil-
joonaa. (Yle 18.11.2017)

Maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaaran tuomio rahan-
keräysrikoksesta aleni hieman hovioikeudessa. Jalovaaran 
tuomio alennettiin 8 kuukaudesta 7 kuukauteen ehdollista. 
(STT 31.8.)

”Hän on vastenmielinen henkilö. Puhuu pahaa ja loukkaa 
kaikkia. Käsittämätöntä, että sellainen nostetaan johtajaksi, 
ja että evankeliset uskovaiset kannattavat Trumpia. Eivätkö 
he näe mitään ristiriitaa?” -Jukka Jumisko, 58, yrittäjä Albu-
querquessa. (SK 3.10.)
 
Torvisen Mooses-kommentit viimeinen niitti – KD ei läm-
pene vaaliliitoille sinisten kanssa. Sinisten puoluesihteeri 
kertoi joutuneensa ”moosesuskovaisten fundamentalistien” 
nettikiusaamaksi. - Lyhyestä twiitistä vaaliliittolorun loppu. 
(IS 10.10.)

Helsingin piispan Teemu Laajasalon yrityksen epä-
selvyydet syyteharkintaan. Laajasalon luottokortti- ja mat-
kalaskuihin liittyvissä asioissa hänen kirkkoherra-aikanaan 
enää epäillä rikosta. Sen sijaan epäselvyydet Laajasalon 
yrityksen asioissa siirtyvät syyteharkintaan. (Yle 11.10.)

“15 vuotta sitten yli 85 % vauvoista kastettiin. Sen jälkeen 
650 000 on eronnut kirkosta. Mutta lapset unohtui. Siksi 85% 
15-vuotiasta kuuluu kirkkoon”. (Esa Ylikosken huomautus 
eräässä Fb-keskustelussa)
 
Evoluution kiistäminen yltyy maailmalla samalla, kun 
teorian tutkijoille jaetaan Nobeleita - Intia, Israel ja Turkki 
vaipuvat tiedevastaisuuteen. Kun evoluutiotutkijat saavat 
Nobel-palkintoja, joissakin maissa koko teoria kiistetään. 
Israelissa ja Turkissa evoluutioteoria on siivottu koulujen 
opetusohjelmista. Intian korkeakouluministeri väitti julkisesti, 
että Darwinin evoluutioteoria ei voi pitää tieteellisesti paik-
kaansa, koska kukaan ei ole koskaan nähnyt apinan muut-
tuvan ihmiseksi. (IL 11.10.)

Idahon kuvernööriehdokas: Kuolemanrangaistus naisille 
abortista vähentäisi abortteja. Republikaani kuvernööriehdo-
kas Bob Nonini lievensi päivä sen jälkeen 3.3. sanomaansa 
niin, että abortin pitäisi olla aina syytteenalainen ja rangaist-
ava teko Idahossa. (Idaho Stateman 3.4.) – Nonini ei tullut 
valituksi. 

HalpaHalli antoi periksi kulutustapojen edessä: kristillisesti 
arvostautunut yhtiö ei enää pyhitä lepopäivää. - Alkoholi 
ja tupakan myyntiin ei vielä taivuttu. “Emme voi taistella 
tuulimyllyjä vastaan ja muuttaa ihmisten ostokäyttäytymistä, 
joka yhä enemmän on painottunut viikonloppuun, totoeaa 
toimitusjohtaja Janne Ylinen.(Yle 22.10.) 
Raamattu joustakoon, jos markkinat eivät.
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Yki RäikkäläJA ON TULEVA PÄIVÄ...
Ja on tuleva päivä, jolloin Kristus tulee kirkkaudessaan 
ja jakaa kaikki kansat lampaisiin ja vuohiin. Lampaille hän 
sanoo, “tulkaa tänne te Isäni siunaamat, kun te ootte niin 
hyviä jne. jne.” Ja vuohille: “menkää pois te kirotut ja luu-
seripaskat.” Erottelu on oleva armoton ja itku myöhäistä ja 
turhaa. 
   Vuohi on mielenkiintoinen elukka. Se on hyvä kiipeilijä, 
suorastaan pakkomielteinen sellainen. Se on utelias. Ja 
voi olla äksykin. Lampaat taas... no, tiedätte. Ne vaan 
märehtii, tuijottaa lampaan silmillään ja määkii surkealla 
äänellä ja menee minne vain johdatetaan. Minä olisin 
mielelläni kyllä se vuohi, jos pakko olisi valita. Toden-
näköisesti vuohet myös päätyvät huomattavasti mielen-
kiintoisempaan ja toiminnallisempaan paikkaan, vaikka 
toiminnasta en paljon välitäkään. Pidän rauhasta, mutta 
vartti-introverttina en kuitenkaan missään laumassa. Mi-
nulle olisi kauhistus joutua paikkaan, jossa on valkeus ja 
loisto, kullatut kadut ja jossa ylistyshymnit kaikuisivat lak-
kaamatta ikuisuuksiin ja jossa ei ole ainuttakaan konfliktia 
tai ristiriitaa. Kuolisin ikävystymiseen, jos se siellä ikuisu-
udessa olisi mahdollista… 
  Kuten eräs Fb-kaveri totesi, kun tästä aiheesta siellä 
sivulle postasin: ”Kun luen lammaslauman käsityksiä ho-
moista, abortista, Israelista ja muista vastaavista aiheista, 
tulee väistämättä mieleen, että en jaksaisi viettää näiden 
kanssa edes yhtä tuntia samassa tilassa saati ikuisuutta.” 
Hän tarkoitti somekirjoittelua.
  Monoteistiset uskonnot luotiin siksi, että niiden avulla 
on helpompi hallita suurta yhteisöä. Hallintaan kuuluu 
keinoina pelottelu, uhkailu ja palkitseminen. Että saa-
daan yhteisö paremmin sitoutumaan yhteisiin sääntöihin, 
kannattaa luoda yksi tuonpuoleinen mahtava olento, joka 
tietää kaiken ja jolla on valta ja mahti tuomita – jakaa 
ihmiset vuohiin ja lampaisiin. Tätä keinoa käyttävät monet 
hörhölahkot edelleenkin. Meillä Suomessakin. Näin on 
rahoitettu ja rahoitetaan edelleen näiden lahkojen toiminta 
– ja niiden johtajien elintaso. Eikä näin ole vain lahkoissa, 
kuten joissakin Koivuniemessä, vaan näin toimivat myös 
kirkon piiriinsä hyväksymät lestadiolaiset.

Vuohia Tuorin kartanolla Toukarilla

Lampaita Lyttylän kartanolla Lyttylässä

  Homoparien vihkitilaisuuksien sal-
limisesta seurakunnan tiloissa tehty 
aloite kaatui seurakuntaneuvoston 
äänestyksessä kesäkuussa. Keski-
Porin seurakuntaneuvosto hylkäsi 
äänin 11- 2 tilojen käytön sallimista 
esittäneen Jaakko Lehtosen aloitteen. 
Hän on seurakuntaneuvoston jäsen. 
Lehtonen sai tuekseen vain yhden 
äänen. Yhtä tyhjää ääntä lukuunotta-
matta kaikki muut 14 siis pitivät ho-
moparien vihkimistä kirkon tiloissa 
synnillisenä. Joukossa on jäseniä so-
siaalidemokraateista ja kokoomuk-
sesta ja jokunen sitoutumaton. Puo-
lesta äänesti yksi demari.
 Kirkolliskokouksen päätöksellä  
kirkko ei ala vihkiä samaa sukupuol-

ta olevia pareja, mutta seurakunta-
neuvoston päätöksellä seurakunnan 
tiloja voidaan käyttää vihkitilaisu-
uksissa, jos pappi suostuu vihkim-
iseen. Äänestyksen jälkeen Jaakko 
Lehtonen oli toimittanut mediatie-
dotteen, jossa hän totesi: ”Niin pit-
kään kuin homona saan nauttia eri 
oikeuksista kuin oikealla tavalla us-
kovat, en kaipaa kutsuja Keski-Porin 
seurakunnan tiloissa järjestettäviin 

tilaisuuksiin. Jos Amerikassa oltaisiin 
hissuteltu aina vain mustien oikeuk-
sien puuttumisesta, niin todennäköis-
esti vieläkään mustat ja valkoiset eivät 
voisi samassa ravintolassa asioida”.

 SK 5.9. : ”Syksyn seurakuntavaaleis-
sa on Porissa ensi kertaa kirkon radi-
kaalia uudistamista kannattavien li-
beraalien oma lista. Uudistajien listat 
ovat äänestettävissä ainakin Teljän ja 
Keski-Porin seurakunnissa.
  Listan ehdokkaat lupaavat kannat-
taa homoparien vihkimistä ja vastus-
taa naispappien syrjimistä. 
 Keski-Porin seurakunnassa uudis-
tajien listalla ehdolla on mm. Jaakko 
Lehtonen”

HOMOPARIEN TURHA KYSYÄ VIHKIMISTÄ KESKI-PORIN SEURAKUNNAN TILOISSA                  
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ÄÄRIKRISTILLISYYDEN NOUSEVA TRENDI Yki Räikkälä

Ääriajattelu ei mihinkään ole kadonnut. Äärioikeisto on ollut 
aina olemassa, vaikkakin piilevänä. Nyt se on nousussa kaik-
kialla Euroopassa, kuten myös USA:ssa, Etelä-Amerikassa ja 
Venäjällä. Myös äärikristillisyys on nousussa.  Mitä konser-
vatiivisempi hallitus, sitä enemmän äärikristilliset suuntauk-
set pääsevät esille. Abortin vastustus on nousussa eri Euroo-
pan maissa. Tämä vastustus tapahtuu kristillisten arvojen 
pohjalta ja ”elämän kunnioittamisen” nimissä. Jos nyt Euroo-
passa on ollut Pride-marsseja, niin niiden rinnalle on tullut 
”Elämän puolesta” -marsseja, joita järjestää Pro Life -liike.

Abortin vastustus ei näiden kristillisten tahojen agendalla 
ole suinkaan ainoa. Mukana on muitakin näille piireille 
läheisiä asioita: ehkäisyn kieltäminen, homoseksuaalisu-
uden tuomitseminen ja avioerot. Nämä kaikki kiellettäviksi 
haluttavat ovat 2010-lukua eläville varsin normaaleja 
asioita, mutta joiden kieltäminen takavuosikymmeninä oli 
tavallista kautta Euroopan. Motiivi noiden ns. kristillisten 
arvojen vastaisten kauheuksien vastustamiseen on “huo-
li moraalin ja sivilisaation rappeutumisesta”. Huoli tässä 
tarkoittaa halua rajoittaa mielivaltaisesti ihmisoikeuksia.

Abortti oli vielä 70-luvulla laiton kaikkialla Euroopassa. Tu-
hansittain nuoria naisia kuoli aborttipuoskarien käsissä tai 
epätoivoisesti itse tehtyyn keskeytykseen. Abortti hyväksyt-
tiin esim. Portugalissa vasta vuonna 2007. Mutta nyt sielläkin 
on abortin vastustajat liikkeellä. Puolassa abortti on kiel-
letty, ellei äiti ole hengenvaarassa. Maaliskuussa parlamentti 
hyväksyi jatkokäsittelyyn esityksen, joka kieltäisi myös sikiön 
epämuodostumisen perusteella tehtävän abortin. Pyrkimyk-
senä on, että äidille ei edes saisi kertoa sikiön tilasta. Unkaris-
sa Orbanin hallitus on jo kirjoittanut perustuslakiin lauseen, 
jossa puolustetaan syntymättömän elämän oikeutta. Orban on 
myös todennut, että kristinusko on Euroopan viimeinen toivo.

Venäjällä ortodoksikirkko haluaa kieltää abortin, mutta Putin 
ei ole toistaiseksi lakia pannut vireille. Toisaalta siellä kirkol-
lisissa piireissä vaikuttavasta Venäjän missiosta on tullut esil-
le myös ehdotus, että avioliitto pitäisi sallia jo 14-vuotiaille. 

Presidentti Putin, vaikka onkin 
ortodokseja lähellä, on kuitenkin 
pragmaatikko ja opportunisti, jo-
ten aborttilainsäädäntö pysynee 
nykyisenlaisena. Mutta tiettävästi 
oligarkit jo rahoittavat euroop-
palaisia abortin vastaisia liikkeitä.

Margaret Atwood kirjoitti nyt 
TV-sarjana tunnetuksi tulleen 
kirjansa ”Orjattaresi” president-
ti Ronald Reaganin aikana, jol-
loin perinteisiä ja kristillisiä 
perhearvoja korostava konser-
vativismi alkoi nousta uudel-
leen. Misogyyni Donald Trump 
allekirjoitti presidenttinä heti 
asetuksen, joka kielsi rahoituk-
sen perhesuunnittelua tarjoavilta 
järjestöiltä. Iovan osavaltiossa 

yritetään kiristää aborttilainsäädäntöä. Varapresidentti 
Mike Pence on ilmoittanut julkisesti haluavansa kieltää 
abortit. Maaliskuussa eräs kuvernööriehdokas vaati kuole-
manrangaistusta abortin tekeville naisille. Korkeimpaan 
oikeuteen nimitettiin juuri uskonnollisten äärikonservati-
ivien mieleen oleva tuomari Brett Kavanaugh, joten abort-
tilainsäädäntö tulee todennäköisesti kiristymään USA:
n eri osavaltioissa. Orjattaresi on jälleen ajankohtainen.

On mielenkiintoista, että Suomessa abortti on sallittu 
raiskauksen, äidin elämän, terveyden, mielentervey-
den, sosioekonomisten tekijöiden ja/tai sikiövaurioi-
den takia, kun muissa pohjoismaissa sekä myös USA:
ssa ja Venäjällä se sallitaan vain pyynnöstä. Mutta avi-
oliitossa tapahtuva raiskaus kriminalisoitiin meillä vas-
ta 1994, eikä siitä pitkä aika ole, kun homoseksuaal-
isuus dekriminalisoitiin ja poistettiin tautiluokituksesta.

Irlannissa kuitenkin saatiin Euroopan siihen asti tiukin 
aborttilaki kumottua juuri menneenä kesänä. Keskey-
tys ei ollut sallittua edes, vaikka sikiön vamma olisi 
johtanut varmaan kuolemaan tai synnyttäjä itse olisi ol-
lut vaarassa. Uusi laki astunee voimaan vuoden lopussa.

Taloustutkimuksen juuri tekemän kyselyn mukaan 71 % 
suomalaisista hyväksyy abortin varauksetta. Vain 3 % vas-
tustaa ehdottomasti. 24 % hyväksyy reunaehdoin. Reunae-
hdoiksi oli kyselyssä merkitty seuraavat asiat: jos raskaus 
on saanut alkunsa raiskauksesta tai se uhkaa äidin ter-
veyttä. Abortinvastustajat iskevät juuri tuohon epävarmaan 
osaan. He rohkaistuvat ajamaan agendaansa, kun otollista 
maaperää nähtävästi on. Yle teetti tutkimuksen Soinijutun 
myötä. Soini edesauttoi abortin mahdollista politisoitumista.
KD:n kannattajien joukossa on eniten abortin vastu-
stusta. Seuraavaksi eniten PS:n kannattajissa. Vas-
tustajissa oli myös työttömiä. Naiset olivat kautta lin-
jan myönteisempiä kuin miehet, mikä onkin odotettua.
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Mutta vaikka abortti olisi laissa sallittu, on se usein käytän-
nössä vaikeaa. Italiassa abortti on ollut sallittu vuodesta 
1978 lähtien, mutta nykyisin ei ole helppoa löytää paikkaa, 
missä se tehtäisiin. Kirkko on Italiassa vahva ja se on saanut 
miehitettyä sairaalat uskovaisilla ylilääkäreillä. Kymmenessä 
vuodessa omantunnon syihin vetoavien lääkärien osuus 
on noussut jo 70 %:iin. Sen vuoksi on tapahtunut vältettä-
vissä olleita raskauskomplikaatiokuolemia. Sikiön henki on 
tärkeämpi kuin raskaana olevan naisen. Omatuntoon vetoavi-
en joukossa voi olla myös niitä, jotka pelkäävät mahdollisia 
abortinvastustajien kostotoimia. USA:ssa onkin murhattu 
abortin tehneitä lääkäreitä. Elämää kunnioittavien toimesta.

On ironista, että kun katolinen Irlanti hyväksyy naisen itse-
määräämisoikeuden aborttiasiassa, on monissa muissa EU-
maissa voimakasta pyrkyä päinvastaiseen suuntaan. Näin 
helposti tuleekin käymään, mikäli konservatiiviset ja äärikris-
tilliset saavat enemmän valtaa maiden parlamenteissa. Tietty 
paradoksi on siinä, että kun abortinvastustusliike vaatii EU:n 
lopettavan tuen kehitysmaihin abortteihin ja ehkäisyyn, niin 
he vastustavat myös turvapaikanhakijoiden vastaanottoa. Eli 
lisää vain mahdollisia uusia turvapaikanhakijoita kriisimai-
hin. One of us -niminen lobby on Euroopan aborttivastusta-
jien näkyvä osa, mutta sen takana on puolisalainen Agenda 
Europe -niminen 40 maassa toimiva vahva järjestö. Sillä on 
agendalla myös avioeron, ehkäisyn, sijaisäitiyden ja homosuh-
teiden kielto. Se haluaa palauttaa ”luonnollisen järjestyksen”.

Meillä Suomessa on käyty eduskuntakeskustelua ulkominis-
teri Timo Soinin abortinvastaisista mielipiteen ilmaisuistaan 
kirjoituksissaan ja ulkomailla. SDP:n Maarit Feldt-Ranta esitti 
eduskunnassa 22.9. Soinille epäluottamuslausetta. Hän sanoi: 
”Ministeri Soini on useaan kertaan ja eri yhteyksissä ilmoit-
tanut – suorastaan ylpeillyt sillä, ettei hän hyväksy naisten 
jakamattomia oikeuksia, joihin kuuluu myös oikeus päättää 
omasta kehostaan”. Soini sai seuraavana päivänä äänestyk-
sessä odotetusti luottamuksen. Tosin puolelta eduskunnalta. 

Maksiimi tekopyhyydestä
Ministeri Petteri Orpo ilmoitti 24.9. eroavansa Helsingin 
Suomalaisesta Klubista, jos naisia ei hyväksytä jäseniksi. 
Sitä ennen erosi jo sisäministeri Kai Mykkänen. Puolue-
sihteeri Janne Pesonen ilmoitti myös eroavansa klubista. 
Paria päivää sitä ennen Orpo ja Mykkänen äänestivät 
naisten oikeuksia mennen tullen nonsaleeraavan ministeri 
Soinin luottamuksen puolesta. 

Ja sitten hän lähtikin heti YK:n yleiskokoukseen edustamaan 
Suomen kantaa tyttöjen ja naisten oikeuksista. Oh the irony.

Pekka Simojoki kolumnissaan Kotimaa -lehdessä 16.9. puolus-
ti Soinia. Hän kysyi ”Miksi kaikki ihmisoikeudet puuttuvat 
kaikkein heikoimmilta eli syntymättömiltä lapsilta?” Kolum-
ninsa lopuksi hän totesi: ”Totta kai ymmärrän tilanteet, jol-
loin äidin henki on vaarassa tai kun on tapahtunut raiskaus, ei 
niissä paljon vaihtoehtoja ole”. Hetkinen. Hän siis ymmärtää 
syntymättömän olevan oikeudeton, jos on tapahtunut rais-
kaus. Mutta eikös se syntymätön lapsi ole syytön? Ihmeelli-
set ovat uskovien moraalikyhäelmät. Tosin epäilen Simojoen 
vain kosiskelevan kristittyjen enemmistöä. Julkkiskristityt 
ovat opportunisteja siinä missä maallisetkin viihdejulkkikset.

Aborttiin päätyminen ei luonnollisestikaan ole ongelma-
ton eikä toivottava asia, mutta kuitenkin sen tulee kuu-
lua naisen itsemääräämisoikeuteen. Abortin vastustajat 
haluavat palata patriarkaaliseen aikaan tai sellaiseen kult-
tuuriin, jossa yksilöt itse eivät saa päättää omaan elämään 
kuuluvista asioista. He haluavat määrätä myös siitä, kuka 
saa mennä naimisiin ja kuka erota. Avioero on näistä suu-
rempi synti kuin se, että väkivaltainen puoliso tappaa 
toisen. Hengen riiston Jeesuksen veri pesee helpommin 
kuin avioeron tai raskauden keskeyttämisen. Marssi ”elämän 
puolesta” on marssi naisen itsemääräämisoikeutta vastaan.

Mikä meille suomalaisille on tärkeintä elämässä? 
Kristilliset arvot? Raamatun ohjeiden noudattaminen? 

Syntien anteeksisaaminen Herramme Jeesuksen Kristuksen 
sovitusveren myötä? Mammonan kerääminen? Kokoaminen niin kuin 

Raamattumme meitä opettaa? Taloudellinen menestys? Jokaiselle ansionsa 
mukaan? Jne. Varmasti monille, mutta ei läheskään kaikille.

Nimittäin suomalaisten tärkeimmät elämänarvot ovatkin perheen ja 
läheisten hyvinvointi, sisäinen rauha ja oikeudenmukaisuus. Isänmaallisu-
us ja uskonnollisuus jäivät vaatimattomille sijoille, vaikka ovat esillä olleet 
runsaasti. Eettisyys, esteettisyys ja taide jäivät myös kyllä vaatimattomalle 

huomiolle. Mutta  nämä voivat olla liian itsestään selviä asioita.

Tällaiset vastaukset saatiin Lännen Median Taloustutkimuksella 
teettämässä kyselyssä. Kyselyn tulokset ovat oheisessa kuvassa. 

(Lännen media 8.4.2017)

ELÄMÄNARVOT



USKONNOTTOMUUS LISÄÄNTYY LÄNSIMAISSA
Tauno Perkiö
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Suomessa jo yli 600.000 ihmis-
tä on eronnut evankelilaislute-
rilaisesta kirkosta eroakirkosta.
fi –palvelun kautta. On kuitenkin 
väärin kuvitella, että tämä kehitys 
olisi jotenkin ainutlaatuista maa-
ilmassa. Tosiasiassa uskontokun-
tiin kuulumattomuus lisääntyy 
kaikkialla länsimaisen sivistyksen 
piirissä. Sen sijaan kehitysmaissa 
kristityt kirkot saavat lisää jäseniä.
Eurooppa maallistuu kovaa vauhtia. 
Saksassa ja Ranskassa kristittyjen 
määrä on hieman yli puolet väes-
töstä, ja uskonnottomia on useampi 
kuin joka kolmas. Alankomaiden 
asukkaista 40 % ei kuulu mihinkään 
uskontokuntaan. British Social At-
titudes -tutkimuksen mukaan 53 prosenttia Ison-Britan-
nian asukkaista on uskonnottomia. Nuorista (16 – 29 v) 
yli 70 % on uskonnottomia. Eräänlainen ennätys on kui-
tenkin Tsekin tasavalta. Siellä 60 % ei kuulu kirkkoihin ja 
16–29 –vuotiaista 91 % sanoo olevansa uskonnottomia.
Muslimien määrä lisääntyy Euroopassa.  Hurjimmis-
sa puheissa Islam pääsisi Euroopassa valta-asemaan, 
kun kristityt menettävät kannattajiaan uskonnottomil-
le. Vakavasti otettavat ennusteet kuitenkin väittävät, 
että muslimeja on enintään 14 % Euroopan väestöstä 
vuonna 2050, jos siirtolaisuus Afrikasta jatkuu nykyis-
tä vauhtia. Ennuste kuitenkin olettaa, ettei Islamis-
ta eroaminen lisääntyisi, mikä on epätodennäköistä.
Yhdysvalloissa uskonnottomat ovat suurin vakaumus-

ryhmä (34 %), ja sen osuus on kasvussa. Protestantteja on 33% 
ja katolilaisia 21 %.  Juutalaisyhteisöihin sekä muslimeihin 
kuuluu kumpaankin vain 2 % väestöstä. Lisäksi USA:ssa on 
pieni määrä hinduja ja mitä kummallisimpia  pikkuryhmiä.

Toimittajan kommentti: Uskonnottomuuden lisääntyminen län-
simaissa on kyllä trendi, vaikka toisaalla tässä lehdessä on juttu 
äärikristillisyyden noususta eri puolilla Eurooppaa. Tässä lienee 
sama ilmiö kuin on maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä 
sekä kansallismielisyyden kasvussa, polarisoituminen ja ääripäi-
den esilletulo, joka antaa helposti väärän kuvan todellisuudesta.

Jukka Kim

Toukokuussa 2018 Satavaparit hakivat Pirkanmaan 
ELY-keskukselta luvan opasteviitan pystyttämiseen 
seututien ja Lepomäelle johtavan tien risteykseen 
Siikaisissa. 
Hakuprosessin lopuksi myönteinen päätös saatiinkin. 
Kesäkuun kuluessa käynnistettiin tarjouskilpailu ja 
9.7.2018 Siikaisissa järjestettiin Lepomäen hoitokun-
nan talkoot, osoiteviitta pystytettiin osoittamaan 
hautausmaan sijaintia lähimaastossa. 
Talkoiden onnistumisessa ratkaisevassa roolissa 
olivat Lepomäen hoitokunnan jäsen Pasi Hiltunen ja 
hoitokunnan sihteeri Tauno Perkiö. 

kuva: Jukka Kim

JUMALATON HAUTAUSMAA LEPOMÄKI
SIIKAISISSA SAI VIITAN
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Kerrotaan viisaan miehen kysyneen: ”Jos kerran 
Jumala on kaikkialla, niin miksi mennä kirkkoon?” 
Kerrotaan vielä viisaamman miehen vastanneen: 
”Myös vettä on kaikkialla, mutta et voi sammuttaa 
janoasi menemättä lähteelle”.

Sikäli ontuva analogia, että vettä tosin on kaikkial-
la, eikä sitä voi aina nähdä. Siis aina. Vesi on todel-
lista sikäli, että ei tarvitse mennä kuin vesihanalle 
tai jonkun vesistön ääreen tai katsella vesisadetta. 
Me tiedämme kokemusperäisesti ja konkreettisesti, 
että vesi on erittäin tosiolevainen asia. Mutta juma-
laa ei voi nähdä missään, eikä tästä ole ainuttakaan 
objektiivisesti ja yleisesti vahvistettavaa havaintoa. 
Totisesti, Jumala ei ole tosiolevainen, kunnes toisin 
näytetään.

Facebookissa eräs pitkäaikainen uskon asioista ki-
nastelukumppanini kommentoi: ”Lähtökohtaisesti 
siis viisaalla miehellä (kysyjällä) on ajatus Jumalasta. 
Ja kuten yleensäkin kristillisissä vertauksissa, niissä 
on yksi kärki eikä kaikilta osin aukoton logiikka. Ne 
ikään kuin selittävät yhden asian kerrallaan”. Näin-
hän se on.  Yhtä useampi seikka tuo esiin paradok-
sin, jota ei voi oikein rationaalisesti selittää.

Lähde on paitsi todennettavasti olemassa oleva 
asia, on se myös mielikuvanomaisesti paikka, jossa 
on rauha ja jossa on raikasta hengittää, juoda ja kat-
sella ympärilleen. Eipä olekaan sattuma, että kris-
tillis-uskonnollisessa kielikuvastossa lähteellä on 
oma sijansa. Kristinusko, kuten uskonnot yleensä, 
nojaakin sellaisiin olotiloihin, rauhan ja harmo-
nian kaipuuseen, mikä on universaalia uskontoihin 

tai uskomattomuuksiin katsomatta. Uskonnot, jotka 
lähtökohtaisesti ovat luotuja helpottamaan joukkojen 
hallitsemista, houkuttelevat piiriinsä ihmisiä lupaa-
malla rauhaa ja seesteisyyttä hälyisän ja rauhattoman 
maailman vastapainoksi.

Maailma on ristiriitainen ja hälyisä paikka. Mutta 
niin sen vain on oltava ollakseen se maailma minkä 
tunnemme. Ilman tätä tosiseikkaa ei olisi olemassa 
ylipäätään koko kulttuuria ja sivistystä. Emme osaisi 
lukea, kirjoittaa, maalata, säveltää, tehdä taidokkaita 
esineitä, what ever. Uskonnot ovat nekin syntyneet 
juuri siksi, että on ristiriitoja ja ihminen kovin konflik-
tiherkkä laji. Mutta koska näin on, ovat uskonnot nekin 
keskenään varsin yhteensovittamattomia ja niiden 
sisältö itsensä kanssa ristiriitaisia. Jos se kinastelu-
kumppanini, jolla on myös teologisia opintoja, kertoo, 
että kristillisissä vertauksissa on yksi kärki ja niiden 
logiikka ei ole aukoton, kertoo se vain uskonnon perin 
inhimillisestä perustasta. Kaikkien uskontojen sisältö 
ja perusprinsiipit ovat vain kertausta kaikesta ih-
miskulttuurissa muodostuneista taruista, heimojen ja 
yhteisöjen perinteistä ja universaaleista periaatteista 
yhteisön elon turvaamiseksi. Ne ovat ihmisen luoman 
kulttuurin yksi osa, ei muuta.

Minun lähteeni on se puoli ihmisen kulttuurista, joka 
on luonut kirjallisuutta, kuvataidetta, musiikkia, eloku-
via ja ylipäätään taidetta ihmisen väistämättä konflik-
tien täyteisestä elämästä. Vaikka kuinka pidän rau-
hasta, en tietäisi siitä mitään ilman konflikteja. Minun 
lähteeni on myös luonnossa oleva rauha, jonka koen 
vastakohtana nykyajan hektisyydelle ja hälylle. Mutta 
ilman noita viimeksi mainittuja se luonnon rauha olisi 
vain tylsää. Elämme paradokseista.

LÄHDE Yki Räikkälä
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Kuten tiedämme, joutui lokakuun alussa 
eräs tamperelainen koulu useiden perus-
suomalaisten ja maahanmuuttokriitikoi-
den hyökkäyksen kohteeksi, kun kan-
sanedustaja Laura Huhtasaari raivostui 
yläkoululaisten tekemästä julisteesta, 
jossa oli mainittu turvapaikanhakijoiden 
mahdolliseen ikävään kohtaloon liitetty 
hänet ja Jussi Halla-aho. Hänen mieles-
tään opetuksessa oli menty ”rajojen yli”. 
Hän kertoi julkisuuteen saaneensa ”usei-
ta yhteydenottoja” siitä, että kouluissa 
on opetus ideologisoitu ja politisoitu, ja 
nimenomaan perussuomalaisia vastaan. 
Hänen seuraajansa ja kannattajansa olivat 
myötäraivoissaan tästä ”punavihreästä” 
propagandasta, jolla oppilaita heidän käsi-
tyksensä mukaan kouluissa aivopestään.
  Suomen kouluissa on pääsääntöisesti 
ideologisesti ja poliittisesti värittynyt ope-
tus kielletty. Uskonto kuitenkin kuuluu 
koulujen opetussuunnitelmaan. Uskon-
tojen voi katsoa perustellusti olevan ide-
ologisia. Mutta Suomessa on myös aivan 
oikeasti kouluja, joissa ideologia läpäisee 
koko opetusta – kristilliset koulut sekä 
steinerkoulut. Kesäkuun alussa uutisoitiin 
Lahden kristillisestä koulusta, jossa us-
konto yhdistetään, ei vain lukuaineisiin, 
vaan myös terveystietoon. Näillä tunneil-
la on käsitelty vaikkapa kumppanien mää-
rän vaikuttamisesta ihmisen psyykkiseen 
ja fyysiseen terveyteen. Koulu suhtautuu 
erittäin kriittisesti esi-aviolliseen seksiin 
ja avoliittoon. Myös eri sukupuolia ja 
niiden moninaisuutta käsitellään, jos kä-
sitellään, kielteisessä valossa, vaikka se 
kuuluu opetushallituksen opetussuunni-
telmaan. Ylipäätään yhteiskunnan maal-
listumista käsitellään tässä kristillisessä 
koulussa negatiivisesti eli tehdään selväs-
ti asennekasvatusta, mikä ei ole missään 

määrin opetussuunnitelmien mukaista.
  Koulun rehtori itse taas on kritisoinut 
avoimesti opetushallituksen linjauksia su-
kupuolen moninaisuuden huomioimisesta, 
mikä tietty ei ole yllättävää. Hän, kuten 
kristityt uskovat, ei kuitenkaan ymmär-
rä, mitä tällaisen kannan levittäminen voi 
saada aikaan. Kriittisyys seksuaalisuuden 
moninaisuutta kohtaan tuo mukanaan syr-
jintää vähemmistöihin kuuluvia kohtaan 
ja jos tämä tapahtuu vielä koulun rehtorin 
taholta, voi se syrjintä kohdistua sukupuo-
li- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia 
oppilaita kohtaan itse koulussa, mikä voi 
traumatisoida tai ainakin heikentää näiden 
hyvinvointia. Sexpon tiedotteessa asiasta 
kerrotaan, että ”syrjintää koskeva tutkimus 
on osoittanut, että juuri syrjintä, stigma-
tisointi, vähättely ja näkymättömäksi pa-
kottaminen ovat suurimpia uhkatekijöitä 
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvien nuorten terveydelle ja hyvin-
voinnille”.
  Pitäisi olla selvää, että suomalaisen perus-
opetuksen tulee sitoutua ihmisoikeuksiin, 
tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, eikä 
mikään yksittäinen koulu voi lähteä soo-
loilemaan ja muuttaa opetusta omien arvo-
jensa mukaiseksi. Sexposta huomautetaan 
vielä, että “jokaisella on oikeus seksuaali-
suutta koskevaan tietoon, seksuaalikasva-
tukseen ja vapauteen valita itse, miten ha-
luaa ihmissuhteitaan toteuttaa. Nämä asiat 
on kirjattu Maailman seksuaaliterveysjär-
jestön julistukseen.
  Steinerkouluissa opetus taas pohjautuu 
Rudolf Steinerin itse kyhäämiin antroposo-
fisiin oppeihin, jotka perustuvat 1800-lu-
vun lopun teosofiaan, saksalaiseen idealis-
miin sekä ruusuristiläisyyteen. Eetoksena 
opetuksessa on, että ihmis- ja maailman-
kokemuksessa on ”henkinen” ulottuvuus. 

Tätä tavoitellaan mm. eurytmiikalla. 
Eurytmia on Steinerin ideoista 1900-
luvun alussa kehitelty liiketaidemuoto. 
Tanssissa hymistään nonsenseä ja etsi-
tään kehon, sielun ja hengen yhteyttä. 
Jotain transsendentiaalia. Erään tästä 
kertoneen Steinerkoulun käyneen mu-
kaan Eurytmia ei ollut mikään mukava 
kokemus.

 Steinerpedagogiikka siis sisältää ant-
roposofian sovellutuksia, kuten biody-
naamista viljelyä, auringonpalvontaa, 
“jokainen kehittyy ajallaan” -eetosta 
ja tiettävästi myös siinä syötetään aja-
tuksia rokotusten vahingollisuudesta. 
Steiner itse piti antroposofiaa ”okkul-
tistisena tieteenä, joka täyttää uskonnon 
tehtävän nykymaailmassa”. Antroposo-
fiaan kuuluu sielunvaellusoppi ja jopa 
käsitys kahdesta Jeesuksesta (!). Ant-
roposofia täyttää kaikin puolin usko-
musjärjestelmän tai uskonnon kriteerit. 
Steiner muuten vielä piti germaanista 
rotua erityisempänä kuin muita kanso-
ja. Saksan steinerkouluissa opetettiin 
tiettävästi vielä 2000-luvulla Steinerin 
harhaisia rotuhierarkioita sekä tarinaa 
mereen vajonneesta Atlantiksesta.
  Laura Huhtasaari on pätevöitynyt us-
konnon aineenopettajaksi. Hän toimi 
erityisopettajana ennen kansanedusta-
jaksi valintaansa. Hän on myös tunnus-
tuksellinen kristitty sekä kreationisti. 
Jos hän opetti myös uskontoa, hän opetti 
sitä todennäköisesti tunnustuksellisesti, 
ainakin Raamatun kertomuksia totena 
pitävänä. Uskonto on ideologia. Mutta 
lienee selvää, että Huhtasaari ei oman 
käsityksensä mukaan syöttänyt opetet-
tavilleen ideologiaa.

I D E O L O G I A A  O P E T U K S E S S A Yki Räikkälä

Rudolf Steiner
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Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä nro 4/2018 kerro-
taan  enkelibisneksestä. Kyse on ns. enkelihoidoista, joista 
on tullut erittäin suosittuja suomalaisten keskuudessa. HS 
kertoo, että esim. eräällä pohjalaisella enkeliyrittäjäparis-
kunnalla on 20 000 seuraajaa Internetissä. Pariskunta myy 
ylösnousemuksen nettikursseja ja enkelienergialla ladattu-
ja kiviä.
   Enkelihoitoyrittäjiä on lukuisia ja lisää tulee, sillä enke-
lihoitojen antajia koulutetaan usealla eri kurssilla. Esim. 
eräs Henna myy nettikurssiaan, jonka arvo on vaatimatto-
mat 16 470 euroa. ”Sinusta tulee mestarimanifestoija! Opit 
vastaanottamaan enkeleiltä selkeästi viestejä.” sanoo Hen-
na HS:n mukaan. Hennan nettikurssilla on 12 osaa, joissa 
opetellaan mm. luomisvoimaa, perhetaakasta vapautumis-
ta (?!), runsauden taajuudella pysymistä ja vaurauden ma-
nifestointia. Ja mikä parasta bonuksena tulee vielä kursseja 
kristallien taikamaailmasta ja reiki-energiahoidosta, mikä 
maksaa 4 470 euroa lisää. 

   Henna myy toisinaan kursseja suurella alennuksella ja 
sitä paitsi kursseja voi rahoittaa myös osamaksuilla tai 
käyttäen pikavippifirmojen palveluja. Hienoa! HS oli kai-
vanut Hennan yrityksen tilinpäätöstiedot: bruttotulos oli 
144 600 euroa ja palkkakulut runsaat 100 000 euroa. Aika 
mukavasti ansaitsee enkelihoitojen opetustyöstä.
   Helsingin Sanomain jutun innoittamana olen ajatellut 
aloittaa saunatonttukurssien pitämisen. Tarjoan saunatont-
tuopin peruskurssia, jonka arvo on 8 760 euroa. Kurssille 
osallistujan pitää tuoda riittävästi saunaolutta ja henkilö-
kohtainen saunavihta. Vihta tulee valmistaa lehtevistä koi-
vunoksista, eikä niiden sitomiseen saa käyttää muovinarua 

eikä varsinkaan rautalankaa. Kaikki metalli, myös sauna-
vihdassa, haittaa tonttujen energian modulaatiota. Tämän 
vuoksi käytämme myös puusta valmistettua kiulua ja löy-
lynheittokauhaa. 
   Saunatonttuopin jatkokurssilla (arvo 11 640 euroa) opi-
taan, miten kvanttimekaanisesti löylyä heittämällä ja sau-
navihtoja heiluttamalla sublimoidaan kvarkkeja, joiden 
spektrin värähtelytaajuus vastaa saunatonttujen impedans-
sia. Näin on mahdollista generoida ns. Higgsin hiukkasia, 
jotka houkuttelevat saunatonttuja paikalle. Saunatonttujen 
läsnäolo lisää luomisvoimaa ja ylevöittää ajatukset taivaal-
lisiin sfääreihin. Näin osallistujat tuntevat energiatasonsa 
kasvaneen ja kaikki sairaudet helpottavat ihmeellisesti.
   Viime kurssilla eräs osanottaja oli varmuuden vuoksi 
ottanut hieman pohjia, ja nautittuaan lukuisia saunaolui-
ta hän alkoi nähdä pikku-ukkoja. Nämähän olivat tietysti 
naamioituneita saunatonttuja, joten osallistujien energia-

tasot nousivat pilviin. Jotkut naapurit valittivat saunalta 
kuulunutta mölyä, mutta meteli johtui siitä, että osallistu-
jat saivat kielillä puhumisen lahjan, ja kaikki halusivat ko-
keilla uutta kykyään yhtäaikaisesti mm. laulamalla. Vaan 
miksi osallistua hitaille ja tylsille kielikursseille, kun sau-
natonttukurssilla voit oppia kieliä jopa yhdellä saunomis-
kerralla?

   Jään odottamaan yhteydenottoja ja tilauksia.

  Lähes kaikki uskonnot halveksuvat rahaa ja mammo-
naa ja vähintään paheksuvat näiden keräämistä, ainakin 
ahnehtimista. Kai siksi tai siitä huolimatta kaikki uskon-
not jäävät aina toiseksi rahalle ja alistuvat itsekin sille. 
Raha rules. Uskontokuntien edustajat ja kirkot ym. it-
sekin keräävät rahaa. Kristinuskossakin anekauppa jat-
kuu edelleen eri tavoin. Valtionkirkkomme saa verottaa ja 
eri hörhölahkot keräävät kolehtia ja pyrkivät ohjaamaan 
seurakuntalais-tensa perinnöt itselleen. Amen, tapahtu-
koon tahtosi!

  Osama bin Laden, joka vihasi täpöillä länsimaista elä-
mäntapaa ja varsinkin USA:ta, joka oli hänestä kai itse 
saatanan (islamissa “saitan”) valtio, oli kuitenkin aivan 
kerrassaan perso USA:n dollareille.
  Rajat on rakkautta, sanotaan. Raha on yhdelle jos toisel-
lekin se rakkain. Ja raha ylittää rajat suvereenimmin kuin 
mikään muu universumissa. Rahalla saa rakkauttakin. 
Kun Osama likvidoitiin, oli tämän residenssissä useita 
naisia ja laaja länsimaisen pornon kokoelma.

RAHA PUHUU HENGELLISESSÄKIN ELÄMÄSSÄ!



14

ARVOTON KIRKKO Yki Räikkälä

 Kirjailija Mike Pohjola kirjoitti 
kolumnin 27.5.2013 Turun Sanomiin, 
jossa hän moitti kirkkoa arvottomuud-
esta. Hänen mielestään edes joidenkin 
pitää puolustaa oikeutta. Erityisesti 
kirkon. Hän käytti esimerkkinä omaa 
kokemustaan bussihäiriköstä, joka 
oli sen verran uhkaava, ettei hänen 
häiritsemilleen löytynyt puolustajaa. 
”Haaveideni kirkko olisi järjestelmäl-
lisesti heikompien, suvaitsevaisuuden 
ja hyvyyden puolella. Oikeasti kirkko 
yrittää olla vähän kaikkea mieltä, eikä 
sitten olekaan mitään mieltä.” 
   Joku aika sitten tästä keskustellessa  
joidenkin uskovien mielestä Pohjola 
halveerasi kirkkoa. Mutta hän esitti 
huomioita ja perustellusti. Joskus tun-
tuu siltä, että köyhyys ja kurjuus on 
oikein edellytys kirkolle ja uskoville. 
Monet uskovat suorastaan piehtaroivat 
köyhyyden ja kurjuuden ja sen mah-
dollistaman “kristillisen auttamisen” 
kanssa. 
   Pohjolan kolumnissa oli kiinnostavaa 
brasilialaisen piispan huomio siitä, kun 
puolustaessaan köyhiä häntä kutsu-
taan pyhimykseksi, mutta sitten hänen 
kysyessään, että miksi he ovat köyhiä, 
kutsutaankin häntä sitten jo kommu-
nistiksi. Olen itsekin toiminut jossain 
vaiheessa jonkun verran yhteiskunnan 
epäoikeudenmukaisten rakenteiden 
oikaisemisypyrkimyksissä. Se sama 
pyrkimys tai halu minulla edelleenkin 
on, vaikka vaikutusmahdollisuudet yk-
silönä tiedän heikoiksi. Ainakin olen 
kritisoinut ja tuonut ajatuksiani esiin. 
Mutta harvassa ovat ne uskovaiset, jot-
ka kritisoivat rakenteita, jotka mahdol-
listavat ja ylläpitävät köyhyyttä. Heillä 
on intentio auttaa köyhiä. Ilmeisesti 
sen kirkkaan kruunun siitä katsovat  
vielä ansaitsevansa.
  Joku on käyttänyt kirkosta vertausta, 
että se on bussi. Sinne mahtuu mat-
kustajia joka lähtöön; tyhjäntoimitta-
jia, pelkureita, kännikaloja ja hyvän-
tekijöitä. 
 Mutta jos kirkkoa rakennuksena ja 
pyhien toimitusten paikkana ajat-
telee, niin se bussi on vaikka Porin 
keskustan ja Lyttylän kylän välinen 
vuoro. Matkustajina on kouluaikoina 
lähinnä lapsia. Muuten Lyttylän vuo-
roissa kulkee joku satunnainen kulkija 
ja eläkeläinen. Jos kirkko laitoksena on 
bussi, on se menettänyt ja menettää 
jatkuvasti asiakkaitaan ja kannatta-
vuuttaan. 

   Yksi tärkeä seikka kirkon hiipumises-
sa on neuvottomuus erilaisten arvojen 
ristipaineessa tai omien arvojen ont-
tous muuttuneessa maailmassa. Kirkon 
vanhat arvot lyövät tyhjää, kun ennen 
jopa lailla kielletyt asiat ovat muut-
tuneet arkipäiväisiksi. Kristittyjen arvot 
keskenään eivät nekään ole yhteismit-
allisia. Toiset hyväksyvät naispappeu-
den, toiset pitävät sitä kauhistuksena. 
Toiset hyväksyvät homosuhteet ja jopa 
kirkollisen vihkimisen, toisille nämä 
ovat saatanasta. Toiset pitävät Vanhaa 
Testamenttia ammoisten ihmisten kir-
joittamina tarinoina, toiset muuttumat-
tomana Jumalan sanana, tai vähintään 
poimivat sieltä jakeita syntisiä niillä 
läimäyttääkseen. Papistossa on myös 
varsin erilaisia arvoja pyhittäviä tai nii-
tä dissaavia.
   Emeritus-arkkipiispa Kari Mäkinen 
kannatti v. 2013 homoliittoja, mutta 
eipä kauaa mennyt, kun hän kielsi ot-
taneensa mitään kantaa. Kirkon edu-
stajilla on nykyisin suuria vaikeuksia 
ilmaista kirkon kantaa seksuaalikysy-
myksiin. Itsetyydytys on seksuaalisuu-
den eri muotojen ohella yksi niistä ai-
heista, joita papit mieluusti välttävät, 
koska eivät tiedä miten vastata. Kirkon 
arvot laahaavat vanhakantaisina vas-
tahakoisina tieteen ja lääketieteen sel-
vittämien tosiasioiden perässä. Ja kun 
ne arvot eivät enää läheskään kaikille 
kelpaa, vähenee väki, jää matkustajat 
pysäkeille ja tilalle tulee yhä harvempi. 
Ei käy kateeksi pappeja.

   Lopuksi lainaan vielä Mike Pohjo-
lan kolumnin loppua. Bussihäirikön 
toiminta loppui, kun entinen Navy 
Seal -mies tuli ja kertoi, mitä hän voi 
häirikölle tehdä, jos tämä ei ole kun-
nolla. Kuski sitten poisti häirikön. 
Pohjola: ”Jos kirkko olisi henkilö, kuka 
se olisi tässä vaunussa ollut? Minä, 
joka pelkällä moraalilla yritän ojen-
taa pahantekijää? Jenkkikommando, 
joka ottaa tilanteen haltuunsa, mut-
tei ensimmäisenä? Auktoriteetti, joka 
viran puolesta ajaa öykkärin ulos? 
Väkivaltainen narkkari? Kiusattu 
nainen, joka yritti suojella itseään? 
Vai se matkustaja, joka haki kuskin 
paikalle? Ei. Kirkko olisi ollut yksi ni-
istä matkustajista, jotka eivät tehneet 
mitään. Jos kirkolla ei ole arvoja, se 
on arvoton.” Tyhjentävästi sanottu.

   ”Lyonin piispasta Irenaeuksesta 
lähtien kirkkoa ovat pitäneet koossa 
kolme tekijää, eli Raamatun kaanon, 
uskontunnustus ja piispallinen seu-
raanto.” – Espoon piispaehdokas, 
Savonlinnan kirkkoherra, dosentti 
Sammeli Juntunen.
   Juntunen ei kannata homoparien 
avioliittoon vihkimistä. ”Olen kirkol-
liskokouksen päätöksen kannalla, 
jonka mukaan ei löytynyt peruste-
luja muuttaa kirkon avioliittokäsit-
ystä”. Juntunen karsiutui jo ensim-
mäisellä kierroksella.
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  Sanomalehdissä on usein joku nurkka-
us tai palsta, joka on pyhitetty (sanonta 
sopinee tässä) kristinuskolle tai seura-
kunnalle tai molemmille. Tämä tuli mie-
leen nyt päivänä muutamana elokuun 
lopussa, kun selasin lehtiä Uusi Aika 
sekä Satakunnan Viikko. Jälkimmäinen 
on ilmaisjakelulehti. Uusi Aika -lehden 
Samassa paatissa -nurkkauksessa oli pa-
kina nimeltään ”Missä elämässä tarvit-
see ristinmerkkiä?” Siinä, kuten yleensä 
näissä, kuvailtiin tavallista arkista ta-
pahtumaa. Tässä jutussa erään työkalun 
hukkumista. Kertoja etsi eikä löytänyt 
kadonnutta kalua. Kävi nukkumaan ja 
aamulla jatkoi etsimistään, kunnes kai-
vattu löytyi. Ennen kuin hän meni ker-
tomaan vaimolleen ilouutista, hän teki 
ristinmerkin, nosti katseensa taivaalle ja 
kiitti mielessään Jumalaa. 
  Kirjoittajan mukaan kristityt nostavat 
katseensa ja tekevät ristinmerkin. Usein 
vaikka jalkapallossa, kun on tehty maa-
li. Ja niin edelleen. Hän jatkoi, että seu-
rakunnan edustaja oli käynyt koulussa 
ja opetti lapsille ristinmerkin teon. Niin, 
eihän siinä ole mitään merkillistä. Käy-
hän seurakunnan ihmisiä kuntien kou-
luissa tuolloin tällöin aamunavauksia 
tekemässä.
  Satakunnan Viikon palsta on Viikon 
Sana. Elokuun lopussa Adventtikirkon 
edustaja kertoi kolumnissaan Vanhasta 
testamentista. Kaiken minkä tarvitsee 
tietää, saa kuulemma ensimmäisestä 
Mooseksen kirjasta. Toden totta. Ker-
rotaanhan maailmamme synty siellä ja 
miten miehelle kylkiluustaan tehtiin 
kainaloinen, nainen. Ja kuinka synti al-
koi. Sehän alkoi käärmeestä ja naisesta. 
Yhtä kavalia molemmat. Kolumnisti 
kertoi Iisakista, joka syntyi kahdeksan-
kymppisille Saaralle ja Abrahamille, 
joka oli vaimonsa kehotuksesta tekais-
sut muksun jo palvelijattaren kanssa. 
Kolumnisti ei muistuttanut Margaret At-
woodin Orjattaresi -kirjasta, eikä varsin 
paljon arvostetusta siihen perustuvasta 
TV-sarjasta. Tarinan kehyksenä on juuri 
tuo Mooseksen kirjan juttu orjattaresta 
sijaissynnyttäjänä. Eikä siitä, että iskä-
Abe oli vakaissa aikeissa tappaa Iisakin, 
poikansa, kun Herra sitä oli vaatinut. 

Viime hetkillä tuo sitten lähetti enke-
lin kertomaan, että vitsi, vitsi, leikkiä 
se vain oli. Eikä muistuttanut Jumalan 
käskemistä kansanmurhista.
   Sain siis tietää, että ristinmerkkiä tar-
vitaan kiitettäessä Jumalaa, kun esim. 
jakari löytyy tai jalkapallossa saa maa-
lin. Mutta jos jakaria ei löydy tai maalia 
ei vain ota tullakseen? Eikö silloin sitä 
enemmänkin tarvittaisi? Sitä vartenhan 
rukoillaankin, että taivaallinen Isä aut-
taa. Pyyteetöntä rukousta ei ole, vaikka 
uskovat usein kertovatkin VAIN kes-
kustelevansa Jumalan kanssa. Siis ru-
koillaan, että taivaasta tulisi apu, kuten 
löytää se jakari tai sopiva puoliso tai 
saada pallo maaliin. Tai menestymään 
elämässä ja saamaan hankituksi uuden 
Audi SUVin. 
  Maakuntalehdet, kuten Satakunnan 
Kansa sekä Helsingin Sanomat ovat 
sen verran maallistuneita, että niissä on 

lähinnä vain seurakuntien maksulli-
sia ilmoituksia ja maakuntalehdissä 
sunnuntaisin joku pieni palsta, jossa 
annetaan sija Sanalle. Kun esim. SK 
ilmestyy seitsemänä päivänä viikos-
sa, on hengellinen noin 3000 mer-
kin palsta varsin pieni osa lehden 
viikoittaisesta aineistosta. Lehden 
toimitukselinen osuus on uskonnon 
suhteen varsin neutraali. Neutraa-
limpi kuin peruskoulujen uskonnon-
opetus. Satakunnan Viikko ilmestyy 
keskellä viikkoa. Siinä on koko sivu 
ja ylikin pyhitetty Sanalle ja hen-
gellisille ilmoituksille, mutta sillä 
onkin maalaisliittolaiset juuret. Sen 
edeltäjä oli Lalli, Keskustapuolueen 
äänenkannattaja. Keskustan kannat-
tajakunta on tyypillisesti harrasta 
uskovaa tai vähintään tapakristitty-
jä.

   Kun se jalkapallojoukkue pelastet-
tiin luolasta, teki moni kristitty ris-
tinmerkin ja kiitti Jumalaa. Jos olisi 
käynyt toisin, kuten usein on käy-
nytkin monissa vastaavanlaisissa 
onnettomuuksissa, olisi siltikin teh-
ty ristinmerkki ja rukoiltu; ”Herra 
armahda meitä ja lohduta omaisia!”

Me kristikansa tarvitsemme ristin-
merkkiä aina ja kaikissa tilanteissa.
Amen plottis.

MISSÄ ELÄMÄSSÄ TARVITSEE RISTINMERKKIÄ?_______________________________________________________________________Yki Räikkälä



SYYSKOKOUS 2018

Satakunnan vapaa-ajattelijoiden syyskokous on 
lauantaina marraskuun 17. päivänä klo 14:00. 
Kokouspaikkana toimii Markku Perkiön talo 
Harjavallassa, Nervanderinkiventie 25, Harjavalta
Sääntömääräiset asiat, ainakin. Kaffettakin saa. 
Ja pullaakin.
                              Hallitus

JÄSENMAKSUT OJENNUKSEEN!

Jos syystä tai toisesta olet kenties jättänyt Satakunnan vapaa-ajattelijoiden vuoden 2018 
jäsenmaksun hoitamatta, niin älä huoli, vielä on aikaa saattaa homma kuntoon ja olla 
omantunnon painosta vapaa satakuntalainen vapaa-ajattelija!

Maksun määrä on vaivaiset 25 euroa. Käytä maksaessasi viitenumeroa 20187.
Tilinumero: FI95 1269 3000 6248 15.

Jäsenmaksu sisältää Vapaa Ajattelija -lehden tilausmaksun. Lisäksi joka vuosi SATAvapari 
-lehtykäisen. Yhdistyksen hallitus muistuttaa, että ilman jäsenmaksun suorittamista ei voi 
olla jäsenenä humaania ajattelua ja ihmisoikeuksia edistävässä yhdistyksessä. Ilman jäsen-
maksuja yhdistyksen toimintakaan ei ole mahdollista. Näin se vain menee.

Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet syn-
nyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän pitää sinua 
vallassaan. (1. Moos. 3:16)

1. Tim. 2:9-12: Samoin tahdon, että naisten kaunistuksena on hillitty 
esiintyminen, vaatimattomuus ja säädyllisyys - eivät tukkalaitteet, 
kultakorut, helmet tai kalliit vaatteet, vaan hyvät teot, niin kuin sopii 
naisille, jotka tunnustavat palvelevansa Jumalaa.

1. Kor. 4:33-35: Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, 
naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa 
puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he 
tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mie-
heltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa.

ÄLÄ ALISTU VIHAPUHEESEEN! LIITY VAPAREIHIN!

Tämänkin ohjeen sisältävää kirjaa myydään vapaasti
kaikkialla länsimaisissa demokratioissamme. Sitä kirjaa 
ei myydä fiktiona, kauhu- tai fantasiakirjallisuutena.


