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Jukka Kim

Jumalattomat kesäpäivät järjestettiin 20.7.2019 ja tilaisuus 
onnistui hyvin ja sen ilmapiiri oli mukava. Neiti Ellen Sal-
minen (=alias Katariina Lappi) esitti jumalatonta musiikkia. 
Kari Hännikäinen ja Riku Salminen kertoivat Kantelupukki.fi 
palvelun perustamisesta, pyörittämisestä ja tuloksista. Vieraita 
me saimme tänä vuonna Ikaalisista, Kangasalta, Tampereelta, 
Torniosta, Turusta ja Tuusulasta. Ilman talkooväkeä emme olisi 
onnistuneet. Esitän kiitokset yhdistysväelle, joka auttoi tilai-
suuden järjestelyissä. Kentältä saadun palautteen perusteella 
kesäpäivien ajankohtaa jouduttaneen muuttamaan, jolloin pal-
velisimme vapariväkeä paremmin ja saavuttaisimme enemmän 
yleisöä.
  Satakunnan vapaa-ajattelijat järjestävät sääntömääräisen 
vuosikokouksen 23.11.2019 Noormarkussa. Kokouspaikka-
na on kirjasto, tilana se on helppo tavoittaa. Kaikki tuntevat 
paikkakunnan kirjaston, joka antaa neutraalin vaikutelman 
mahdollisille uusille jäsenille. Voi olla helpompaakin lähestyä 
Vapaa-ajattelijoita kirjaston kautta. Toivotan jäsenet ja kaikki 
vapareista kiinnostuneet tervetulleiksi vuosikokoukseen.
  Uudet jäsenemme – tervetuloa! Olemme saaneet joukkoomme 
uusia jäseniä. Jokainen uusi jäsen on voimavara yhdistykselle. 
Olette tehneet tärkeän päätöksen ja mukavaa nähdä teidät vapa-
reissa. Kaikesta positiivisesta nosteesta huolimatta, jäsenmäärä 
odottaa kohentumista. Sen lisääminen on yksi yhdistyksen 
tärkeimpiä tehtäviä tulevana vuotena.

  Koulujen päätyttyä osoitimme 50 € suuruisen stipendin Porin 
Kaarisillan yhtenäiskoulun ET-opinnoissa menestyneelle oppi-
laalle. Saimme yhdistykseen koulun rehtorin ja aineopettajan 
stipendihakemuksen, joka kertoi kypsyneestä opiskelijasta, 
joka etsii herkeämättä ET-opetuksen avulla elämän perimmäisiä 
ajatuksia. Hienoa oli lukea kuinka nuori henkilö pyrkii yhden-
vertaisuuteen ja tasa-arvoon herkeämättä. Olemme aktiivisia 
jatkossakin ET-opiskelemisen suuntaan ja kannustamme nuoria 
lukemaan oppiainetta, joka on ajatustemme kulmakivi. 
  Vapaa-ajattelijain liitto valmistautuu 2020 järjestettävään 
liittokokoukseen. Tärkein asia liittokokouksessa on sääntö-
uudistus, jolta odotetaan paljon. Satakunnan vapaa-ajattelijat 
odottavat rakentavaa kokousta - ja myös omien asemien säilyt-
tämistä liiton päättävissä elimissä.

SATAKUNNAN VAPAA-AJATTELIJAT ry 

Hallitus 2019:

Jukka Kim, puheenjohtaja   
Tauno Perkiö, siht./talouden hoito   
Yki Räikkälä, varapj./lehti   
Tanja Laine   
Jussi Tulonen   
Pasi Hiltunen
  
Varajäsenet: Arvid Saarinen
Erkki Yli-Jokipii
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Kirkkoon kuuluvien oppilaiden on edelleenkin osal-
listuttava koulun aikana järjestettäviin kirkonmenoihin. 
Kirkkoon kuulumattomille järjestetään jotain tekemistä 
menojen ajaksi. Tampereella kävi viime vuonna niin, 
että muiden oppilaiden mennessä pääsiäiskirkkoon, jäi 
kirkkoon kuulumattomat kouluun sitä siivoamaan ko-
mennettuina. Uskonnottomat Suomessa ry teki asiasta 
kantelun Aluehallintovirastoon, joka antoi langettavan 
tuomion helmikuussa. Päätöksessä se katsoi, etteivät 
koulun siivoustyöt vastaa sisällöltään pääsiäiskirkkoa. 
   Paitsi, että tällainen sijaistoiminta on selvästikin nöy-
ryyttävää, on se myös toimintaa, josta ihmisoikeustuo-
mioistuin antaisi langettavan tuomion. On nimittäin 
niin, että kenenkään ei tarvitse millään tavoin ilmaista 
omaa uskontokuntaansa tai niihin kuulumattomuutta, 
jos ei sitä halua. Mutta häpeällistä on se, ettei koulussa 
ymmärretty tämän siivouskomennuksen eriarvoistavaa 
ja räikeän nöyryyttävää aspektia. Aivan kuin näille oli 
määrätty rangaistus. Rangaistus jumalattomuudesta. 
Koulussa on nyt uusi rehtori, ja tänä vuonna koulussa 
järjestettiin vaihtoehtoinen juhla. Tosin tässäkin uskon-
nottomat eroteltiin toisista, mikä on ongelmallista.
   
”Uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten aikana on 
mahdollisuuksien mukaan järjestettävä vaihtoehtoista 
ja mielekästä toimintaa (perustuslakivaliokunta 2/2014 
vp). Vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla, uskonnollista 
sisältöä lukuun ottamatta, luonteeltaan ja tavoitteiltaan 

mahdollisimman samankaltaista kuin siinä tilaisuudessa, 
jonka tilalla muuta toimintaa järjestetään.

Esi- ja perusopetuksessa tulee huolehtia myös siitä, ettei 
uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta tai osallis-
tumatta jättämisestä aiheudu oppilaalle leimautumista 
tai muita haitallisia seuraamuksia. Olennaista on, että 
oppilaan huoltajalle jää todellinen ja aito vapaus valita, 
osallistuuko oppilas uskonnollista ainesta sisältyviin tilai-
suuksiin ja toimituksiin.” - Lähde: Opetushallituksen ohje 
12.1.2018 

   Tässä ohjeessa on mielenkiintoinen ristiriita: yhtäältä pi-
tää järjestää uskonnotonta sijaistoimintaa kirkkoon kuulu-
mattomille, mutta toisaalta ei saisi erotella. Lainauksessa 
olevista toisen kappaleen ohjetta tosin rikotaan kouluissa 
tämän tästä eri uskontojen opetuksen ja ET:n opetuksen 
eriyttämisen vuoksi. Yhtenäinen katsomusaine poistaisi 
tämän ongelman ja ratkaisisi monta muutakin uskonnon 
opetuksen järjestämisen ongelmaa.
  AVI:n ratkaisu koski myös kahta muuta tamperelaiskou-
lua, joissa ei edes ollut tiedusteltu sitä, halusivatko kaikki 
uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuneet uskontokuntiin 
kuulumattomat oppilaat osallistua niihin. Ja jälleen tulee 
mieleen se, miksi Suomessa vielä vuonna 2019 yhteiskun-
nallisesti rahoitetut koulut käyttävät koululaisia jumalan-
palveluksissa. Kyseessä on silkka absurditeetti.

VAPAUS PÄÄTTÄÄ OSALLISTUMISESTA
Yki Räikkälä

Toisinaan meitä vapareita on arvosteltu siitä, ett-
emme koskaan kritisoi muslimeja vaan keskittymme 
kristittyihin. Ensiksi pitää kyllä sanoa, että vaparien 
kritiikki kohdistuu ensisijaisesti Suomen valtiokirk-
kojärjestelmään eikä kristinoppiin. Mutta yhtä kaik-
ki tässä lyhyessä jutussa kritikoin Islamin oppeja.  
   Islamissa uskotaan yhteen jumalaan, nimeltään Allah. 
Muita jumalia ei Islamissa ole olemassakaan, vaan niitä 
pidetään harhaluuloina. Mistä ne imaamit sen tietävät? Se 
sanotaan Pyhissä kirjoituksissa. Ei kuulosta vakuuttavalta. 
   Muslimit uskovat, että Allah lähetti profeetat, jotka 
välittävät Allahin tahdon ihmiskunnalle. Profeetoista 
tärkein oli tietysti Mohammed, mutta Jeesuskin oli yksi 
profeetta. Profeetat eivät olleet jumalia, vaan malli-ih-
misiä, hurskaita miehiä. Naisia ei tietenkään ole profee-
toiksi huolittu. Profeetat sanelivat Pyhiä kirjoja, joista 
tärkein on Koraani. Minullakin sattuu olemaan Koraani 
hyllyssäni. Olen sitä lueskellut sieltä täältä ja todennut 
sen yhtä puuduttavan tylsäksi kuin Raamattukin on.  
   Muslimit uskovat maailmanloppuun. Silloin kaik-
ki ihmiset heräävät kuolleista. Allah palkitsee hei-

dät, jotka elivät oikeamielistä elämää ja tekivät hyviä 
tekoja. Palkinto on paikka paratiisissa. Muille käy huo-
nosti, sillä vääräoppiset joutuvat helvettiin. Tosin jon-
kunlainen takaportti sentään on: Allah antaa anteek-
si joillekin sitä pyytäville, vaikka he eivät olleetkaan 
totelleet hänen käskyjään?! Muslimien lopun aikojen 
oppi vaikuttaa melko samanlaiselta kuin kristityilläkin. 
Vapaa-ajattelijaa ihmetyttää näiden Lähi-idän uskonto-
jen halu kuolemanjälkeiseen kostoon väärin uskoville. 
  Miten sitten kunnon muslimin tulee käyttäy-
tyä? Islamissa on lukuisia sääntöjä, esim. musli-
min tulee rukoilla viidesti päivässä tarkkaan mää-
riteltyinä ajankohtina. Paastotakin pitää ja maksaa 
imaameille almuveroa. Vähintään kerran elämän aikana 
pitää tehdä pyhiinvaellus. Aika kaavamaiselta kuulostaa.  
  Olen tutustunut eläissäni vain yhteen muslimimieheen, 
tosin melko pintapuolisesti. Vaikka hän halusi muodol-
lisesti olla muslimi, hän suhtautui lähinnä naureskellen 
näihin kaikkiin pikkutarkkoihin uskonnon määräyksiin. 
Maallistuminen tehoaa vähitellen myös islaminuskoisiin, 
kunhan ihmiset pääsevät irti imaamien otteesta.

VAPARIN AJATUKSIA ISLAMISTA
Tauno Perkiö
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JUMALATTOMAT KESÄPÄIVÄT

Vapareiden kesäkalenterissa pysynyt Jumalattomat 
kesäpäivät keräsi Poriin 20.7.2019 hyvin vapariväkeä. 
Yleisöä saapui Länsi-Suomeen Ikaalisista, Kangasal-
ta, Tampereelta, Torniosta ja Tuusulasta sekä tietysti 
Satakunnan alueelta. Aikoinaan satakuntalaisten vapa-
reiden ja Markku Perkiön ideasta syntynyt tapahtuma 
tapahtuma on hyvä. Tilaisuuksia onkin järjestetty jo 
viisi kertaa. 
  Tilaisuudessa esiintyi Neiti Ellen Salminen (alias Ka-
tariina Lappi). Hänen jumalattomat laulunsa ja spiikit 
upposivat kansaan hyvin. Raikas esiintymistyyli, en-
nakkoluulottomat ja rautaiset juonnot olivat kaikkien 
mieleen.
  Kari Hännikäinen yhdessä Riku Salmisen kanssa esit-
telivät Kantelupukki.fi -nimistä palvelua. Palvelun, 
sen perustamisen sekä käytännön pyörittämisen esitte-
ly lankesi Porissa otolliseen maaperään. Satakunnassa 
harva on kuullut Kantelupukin toiminnasta, siksi pal-
velun läpikäyminen oli huippua ja tietty kesäpäivien 
ohjelmaan sopiva. Vilkas ja laaja keskustelu ryyditti 
Kantelupukkia vielä rahtusen parempaan lentoon. Isän-
täväki oli tyytyväinen keskustelun tasoon ja monialai-
suuteen, oli hienoa kuulla niin erilaisia mielipiteitä.
   Kaikkien satakuntalaisten yhdistysaktiivien työpanos 
oli merkittävä ja vain siten saatiin tilaisuus läpivietyä. 
Saimme yhdistykseemme myös hieman uusia jäseniä, 
mikä on tietysti erinomaista. 
  Tulevaisuutta varten järjestäjät ovat luvanneet haa-
rukoida kesäpäivien sijoittumista toiseen ajankohtaan 
vaparikalenterissa. Yhteiset tapaamiset ja keskustelut 
ovat tärkeitä Vapaa-ajattelijoiden toiminnassa. Juma-
lattomien Kesäpäivien  jatkuvuus on luonnollisesti Sa-
takunnan vapaa-ajattelijoiden ensisijaisia tavoitteita.

Jukka Kim, kuvat: Su Ran Kim
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PUUKOTUKSEN ARMO

 Kävin kuuntelemassa nuoruuteni idolin Jukka Tolosen 
Ramblin Jazz Bandin esiintymistä Validi-klubilla Porin 
kirjaston kellarissa elokuussa. Hienostihan hän bassolla 
veti keikan. Aikojen takainen kitaravirtuoosi ei enää ki-
taraa soita nivelrikon vuoksi, mutta basso taipuu vielä. 
Hän soitti sitä alun perin kitaristina plektralla, totta kai.
  ”Tule uskoon” -sivustolla päiväämättömässä jutussa 
Tolonen kertoo, että ”on suurta Jumalan armoa, että 
olen ylipäätään hengissä ja ´normaalien ihmisten´ kir-
joissa nykyään, koska olin niin eksynyt entisessä elä-
mässäni”.
  Tämähän on tuttua tarinaa. Kaikki juopot ja muut hun-
ningolla eläneet, jotka ovat parantaneet elämäntapojan-
sa uskoon tulemisen myötä, toteavat selviytymisensä 
olevan armoa. Mutta miksi vain eräät saavat armon, 
mutta niin monet eivät? Entä jos sitä puukotusta ei olisi 
tapahtunut ja Jukka olisi jatkanut samalla tyylillä? Olisi-
ko kuolo korjannut ennen kuin vankila? Tulee pohdittua 
myös, että oliko se sitten armoa, se puukotustapahtuma? 
Johdattiko isä taivaallinen Jukan puukottamaan tyttöys-
täväänsä niin, että hilkulla oli hengen menokin?
  Jukka tuomittiin siis vankilaan tuosta puukotuksesta 
ja siellä hän alkoi tutkia Raamattua ja virsiä. Hän oli 
vuosikausien huumeputken jälkeen selvänä ja ymmärsi 
viimein tilansa. Hatarassa psyykkisessä tilassa voi hy-
vinkin helposti nähdä, että vain Jumala tai Jeesus voi 
auttaa. Tämä on varsin ymmärrettävää ja hyvin inhimil-

listä. Meidät on propagoitu uskomaan, että raitistuminen 
tapahtuu vain uskoon tulon kautta tai kuolemalla. Tämä on 
sangen väärä käsitys, joka lienee tullut siksi, että uskovat 
ja uskoon tulleet ja siten raitistuneet siitä eniten julistavat. 
Ne, ketkä raitistuvat omia aikojaan omalla päätöksellään, 
jäävät näiden varjoon. He eivät juuri asioistaan huutele. 
Näitä lienee silti suunnilleen yhtä paljon kuin uskoon hu-
rahtamisella raitistuneita.

 Kirkkolaki eli ev-lut. kirkkoa koskeva laki kirjoitettiin uu-
delleen. Eli sitä uudistettiin, kuten meillä Suomessa on aina 
tapana. Asioita uudistetaan, että ne vastaisivat paremmin ai-
koja, tapoja ym. Vaan miten kävi? Tuliko uudistusta? Kirkol-
liset toimet ovat edelleen usein virkoja, ja näihin ei kelpaa 
muut kuin kirkon jäsenet. Näin yhdessä seurakunnassa voi 
suntion tai haudankaivajan paikka olla avoinna kaikille, mutta 
toisessa se on virka ja siis vain jäsenille. Turha siis hakea duu-
nia, jos et ole kirkkoon kuuluva kunnon kansalainen. Miten-
kähän tähän sitten Suomen yhdenvertaisuuslaki suhteutuu? 
  Kirkolliset juhlapäivät säilyvät Herralle pyhitettyinä. Ja 
koska valtio on kytkyksissä kirkkoon, on työaikalain mu-
kaan arkipyhä vapaapäivä, jonka siis määrää, ei mikään 
maallinen elin, vaan kirkolliskokous. Kirkon julkisoikeu-
dellinen asema säilyy edelleenkin. Tätä menoa tuomiopäi-
vään asti. Eduskunta hyväksyi siis sen, että kirkkomme on 
edelleen valtionkirkko, eikä mikään ”kansankirkko”, kuten 
kirkon edeskäyvät mielellään sitä kutsuvat. Kirkolla on 
edelleen sanansa sanottavana yhteiskunnallisissa asioissa. 
Kansanedustajiemme enemmistö haluaa kirkon säilyvän 
valtion erityissuojeluksessa. Lakiesityksestä: ”Esityksel-
lä ei ole tarkoitus muuttaa kirkon aseman perusteita suh-
teessa valtioon, vaan kirkolla olisi edelleen julkisoikeu-
dellinen erityisasema.” Myös ortodoksikirkon vastaava 

KIRKKOLAKI UUDISTUU, VAI UUDISTUUKO?

asema tulee jatkumaan. Sillä on jäseniä n. 60.000 eli tuom-
moinen prosentti väestöstä. Silti silläkin on verotusoikeus. 
  On selvää, että kristillisten Päivi Räsänen halusi tuoda omat 
intentionsa esiin salissa ja viittasi Raamatun jakeisiin homo-
seksuaalisuudesta. Hän käytti Raamatunjakeitakin oikein asi-
ansa tukena, josta puhemies häntä moitti. Puhujanpöntössä 
kun ei saa käyttää oheismateriaaleja. Se on puhujanpönttö, ei 
esitelmän pitopaikka. SDP:n Hussein al-Taee muuten toi kes-
kustelussa esiin varsin perustellusti sen, että meillä Suomessa 
voisimme erotella vahvasti kirkon ja valtion, koska ”valtion 
kuuluu olla se astia, se paikka, joka antaa sijaa ja tilaa jokaisel-
le kansalaiselle riippumatta siitä, kuka tämä kansalainen on tai 
mikä hänen taustansa tai muu asiansa on.” Varmaan kokemuk-
siinsa Irakista pohjautuen. Merkillistä, että toisesta kulttuuris-
ta tulevan täytyy tuoda tällainen itsestään selvä asia esille.
  Uudistusta vanhassa pysyen. Uudenkin kirkkolain mukaan 
”Kirkon tehtävä on tunnustuksensa mukaisesti julistaa Ju-
malan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin 
kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden 
toteuttamiseksi. Kirkon jäsenyys perustuu kasteeseen.” Näin 
siis Suomen eduskunta vahvisti kirkon itsensä eli kirkollis-
kokouksen kirjoittaman lain Suomen lainsäädäntöön. Ja mikä 
vuosi olikaan menossa? Lähinnä teknisesti uudistettu laki as-
tuu voimaan v. 2020 alussa.

Jori Mäntysalon tekstin 
pohjalta Yki Räikkälä

Yki Räikkälä

Jukka Tolonen
v. 2007 oikeu-
dessa ja v. 2019
Validi Karkia
klubilla.
Kuva ylhäällä: IL
Vasen kuva: YR
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Iltalehti 16.1.
”Espanjassa kuohuu - Saatana-patsaalla liian ystä-
vällinen ilme”. Kristittyjen mukaan mukaan Saatana 
näytetään joviaalina, patsas ”ylistää pahuutta” ja on 
näin olleen ”katolisia loukkaava”. Saatanan kuuluisi 
heidän tekemänsä vetoomuksen mukaan olla kuvottava 
ja halveksittava.

Amredeemed (v. 2016)
”Man who jumped into lion’s cage ‘thought he was 
prophet protected by Jesus’.
THE young Chilean man who jumped into a lion’s cage 
reportedly left drawings and letters claiming he was a 
divine ‘prophet’ protected by Jesus Christ.
The 20-year-old man, Franco Luis Ferrada Roman, 
was left gravely injured but survived after jumping 
inside the cage at the Metropolitan Zoo in the Chilean 
capital of Santiago.”

Yle 4.3. 
”Helsingin käräjäoikeus tuomitsi piispa Teemu 
Laajasalon tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta 20 
päiväsakkoon. Tuomiota alennettiin julkisuuden perus-
teella. Tuomio liittyi Laajasalon toimintaan TL Opetus 
-yrityksessään. Hän antoi verottajalle monen vuoden 
ajan virheelliset tiedot firmansa tuloksesta, liikevaihdos-
ta ja lyhytaikaisten velkojen saldosta. Ilmoitetut liike-
vaihdot heittivät kymmenillä tuhansilla euroilla.”

Tamperelainen 27.3.
”Kirkosta pois jääneet oppilaat pistettiin siivomaan 
koulua Tampereella – Aluehallintovirasto puuttui toimin-
taan.”

MTV uutiset 6.4.
”10-vuotiaan vantaalaistytön raju joukkopahoinpitely 
kuvattiin ja jaettiin somessa – Järkyttynyt äiti MTV:lle: 
“Vanhempi tyttö sanoi, että he tekevät jumalalle palve-
luksen tappamalla tyttäreni”.
10-vuotias lapsi oli ollut ystävänsä luona, jolle nuoriso-
joukko oli soittanut ja pyytänyt heitä käymään Tikkurilan 
kirjaston vieressä sijaitsevassa puistossa. Pahoinpitely 
oli äidin mukaan alkanut välittömästi, kun tyttö saapui 
puistoon.  Vanhempi, noin 15-vuotias tyttö, oli tiedus-
tellut tyttäreltäni onko hän muslimi. Tytär ei vastannut 
kysymykseen, jolloin 15-vuotias oli sanonut tyttäreni 
joutuvan helvettiin, jossa saatana raiskaa hänet.”

Kouvolan sanomat 6.4.
”Tunnettu saamelaismuusikko Wimme Saari ei saa 
esiintyä Sippolan kirkossa — Konserttijärjestelyissä 
mukana oleva Minna Raskinen ihmettelee seurakunnan 
päätöstä, sillä esitys sisältää myös virsiä.
Minna Raskisen mukaan Wimme Saaren ja Tapani 
Rinteen konserttikokonaisuutta on esitetty muissa 
kirkoissa. Kaksikon esitykselle aletaan etsiä nyt toista 
konserttipaikkaa.”

Kouvolan sanomat 8.4.
”Kirkon saamelaistyön koordinaattori kiinnostui 
Sippolan konserttikohusta - Anjalankosken seurakun-
nan kirkkoherra sanoo, että keskusteluyhteys Wimme 
Saaren konsertin järjestäjän kanssa on avattu uudes-
taan. Kirkkoherra Eija Murron mukaan asia on tulkittu 
saamelaiskysymykseksi, vaikka siitä ei ole kyse.”

Kouvolan sanomat 9.4.
”Saamelaismuusikko Wimme Saari saa sittenkin 
esiintyä Sippolan kirkossa kesäkuussa. Kirkkoherra 
keskusteli kohua herättäneestä asiasta seurakunta-
neuvoston jäsenten kanssa.”

Amnesty.fi 13.5.
”Sateenkaarijulisteesta uhkana jopa kahden vuoden 
tuomio”.
Sateenkaari + Neitsyt Maria = kahden vuoden tuomio? 
Puolalaista Elżbieta Podleśnaa uhkaa jopa kahden 
vuoden tuomio Neitsyt Mariaa esittävän ja sateen-
kaaren värein koristellun julisteen hallussapidosta. Tai 
kuten viranomaiset asian esittävät, “uskonnollisten 
tunteiden loukkaamisesta”.

Suomen uutiset 8.8.
”Käynnissä kristittyjen vaino – Perussuomalaisten 
kansanedustaja Ville Tavio vaatii Rinteen hallitukselta 
toimia”
”Kristittyihin kohdistuvia vainoja tutkivan ihmisoikeus-
järjestö Open Doorsin mukaan maailmassa on yli 200 
miljoonaa kristittyä, jotka joutuvat kokemaan sortoa 
uskonnostaan johtuen. Ville Tavio pitää äärimmäisen 
vakavana, että kristittyjä sorretaan jopa kymmenissä 
maailman maissa. Joka päivä keskimäärin 11 kristittyä 
tapetaan uskonnollisista syistä. Tavio aikoo nostaa 
eduskunnassa esiin kysymyksen, miten pääministeri 
Antti Rinteen hallitus aikoo reagoida käynnissä oleviin 
kristittyjen vainoihin.” 
Nähtäväksi jää, miten Rinteen hallitus tulee tähän glo-
baaliin ilmiöön puuttumaan.

”Kirkosta erotaan koska kirkko hyysää matuja”. -nim. 
”Terve järki”, kommentti edelliseen uutiseen

”Monikulttuurisaatana on vallannut kirkon kuin ane-
kauppa katoliset aikanaan. Tarvitaan Uskon-PUHDIS-
TUS tai kirkon-KIROUS tai molemmat.” -nim. ”Siviili 
tarkkailija”, kommentti edelliseen uutiseen.

Kotimaa24.fi 13.8.
”Jumalaa ei kutsuttu messussa Taivaalliseksi Isäksi 
vaan Taivaalliseksi vanhemmaksi” Sukupuolisensitiivi-
syys valtaa nähtävästi valtionkirkkoamme… Kysees-
sä oli konfirmaatiomessu Temppelinaukion kirkossa. 
Sanaa käytti kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskeleva 
Katriina Linnakoski, joka ei koe Jumalan olevan ”vain 
mies”.
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Tapiolan srk, Facebook 9.9.
”Kastepäivä on mukava, mutkaton ja maksuton tapa 
järjestää kastetilaisuus. Voit järjestää iloisen ja erityisen 
perhejuhlasi helposti Tapiolan kirkossa 27.-29.9.2019. 
Kastettavaksi päivään voi tulla lapsi tai aikuinen. Sa-
masta perheestä voidaan kastaa useampi jäsen samaan 
aikaan.” -Nähtävästi kirkon on otettava uusia keinoja 
käyttöön jäsenkadon vaaniessa.

Kotimaa24.fi 10.9.
Kustantaja veti pois myynnistä seurakunnille tarkoitetun 
tarinakokoelman – Ilmeni arviointivirheitä. Ainakin kolme 
tarinaa on herättänyt kritiikkiä. Yksi on nimeltään Pieno-
kaisen päiväkirja. Siinä sikiö kertoo kehittymisestään. 
Viimeinen merkintä kuuluu: “Tänään äitini tappoi minut.” 
Aborttitarinan kirjoittajaksi on merkitty Trad. 

Yle 16.9.
”Yhä harvempi vauvoista saa kasteen - lapsen kastami-
nen ei ole enää itsestäänselvyys kirkon jäsenille
Kolme viidesosaa tänä vuonna syntyneistä on kastettu.”

Skeptikko 3/2019
Pyhää vettä. Skeptikko-lehden numerossa 3/2019 on 
lyhyt juttu kolumbialaispiispa Rubén Montoyasta, joka 

aikoo käyttää helikopteria ruiskuttaakseen pyhää vet-
tä paheellisena pitämänsä Buenaventuran kaupungin 
päälle. Operaation tarkoituksena on puhdistaa kaupungin 
kadut pahuudesta. Etelä-Amerikkaa ovat viime aikoina 
piinanneet metsäpalot. Tuskinpa piispan pyhittämä vesi 
sammuttaa sen paremmin pahuutta kuin metsäpaloja-
kaan, mutta järjen valon sillä varmaan saa sammumaan.

Seurakuntalainen 13.10.
“Kristitty mies joutui syyskuussa lehmävigilantistien, 
ns. järjestyksenvalvojien, lynkkauksen kolmanneksi 
viimeaikaiseksi uhriksi Intian itäosassa. Vigilantistien 12-
15-henkinen ryhmä syytti kolmea kristittyä naudanlihan 
myymisestä paikallisessa marketissa.”  Kyseessä oli hin-
dunationalistit. Uskonnot ovat kyllä vaarallisia. Ne riitele-
vät keskenään ja siinä henki on usein halpa. Ja lehmäkin 
on arvokkaampi kuin ihmishenki.

IS 24.10.
”Antti Rinne esittää uutuuskirjassa, että myös islami-
laiset seurakunnat voisivat luterilaisten ja ortodoksisten 
seurakuntien tavoin kerätä veroa.”
-Vapaa-ajattelijoilla taas on pyrkimys lakkauttaa jo ole-
massa oleva kahden kirkon verotusoikeus, joka ei enää 
antiikkisena kuulu nykyaikaiseen sivistysvaltioon.

Poliisi on tutkinut Päivi Räsäsen kesäistä twiittiä, jossa 
tämä hutki kirkkoa prideosallistumisesta. Hän siteerasi 
Raamattua häpeällisestä himosta, valheesta ja kiimas-
ta”. Tarkoittaen siis lähinnä homoseksuaaleja. Saamme 
pian nähdä, täyttyvätkö vihapuherikoksen merkit. Jos 
eivät, on se ennakkotapaus siitä, että uskonnon varjolla 
herjaaminen, diskriminointi ja ilkeily on lainvartijan mu-
kaan ihan ok. Moni uskonnon varjolla tapahtuva perus-
tuslain vastainen eriarvoistaminen on meillä Suomessa 
vielä edelleen ihan okei. Räsänen itse ihmetteli, että 
häntä koskevaa rikostutkintaa vieläkin jatketaan. Hän 
ei kadu kirjoitustaan. Hänen mukaansa ylimpänä auk-
toriteettina on Raamatun periaate, että enemmän tulee 
totella Jumalaa kuin ihmistä.

Prometheus-leirin tuki ry:
KESÄN PROMETHEUS-LEIREILLÄ JÄLLEEN 
ENNÄTYS
 
Tämän kesän Prometheus-leireillä eli protuleireillä ri-
kottiin osallistujaennätys jo toisena vuonna peräkkäin, 
tällä kertaa 1011 leiriläisellä. Aikaisempi osallistujaennä-
tys leireillä on vuodelta 2018, jolloin leiriläisiä oli 1002. 
  Protuleirien vetovoima on ollut kasvussa erityisesti vii-
me vuosina, mikä on näkynyt paitsi leiriläisten määrässä, 
myös leirien täyttymisen aikaistumisessa.
  Kesän leireille annettu palaute on ollut aiempien vuo-
sien tapaan lähes yksinomaan kiitettävää. Yhdistyksen 
toteuttamaan kyselyyn tähän mennessä vastanneista 
500 leiriläisestä 99 % sanoi voivansa suositella leiriä. 
  Protuleirille annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 
9,5. Kyselyyn vastanneista 344 huoltajasta 98,5 % sanoi 
voivansa suositella protuleiriä. Tärkeimpinä asioina pro-

tuleirissä pidettiin ryhmähenkeä ja uusien ystävien saa-
mista sekä mahdollisuutta tuoda esiin omia mielipiteitään. 
  Kesän aikana järjestettiin 65 protuleiriä 20 paikka-
kunnalla ympäri Suomea. Leirikesä huipentui Helsin-
gin Alppipuistossa 10.8. järjestettyyn Puistotapahtu-
maan, joka keräsi yhteen lähes 1100 leiriläistä ja leirin 
vetäjää.
  Prometheus-leirin tuki ry:lle leirien lisääntynyt suosio 
on merkinnyt entistä suuremman huomion kiinnittämistä 
leirien vapaaehtoisten vetäjien ja muiden tekijöiden löy-
tämiseen. Yhdistys panostaa nyt etenkin siihen, että ke-
sän leireillä Protun toiminnasta kiinnostuneet nuoret voi-
vat helposti löytää itselleen sopivan paikan ja tekemistä. 
 
Lisätietoja:
Ansku Ahvenainen, puheenjohtaja
Prometheus-leirin tuki ry
p. 045 1066 890
ansku.ahvenainen@protu.fi

IL 28.10.
Päivi Räsänen poliisikuulusteluihin – ei kadu kirjoituk-
siaan: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä”
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Yki Räikkälä

”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi 
ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja 
varastavat.”
  Tuo Raamatun tiukka ohje on kaikille tuttu ja jo kliseen-
omaisesti käytetty lainaus. Kuten hyvin tiedämme, eivät 
ainakaan uskovaiset ja uskonnolliset yhteisöt juuri tuo-
ta Raamatun kohtaa varsin noudata. Päinvastoin. Kirkot 
eri puolilla maailmaa ovat rikkaita ja kiitettävästi aarteita 
maan päälle kasanneita. Amerikkalaisille TV-pastoreilla 
on peräti omia suihkukoneita ”logistisista” syistä. Venä-
jän ortodoksikirkko on käytännössä yksi oligarkeista ja 
tiettävästi maailman rikkaimman miehen, Putinin, kanssa 
hyvää pataa. Katolinen kirkko ja Vatikaani on silmittö-
män varakas. Ja niin edelleen.
   Suomen luterilaisessa kirkossa on kymmenen piispaa, 
ylipappia. Näiden palkat ovat jopa 140.000 euroa, keski-
arvon ollessa joku 120.000 euroa vuodessa. Tietenkin on 
selvää, että nämä piispat kuuluvat johtoeliittiin, jossa pal-
kat ovat tuollaisia ja monin verroin suurempiakin. Käsit-
tämättömiin sfääreihin kohonneita palkkoja sopii ihme-
tellä ja kritisoida. Niitä puolustellaan sillä, että vaativiin 
tehtäviin, varsinkin elinkeinoelämässä, ei muuten saataisi 
kyvykkäitä tyyppejä. Tuota perustetta sopii sitäkin ky-
seenalaistaa. Voiko kenenkään yksittäisen henkilön taidot 
olla miljoonan vuodessa väärti? Ja moni turskipalkkainen 
johtaja onkin saanut lähteä. 
  Mutta voi myös kysyä, miksi kirkon johtotehtävis-
tä maksetaan merisuolattuja palkkoja. Ja eläkkeet tietty 
määräytyvät palkan mukaan. Jos miettii, mitä Raamattu 
sanoo vauraudesta ja omaisuuden keräämisestä, ei siitä 
hullu tule hurskaammaksi eikä viisaskaan siitä kompuroi-
matta selvitä. Toisaalla puhutaan viisaasta säästämisestä, 
toisaalta Jeesus julistaa mammonan keräämisen turmiol-
lisuutta. Papit ja piispat eivät kyllä elä supersankarinsa 
neuvojen mukaan. Eikä kirkko. Kirkko on puolustellut 
varojen keruutaan diakoniatyöllä, mikä sinänsä on hyvää 
toimintaa. Mutta siihen menee kirkon budjetista vain noin 
10%. Eli pääosalla tuloista katetaan kiinteistökulut, kään-
nytystyö, lähetystyö ja henkilökunnan palkat. 

   Kirkolla on oma palkkaeliittinsä, papit ja piispat. Näillä 
on miljoonaresidenssit. Näistä he lähtevät tuolloin tällöin 
seurakuntiin ja kirkkoihin ja julistavat “Ihmisen pojalla 
ei ole mihin päänsä kallistaisi”. Joku vuosi sitten Saksas-
sa tuli ilmi, että eräs roomalaiskatolinen piispa rakennut-
ti kämppäänsä 30 m2 kokoisen marmorilla vuoratun ja 
kultakoristellun vessan. Ilmeisesti siitä tehtiin ns. valtais-
tuinsali. Tietty piispamme maksavat asumisestaan vuok-
raa, mutta vuokrat ovat varsin kohtuullisia niiden tasoon 
nähden. Ja palkkaan.
   Kun isot firmat tarjoavat johtajilleen miljoonatyösuh-
deasuntoja, on siinäkin moitittavuutta siksi, että yhteis-
kuntaa on johdettu ja johdetaan niin, että mammona eli 
yhteiskunnassa yhdessä koostettu varallisuus on ohjau-
tunut ja ohjautuu yhä harvempien käsiin. Tässä on kyse 
valinnoista, joissa toiset jätetään murusille. Kirkon luuli-
si tekevän vähän eettisempiä valintoja ja asettaisi työnte-
kijänsä ja Herran palvelijat vähän samanlaiseen asemaan 
kuin kuuluisa opettajansa. 
   Kun kirkko ilmoittaa olevansa pienten ja vähäväkis-
ten asialla ja auttaja, ja samalla sen toimihenkilöiden ja 
johdon palkat ovat varsin hyviä ja köyhien auttamiseen 
suunnataan pieni osa varoista, ei se kuulosta järin vakuut-
tavalta. Piispa Jari Jolkkosen ilmoitus, että se auttaminen 
on merkittävä osa kirkon toimintaa, kuulostaa ontolta. 
Toivoisinkin piispojen ottavan osaa yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ja kantaa poliittisiin päätöksiin, joilla niitä 
valintoja köyhien auttamiseksi tai potkimiseksi tehdään. 
Niitä ei vain juuri kuulu. Ja jos kuuluu, on se köykäistä 
ja lähinnä seurauksiin tarttumista, ei syihin. Kirkon piirit 
mielellään toteavat lobbaavansa hallituksia köyhyyden 
vähentämiseksi. Näyttää vain elinkeinoelämällä ym. ole-
van paremmat lobbarit. Kirkon mielestä pitäisi panos-
taa neuvola- ja perhevalmennusten kaltaisten matalan 
kynnyksen tukimuotojen turvaamiseksi. Näitä tarvitaan 
enimmäkseen eriarvoistumisen seurausten korjaamiseen. 
Mutta kirkon johto kuuluu eliittiin. Siellä ei pidä toisen 
silmää nokkia.

IHMISEN POJALLA EI OLE, MIHIN PÄÄNSÄ KALLISTAISI

Arkkipiispan talo Turussa. 
Kuva: Museovirasto, CC BY 4.0
Kuva: Ritva Väre, 1972

“Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, 
mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä 
kallistaisi”. Matt. 8:2
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teksti ja kuva Tauno PerkiöTOIMINTASEMINAARI TAMPEREELLA

 Vapaa-ajattelijoiden toimintaseminaariin Tampereella 
18. – 19.5.2019  osallistui eri jäsenyhdistyksistä kaikki-
aan lähes 40 henkilöä.Satakunnan vapaa-ajattelijoilla oli 
seminaarissa vahva edustus: Edustajiamme olivat Yki 
Räikkälä, Tauno Perkiö ja Erkki Yli-Jokipii.
   Liiton puheenjohtaja Kaj Torrkulla avasi tilaisuuden, 
minkä jälkeen Liiton pääsihteeri Esa Ylikoski kertoi Suo-
men väestön maallistumiskehityksestä mielenkiintoisia 
lukuja. Vuoden 2019 alussa uskontokuntiin kuulumatto-
mia oli 27,1 % väestöstä eli noin 1 480 000 henkeä. Vaik-
ka vielä 15-vuotiaista yli 80 % kuuluu ev.lut.kirkkoon,  25 
vuotta täyttäneistä, mutta enintään 35-vuotiaista aikuisista 
kirkkoon kuuluvia on enää vain noin 55 %. 
   Ylikosken mukaan suomalaisten ajattelu maallistuu 
koko ajan, mikä käy ilmi erilaisista tutkimuksista. Tosin 
kyselyiden vastaukset riippuvat paljon siitä, mitä ja millä 
sanoilla kysytään. Anja Terkamo-Moision väitöskirjassa 
(2016)  kysyttiin, miten ihmiset luonnehtivat katsomus-
taan uskonnollisuuden suhteen. Kyselyn tuloksena oli, 
että 55,5 % ihmisistä luonnehti itseään ”ei-uskonnollisek-
si”. Vaikka uskonnottomuuden kannatus on näinkin suur-
ta, se ei realisoidu esim. vapaa-ajattelijoiden jäsenmäärän 
kehityksessä.
   Tampereen Setlementtiyhdistyksen edustaja Mervi Jan-
hunen-Ruusuvuori esitteli setlementtiliikkeen tavoitteita. 
Setlementtiliike pyrkii auttamaan sosiaalisissa ongelmis-
sa riippumatta autettavan ulkonäöstä, iästä, yhteiskunnal-
lisesta asemasta tai vakaumuksesta. Hän rohkaisi vapaa-
ajattelijoita auttamistyöhön erilaisissa kriisitilanteissa. 
Nykyisinhän kriisin sattuessa auttajat ovat usein kirkko-
jen tms. edustajia.

   Jape Loven esitteli työryhmän ehdotuksen uusiksi sään-
nöiksi. Ehdotuksessa oli pyritty selkeyttämään jäsenyhdis-
tysten oikeuksia ja velvollisuuksia. Liittokokouskaudeksi 
ehdotetaan kahta vuotta, mikä aiheutti vilkasta keskuste-
lua. Yhdistyksen liittokokousedustajien määrän ehdote-
taan riippuvan liittomaksutilitysten kolmen vuoden keski-
arvosta. Tämä sai kannatusta yleisön keskuudessa, koska 
se estää takavuosien kaltaisen keinottelun jäsenmäärillä. 
Jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus lausua käsityksensä 
sääntömuutoksista 15.9.2019 mennessä, minkä jälkeen 
työryhmä laatii lopullisen ehdotuksen säännöistä Liiton 
hallitukselle. Säännöt lähetetään PRH:lle ennakkotar-
kastukseen, ja ne hyväksyttäneen liittokokouksessa ensi 
vuonna.
   Tapio Pilli Lahden vapaa-ajattelijoista piti erinomaisen 
esitelmän kokemuksistaan kouluvierailuista. Hän piti par-
haana aloittaa kouluvierailut lukiotasolta. Vierailu voi ta-
pahtua elämänkatsomustiedon tai uskonnon  oppitunnille 
– koulun ja opettajan suostumuksella tietysti. Tapio Pillin 
mukaan Vapaa-ajattelijain Liiton yleinen esittely kannattaa 
pitää lyhyenä, sillä oppilaat eivät jaksa olla kiinnostunei-
ta Liiton hallintorakenteista yms. Liiton yhteiskunnallista 
toimintaa voi selittää konkreettisin esimerkein, esim. vih-
kimisoikeuden laajentaminen myös uskonnottomille toimi-
joille on hyvä ajatus esitettäväksi. On myös hyvä selittää, 
mitä tarkoittaa uskonnoton maailmankatsomus. Parhaiten 
tämä käy, kun oppilaat (ja opettaja) esittävät kysymyksiä, 
joita he ovat voineet valmistella etukäteen. Pillin mukaan 
ei pidä ”saarnata” uskonnottomuutta, vaan korostaa va-
kaumusten ja ajatusten vapautta. On myös hyvä erottaa 
luennoijan omat mielipiteet ja faktat toisistaan.
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Tapakristityt pitävät ristiäisiä pelkkänä nime-
nantotilaisuutena. Se on kuitenkin myös juridinen 
toimitus, jossa lapsesta tulee kirkon jäsen. Vapaa-
ajattelijat ovat aina vastustaneet tällaista lapsen pak-
koliittämistä uskonnolliseen järjestöön, josta asian-
omainen lapsi ei pääse pelkästä omasta tahdostaan 
eroon ennen kuin täyttää 18 vuotta.Tässä jutussa en 
kuitenkaan käsittele tätä puolta kastamisesta, vaan 
tarkastelen asian teologista (!) puolta.
   Katekismus määrittelee kastetta näin: ”Kaste ei 
ole pelkkää vettä, vaan se on sellaista vettä, joka on 
suljettu Jumalan käskyyn ja yhdistetty Jumalan sa-
naan.” Tämä sulkeminen ja yhdistäminen tarkoittaa 
käytännössä sitä, että pappi lausuu eräitä loitsuja en-
nen veden valuttamista lapsen päälakeen. Tällainen 
loitsujen lukeminen periytyy muinaisista pakanalli-
sista uskonnoista kuten orfilaisuudesta.
   Alun perin kristilliseen kasteeseen kuului alkuritu-
aalina paholaisen häätömanaus. Tarkoitus oli häätää 
Piru pois lapsesta, jotta Pyhä Henki pääsisi tilalle. 
Luterilaisessakin kasterituaalissa tämä oli tapana 
vielä 1800-luvun loppupuolelle saakka. Katoliset 
taitavat vieläkin häätää paholaista pikkuvauvasta. 
Miten ja miksi se vanha vihtahousu on niihin pikku-
piltteihin asettunut? Syy on tietenkin perisynnissä. 
Kristillisen opin mukaan koko ihmissuku on syyl-
listynyt pahaan rikokseen, mitä rikosta havainnol-
listetaan Raamatun syntiinlankeamiskertomuksella. 

Tuli se Aatamin ja Eevan omenavarkaus pirun kalliiksi! 
Niinpä jokainen pikkuvauva on heti synnyttyään paholai-
sen vallassa.
   Edellä esitetty ajatus paholaisen häätämisestä elää yhä 
jonkinlaisena taka-ajatuksena kasterituaaleissa. Tästä mi-
nulla on vähän omakohtaista muistoa lähipiiristäni. Eräs 
nainen hairahtui 1940-luvun lopussa synnyttämään aviot-
toman lapsen. Sellainen tapahtuma ei silloinkaan mikään 
suuri harvinaisuus ollut, mutta kuitenkin vanhoillisissa 
kristillisissä piireissä paheksuttu asia. Sitten viitisen vuotta 
myöhemmin myös naisen veljen perheeseen syntyi vauva. 
Veljen perhe järjesti tietysti ristiäiset, jonne em. nainenkin 
kutsuttiin. Kun pappi valmistautui rituaaliin, hän ilmoitti 
kyseiselle ”langenneelle naiselle”, että tämän tulisi pysyä 
viereisessä huoneessa kastetoimituksen ajan. Ajatteliko 
pappi, että kun Piru sinkoutuu kastettavasta pois, se saat-
taisi ottaa kimmokkeen syntisestä naisesta ja palata takai-
sin vauvaan?!
   Vapaa-ajattelijan  näkökulmasta esittämäni pikku episodi 
saattaa tuntua vähäpätöiseltä, jopa huvittavalta. Kuitenkin 
silloin, kun nyt jo edesmennyt naisihminen kertoi asiasta 
minulle, hän vaikutti olevan edelleen hiukan katkera, vaik-
ka tapahtuneesta oli jo kulunut yli 30 vuotta. Uskonnot-
tomien ihmisten järjestämissä nimenantojuhlissa (nimiäi-
sissä) ei tule tällaisia ongelmia, kun niissä ei ole tarpeen 
häätää mitään olemattomia henkiä pois pikkulapsesta eikä 
muistakaan ihmisistä.
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Tapiolan seurakunta viestitti 9. syyskuuta sama-
na kuukautena järjestämästään kastepäivästä:
”Tässä vielä kastepäivään liittyvä virallinen 
info: Kastepäivä on mukava, mutkaton ja mak-
suton tapa järjestää kastetilaisuus. Voit järjestää 
iloisen ja erityisen perhejuhlasi helposti Tapiolan 
kirkossa 27.-29.9.2019. Kastettavaksi päivään 
voi tulla lapsi tai aikuinen. Samasta perheestä 
voidaan kastaa useampi jäsen samaan aikaan.”
  Seurakunta tarjoaa kakkukahvit ja juhlaan ko-
ristellun tilan sekä lainaa tarvittaessa kasteme-
kon. Juhlaan voit kutsua mukaan 20 läheistäsi. 
Tila on varattu teidän juhliinne sekä kasteen että 
kakkukahvien ajan.”
   Kastepäivä onkin uutta. Kirkko on selvästi ajas-
sa mukana! Järjestetään kasteestakin oikein sel-
lainen kiva teemapäivä! Kaste on ihan mukawa 
juttu. Mutkaton, sutki, eikä maksakaan mitään. 
Niin. Eipä. Sitähän ei tietenkään ilmoitettu, että 
kun lapsi alkaa aikanaan tienaamaan, tulee hän 
maksamaan mokoman kasteen vielä moninver-
roin takaisin, ellei itse eroa. Ja oikein valtion suo-
jeluksessa eli kirkollisveroina.

KASTEPÄIVÄ ON KIVA PÄIVÄ
Yki Räikkälä

   Kaste siis on uskonnollinen rituaali, mutta se 
ei siihen jää, vaan siitä seuraa juridisia seikkoja. 
Kirkkoverot ovat yksi, mutta nykymallin mukaan 
myös kielto osallistua ET:n opetukseen, jolloin on 
siis pakko olla uskonnontunneilla. Yksinkertaista, 
järkevää ja lapsen oikeuksien kannalta korrektia on 
siis jättää lapsi kastamatta. Voihan nimiäiset pitää 
kummeineen kaikkineen. Vain ilman uskonnollisia 
taikamenoja, vedellä lutraamista ja ilman juridisia 
seuraamuksia. Eihän lasta tämän synnyttyä liitetä 
mihinkään urheilu- tms. seuraankaan. Mutta jos 
lapsi aikanaan haluaa osallistua uskonnon tunneil-
le, saa hän osallistua. Toisinpäin se siis vain ei käy. 
Ja kirkkoon liittyminenkin, jos niin haluaa, on sit-
temmin aina mahdollista.
  Mutta pääasia on se, ettei lasta tältä kysymättä 
ja tämän haluamatta liitettäisi mihinkään aatteelli-
seen, ideologiseen tai uskonnolliseen yhteisöön. Se 
on ihmisoikeus- ja lapsenoikeusasia.
 Tuo kastepäivä muuten todennäköisesti indikoi 
myös sitä, että kirkolla on jo hieman paniikki päällä 
vähenevästä jäsenmäärästä.
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himmillisten kykyjemme kannalta. Ajattelu on kulttuuristen 
instituutioidemme ja tieteen perusta. Emme voi vapautua 
ajatuksista hetkeksikään. Kuitenkin buddhalaisessa perin-
teessä ajatusten valtaan joutumista pidetään kärsimysten 
alkulähteenä. Ajatukset eivät ole ongelma, vaan ajatuksiin 
samaistuminen. Kun ei käsitä, että mielessä oleva ajatus on 
on vain ohimenevä tietoisuuden ilmiö, elää harhan vallas-
sa, ja tuo harha voi aiheuttaa monenmoisia ristiriitoja ja 
murheita.”
   Ja sitten Harris toteaa, että ”meditoinnin harjoittaminen 
on keino päästä ajatusten vallasta… Meditoimalla on mah-
dollista havaita, että minä – tunne siitä, että ajatusten taka-
na on ajattelija  – on illuusio”. Omasta puolestani voin sa-
noa, etten oikein kunnolla ymmärrä, mitä Harris sanoillaan 
tarkoittaa. No, tosin en ole harjoittanutkaan mitään syvälle 
luotaavaa meditointia.
   Mitä hyötyä meditoimisesta sitten on? Harris väittää, että 
meditoinnin harjoittaminen tekee hyvää monille fyysisen 
ja psyykkisen terveyden osille. Kirjan mukaan se vaikuttaa 
positiivisesti infektioiden vastustuskykyyn, verenpainee-
seen ja  kortisolin määrään. Toisaalta meditaatio vähentää 
ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja neuroottisuutta. ”Me-

Otsikossa esitetyn teoksen on kirjoittanut uskontokrii-
tikkona tunnettu Sam Harris. Kirjan alussa todetaan, että 
”henkisyys pitää erottaa uskonnosta, sillä uskovilla ja 
uskonnottomilla on samanlaisia henkisiä kokemuksia”. 
Tekijä toteaa myös, että ”perinteiset henkisyyden muodot 
eivät kykene yhdentymään muuhun maailmaa koskevaan 
tietoon, sillä ne perustuvat enemmän tai vähemmän uskon-
nollisiin myytteihin ja yliluonnollisiin uskomuksiin”.  Sit-
ten Harris kuitenkin tukeutuu jossain määrin buddhalaisiin 
oppeihin. Olen joskus ajatellut, että jos minun olisi pakko 
valita jokin uskonto, päätyisin varmaan buddhalaisuuteen. 
Buddhalaisuudessa ei palvota jumalia ja se on opiltaan ja 
historialtaan luullakseni vähiten väkivaltainen uskonto 
(tosin viimeaikoina Myanmarista on kantautunut ikäviä 
uutisia siitä, miten buddhalaiset vainoavat Rohingya-mus-
limeja).
   Edellä kerrotun vuoksi olin alkuun hyvinkin innokas 
lukemaan, mitä Harris oppaassaan kertoo. Innostus kyllä 
väheni huomattavasti lukemisen edistyessä. Harris käyttää 
paljon sivuja selittääkseen, miten ”henkisyyden syvällisin 
päämäärä on…vapautuminen minän illuusiosta”. Mitä 
tämä tarkoittaa?  Pitää varmaan lähteä niinkin kaukaa 
kuin ranskalaisesta filosofista René Descartesista (1596 – 
1650) asti. Descartes pohti ruumin ja tietoisuuden (sielun) 
yhteyttä ja päätyi siihen, että ihmisellä  on sielu, joka ko-
mentaa ruumista tekemään asioita. Komentokeskukseksi 
Descartes kuvitteli päässä olevaa käpyrauhasta. Sittemmin 
tämä dualismiksi kutsuttu malli on hylätty. Mitään erillistä 
sielua ei ole löydetty, eikä tietoisuutta voi syntyä ilman ih-
misen aivoja tai oikeastaan koko hermoverkkoa. Ihmisen 
aivoissa ei ole mitään komentokeskusta, vaan tietoisuus ja 
mieli ovat yhtä ihmisen kehon, hermoston ja aivojen kans-
sa. 
   Tarkastellaanpa seuraavaa esimerkkiä. Miten olen saanut 
aikaan tämän kirjoituksen? Aivoni ovat tehneet päätök-
siä, miten asiani esitän ja samalla luoneet mielikuvan, että 
tietoinen minäni teki nämä päätökset. Lisäksi aivoissani 
on suunnitelma, mitä aion seuraavaksi kirjoittaa. Mutta 
olenko minä tehnyt päätöksiä vai aivoni? Useat mittaukset 
ovat osoittaneet, että henkilön tekemä päätös näkyy aivo-
jen sähköisissä signaaleissa jopa useita sekunteja ennen 
kuin henkilö tulee tietoiseksi päätöksestään. Onko tietoi-
suus (”minä”) näin ollen vain lopulta vain hermoverkkoon 
tallentunut illuusio, kertomus tapahtumista?  Harrisin mu-
kaan meditoimalla voi vapautua erillisestä ”minästä”  ja 
näin saavuttaa todellisen ja syvimmän tietoisuuden tilan.  
Jotta aivot voisivat laatia ”minän” kertomusta jatkuvasti, 
ihmisellä tulee olla koko ajan (aisti)kokemuksia ja aja-
tuksia. Harris kirjoittaa (hieman lyhennettynä): ”Ajattelu 
on meille välttämätöntä käsitysten muodostanisen, suun-
nittelun, oppimisen, moraalisen pohdinnan ja muiden in-

HERÄTYSTÄ USKONNOTTOMAAN HENKISYYTEEN
Kirja-arviointi Sam Harrisin kirjasta ”Heräämi-
nen, Opas uskonnottomaan henkisyyteen (suom. 
Tanja Kielinen, Basam Books, 2015) 

Tauno Perkiö
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RISTIKUKKULA REPRISE Yki Räikkälä

kuva: YR

Eräs tuttuni oli käymässä Sialuain Ristikukkulalla. Itse kävin 
paikalla v. 2017 ja kirjoitin pikkujutun sen vuoden SATAvapariin. 
Tämä eräs tuttuni on uskovainen. Hän kirjoitti nyt kesällä:

“Liettuan Ristikukkulan raju puhuttelevuus lähtee aina yhden 
ainutlaatuisen yksilön, yhden ihmisen, kaipuusta vapauteen ja 
onneen ja tilinteosta suuren surun kanssa. Heille vastauksen sym-
boli on selkeä: vanha vuosituhansia uhmaava Galilean miehen 
kohtalonpuu. Uskonnottomalla maailmalla ei ole tarjota mitään 
vastaavaa. Vain tyhjä hiljaisuus”

  Itse kyllä ajattelen niin, että tämä ristikukkula on uniikki ilmiö. 
Aivan vastaavanlaisia en tiedä muita olevan. Mutta kun tämä on 
paikallinen ja aika ainutlaatuinen juttu, niin kyseessä on kaiketi 
itseään ruokkiva yhteisöllinen juttu. Voin hyvin kuvitella, että 
suuri osa aikojen takaisista, ja varsinkin nykyisistä, ovat vieneet 
ja vievät sen ristin siksi kun koko yhteisö ja kaikki ovat vieneet ja 
koska se ristikukkula nyt siinä on ristejä keräämässä. Käydessäm-
me siellä oli paikalla runsaasti turisteja monilla risti mukanaan. 
Näin muistaakseni yhden mahdollisen paikallisen ristiä tuomassa. 
Siis että tuo ristin tuominen lieneekin nykyisin suurimmalla osalla 

enemmänkin sosiokulttuurinen ilmiö. Alkujaan 
se taisi olla enemmän mielenosoitus kulloisiakin 
vallanpitäjiä vastaan kuin uskonnon harjoittami-
sen osoitus.
   Jos ristin tuominen tuonne olisi selvästi uskon-
nollista tekemistä, niin silloin tuo ristikukkula 
näyttäytyisi minulle kulttipaikkana. Ja sitä se 
itse asiassa laajasti katseltuna onkin. Sellaisia on 
ollut vuosituhansia eri uskonnoissa ja kulttuu-
reissa. Palvonnan kohteet vain muuttuvat.
   Itse uskonnottomana en kaipaa mitään jouk-
kohartaussymbolia. En tarvitse mitään erityistä 
kulttipaikkaa kokeakseni kaipuuta vapauteen, 
onneen ja tilintekoon jonkun surun kanssa. Us-
konnoton löytää näiden tunteiden kokemiseen ja 
käsittelemiseen muutakin kuin antiikin aikaisten 
teloitusvälineiden kuvien massakeräyspaikan.
  Mitä tulee tuohon ”tyhjään hiljaisuuteen”, olen 
varsin eri mieltä tuon sinänsä fiksun ja  mukavan 
miehen kanssa tästä. Uskonnottomuus ei tarkoita 
henkistä tyhjyyttä. Henkilö, jonka maailmaan 
ei mahdu jumalia tai uskonnollisen järjestyksen 
mukaista ajattelua, ei suinkaan ole henkisesti 
tyhjä tai ontto. Uskonnottomalla henkilöllä on 
keskimäärin aivan yhtä lailla henkisiä tai meta-
fyysisiä kokemuksia kuin uskovalla. Nämä vain 
eivät perustu johonkin tuonpuoleisuuden kaipuu-
seen tai kaiken määräävään eteeriseen olentoon. 
   Uskonnoton ihmettelee aivan yhtä lailla 
luonnon käsittämätöntä moninaisuutta ja elämän 
ilmenemismuotoja, elämän mysteeriä, ja saa 
henkisiä kokemuksia musiikista, taiteesta ja yli-
päätään luovien henkilöiden aikaansaannoksista. 
Uskonnoton maailma on kaikkea muuta kuin 
”tyhjää hiljaisuutta”.

ditoinnin tavoite on saavuttaa järkähtämättömän levolli-
nen hyvinvoinnin tila” toteaa Harris kirjassa.
   Harris opiskeli meditointia mm. viettämällä useita kuu-
kausia erään burmalaisen meditaatiomestarin retriiteillä. 
Kirjoittaja on tutustunut monien muidenkin ”gurujen” ope-
tukseen ja varoittaa, että ”…vastaan tulee monenlaisia asi-
antuntijoita, vasta-alkajia, typeryksiä ja huijareita”. Va-
roitus on varmasti paikallaan, varsinkaan kun oikeata 
gurua ei taida olla helppo erottaa huijarista. 
   Harris käsittelee myös kuolemanrajakokemuksia ja kriti-
soi niitä. Lopussa on vielä juttua psykedeelisistä huumeis-
ta. Nämä aineet ovat tehokas tapa muuttaa tajunnantilaa. 
Harris sentään varoittaa käyttämästä huumeita.
   Mikä on loppupäätelmäni kirjasta? Mielestäni kirjan 
nimi on melko harhaanjohtava.  En oikein ymmärrä tuota 

pääotsikkoa ”Herääminen”. Se tuo mieleeni uskonnolli-
sen herätysliikkeen, ja siitä kirjassa ei ainakaan ole kyse. 
Myös alaotsikko ”Opas uskonnottomaan henkisyyteen” 
on huononlainen. Kirjan alkupuolella on toki joitakin 
meditointiohjeita, mutta muuten teos on oppaaksi liian 
vaikeatajuinen ja pitkä. Se ei sisällä harjoituksia eikä 
mitään käytännön ohjeita henkisyyden saavuttamiseksi. 
Kirjasta pitäisi karsia pois asiaan vain löyhästi liittyvää 
ainesta, esim. mainittu sohaisu huumeiden käyttämisestä 
tajunnantilan muuttamisen oikotienä. Näin teksti lyhenisi 
hyvinkin kolmasosalla. Sitten jäljelle jääneen osan otet-
ta pitäisi terävöittää ja antaa konkreettisia ohjeita, miten 
meditoinnin voi aloittaa ja miten meditointia voi jatkaa, 
jotta voisi saavuttaa mainitut positiiviset tulokset ja hen-
kisyyden kokemuksen.
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Yki Räikkälä

   Tämä on toistunut ja toistuu toistumistaan eri puolilla ja 
eri kulttuureissa. Uskonnot syrjäyttävät toisiaan ja mittele-
vät paremmuudestaan ja oikeammuudestaan. Tämä myös 
selittää useat sodat. Sotia käydään resursseista ja alueista, 
mutta myös uskontojen vallasta. Uskonto valtaa ja valta on 
vakava asia, eikä niin rauhaa rakastavaa uskontoa olekaan, 
etteikö sen edestä ja sen valta-asemasta voisi ja pitäisi tap-
paa. Buddalaisuus mukaan lukien (Myanmar).
   Toistaiseksi ei ole vielä milloinkaan havaittu, että Juma-
la puhuu tai ilmestyy käskyjä jaellen. Toistaiseksi ei ole 
ainuttakaan syytä olettaa muuta kuin että ihmiset ovat itse 
runoilleet tappamaan kehottavat riimit pyhiin kirjoituk-
siinsa. Ihmiset eivät ole koskaan seuranneet jumalia, vaan 
jumalat ihmisiä. Ihmiset, jos jotain uskontojen puolella 
ovat seuranneet, ovat seuranneet pappeja ja uskonnollisia 
johtajia, johdattajia, jotka ovat käskeneet palvoa ja uhra-
ta ja myös uhrautuakin jumalilleen, ja usuttaneet myös 
väärin uskovien kimppuun. Myös tappamaan näitä. Kris-
tinuskossakin on näin tehty, eikä vain ristiretkillä. Myös 
30-vuotinen sota oli kahden eri kristinuskon suuntauksen 
välinen hurmeinen väkivallan juhla. Kristinuskossakin on 
vääräuskoisten diskriminointia vielä nykyään ja meillä 
Suomessakin, jossa kirkolla kuulemma on ”katto korkeal-
la ja seinät leveällä”. 
   Anjalankosken kirkkoherra Eija Murto kielsi huhtikuus-
sa saamelaistaiteilija Wimme Saarta ja jazzmuusikko Ta-
pani Rinnettä konsertoimasta Sippolan kirkossa Sippugria 
-taidetapahtuman yhteydessä. Kirkkoherran (joka siis on 
nainen) mielestä Saaren ilmaisu ei sovi yhteen kristillisen 
sanoman kanssa. Kyseessä oli selvästi epäilys siitä, että 
saamelainen Wimme saastuttaisi Herran temppelin epä-

jumalillaan, seidoilla ja muilla kau-
histuttavilla pakanuuksilla. Tapani 
Rinne soittaa lähinnä saksofoneja. 
Ilmeisesti liian syntinen soitin kirk-
koon.
   Vanhassa testamentissa juutalaisten 
jumala, joka siis on myös nykyisten 
kristittyjen jumala, käski kansaansa 
tappamaan vääräuskoisia, naiset, 
lapset, vanhukset ja kotieläimet ja 
kaikki. Tai naisia sai ottaa seksiorjik-
seen, jos mieli. Mooseksen 3. kirjas-
sa on luettelokaupalla tappokäskyjä 
milloin mistäkin rikoksesta. Homot 
piti tappaa, noitanaiset piti tappaa, 
vanhempiaan kunnioittamattomat 

lapset piti tappaa jne. Niin se kävi. Tämä Mooseksen laki 
on siis Herran antama ja edelleen voimassa sikäli, että 
Jeesus itse totesi, ettei kirjaintakaan pidä laista muutetta-
man. Nyt kristityt selittävät tämän niin, että ”VT:n aikana 
Jumala halusi osoittaa millainen hänen tahtonsa mukai-
nen yhteiskunta pitäisi olla ja että me kaikki olemme veri-
velan alaisia ja kuolemanrangaistuksen ansainneet, mutta 
Jeesus uhrillaan pelasti meidät”. Älyllisiä loikkia täytyisi 
tehdä runsaasti perässä pysyäkseen ja saadakseen jotain 
tolkkua. Päivi Räsänen ollessaan sisäministeri totesi jul-
kisessa tilaisuudessa, että Raamattu voi ohittaa joskus 
maallisen lain. Hän itse vetoaa Raamattuun inhotessaan 
homostelua ja tasa-arvoista avioliittoa. Hän vetoaa Moo-
seksen lakiin. Voi miettiä, missä tilanteessa ja kuinka her-
kästi sama ihminen ottaisi koko Mooseksen lain käyttöön, 
mikäli kaikki valta siihen olisi.
   Maailma on muuttunut, valistus ja tieto lisääntynyt, tie-
de kehittynyt ja niin on kristinuskonkin ollut muututtava 
mukana. Jotkut kristityt tosin yrittävät selittää, että tiede 
on kehittynyt kristinuskon vaikutuksesta. Voihan niinkin 
uskoa, mutta kyllä tiede on kehittynyt kristinuskosta huo-
limatta.  Kristinuskon on ollut pakko liudentua ja vesittyä 
siitä aidosta ja alkuperäisestä, jossa verta ja roviopuita ei 
säästelty. Islam on monissa maissa ja kulttuureissa vielä 
sillä kirjaimellisella asteella, jossa henki ja ruumiin jä-
senet ovat höllässä, veitset lähellä ja pommit sytyttimien 
viritystä vaille. Uskonnot ovat valtarakennelmia ja jouk-
kojen hallitsemiseen oikein hyviä. Uskonnon avulla ih-
miset saadaan kuriin ja miltei kenestä vaan helposti luon-
nevikainen toisten diskriminoija ja tarvittaessa tappaja. 
Levantissa, kirjan uskontojen syntysijoilla, tapahtuu joka 
päivä murhia ja tappoja uskonnon nimissä. jumalan käs-
kystä ja vaatimuksesta. Venäjällä Moskovan patriarkaa-
tin papit siunaavat armeijan aseita. Meillä parikymppiset 
varusmiehet vannovat kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän 
Jumalan edessä tappavansa mahdolliset uhkaavat vihol-
liset.
   Niin se käy.

JUMALAT TEKEVÄT TAPPAJIA

HS:n kuukausiliite 4/19: ”Syyrian pääkaupungin 
Damaskoksen ytimessä on temppeli. Paikalla on iki-
ajat palvottu aina sitä jumalaa, joka kulloinkin on 
ollut suosiossa. Ensin se oli sateenjumala Hadad, 
sitten roomalaisten Jupiter, sitten juutalaisten Jahve 
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  Jos napajäätiköiden ja Grönlannin jään sulaminen 
ovatkin - toistaiseksi - hieman kiistanalaisia ja mit-
taushistoriallisesti huonosti todennettavissa, on kir-
kon jäsenmäärän sulaminen todempaa kuin meidän 
kaikkien syntisten Vapahtajan historiallisuus. Jääti-
köt kasvavat ja sulavat, mutta kirkon jäsenmäärä on 
ollut nyt jo pitkään pelkästään sulamisvaiheessa.
  Kirkon jäsenmäärä painui kuluvan vuoden tammi-
kuussa jo alle 70 prosentin. Jäsenmäärä vuoden 2018 
lopussa oli 3 848 035 eli 69,7 % väestöstä. Vuoden 
2017 lopussa vastaava luku oli 3 904 293 ja siis 70,8 
% väestöstä.
  Uskonnollisuus on väistymässä ja siitä on tulos-
sa hevijuuserikamaa. Perhe- ja sukuperinteet ovat 
nekin siirtyneet paljolti takavasemmalle, joten on 
ymmärrettävää, että kirkko kutistuu. Anja Terka-
mo-Moision vuoden 2016 väitöskirjan kyselytutki-
muksen mukaan ei-uskonnollisiksi itseään luonnehti 
55,5 %. Uskonnollisiksi 38,5 %. Sitten “vahvasti” 
uskonnollisiksi eli tarkoittanee tiukasti uskovaisiksi 
vain 6 %.
   Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomia Suo-
messa on nyt n. 1,6 miljoonaa, 27,4 %. Osa näistä on 
varmasti jollain tavalla uskonnollisia. Pitää muistaa 
kuitenkin, että ev.lut. kirkon jäsenistä vain osa on 

uskonnollisia. Useimmat ovat tapakristittyjä, hälläväliste-
jä, uskonnottomia tai agnostikoita. Maallistumiskehitys on 
tapahtunut lähinnä nuorilla aikuisilla ja keski-ikäisillä. On 
luonnollista, että ikäihmiset ovat keskiarvoa useammin kirk-
koon kuuluvia, mutta myös kouluikäisten kirkon jäsenyys on 
selvästi keskiarvoa korkeampaa. Mutta tämäkin on ohimene-
vää, kun nimittäin lapsikasteiden määrä on sekin laskussa. Jo 
noin kolmannes lapsista jää kastamatta. Suomessa kastettiin 
viime vuonna 67 % lapsista. Ruotsissa 42 % ja Norjassa 54 
%. Muut pohjoismaat ovatkin sekulaarimpia kuin Suomi. 
Saksassa muuten pidettäisiin kirkkoon kuuluvien yli 60 %:n 
osuutta suurena.
  Nuorisobarometrista v. 2018 ilmenee, että nuorista ei-us-
konnolliseksi luonnehti itseään 57 % ja uskonnolliseksi 27 
%. Jotain siltä väliltä olevansa ilmoitti olevansa 21 %. Vah-
vasti uskonnottomia oli 33 % ja vakaasti uskovia 9 %. Kah-
deksassa vuodessa kaikkien uskomattomien osuus on kasva-
nut noin 20 %-yksikköä.
  Kirkkoon kuulumattomuus alkaa olla yhtä tavallista kuin 
vaikka vain 1900-luvun alussa. Nuorten keskuudessa asia 
lienee jo niin päivän selvää, ettei siitä juuri puhuta, ellei sit-
ten koulun uskonnon tai ET:n tunneilla.

Lähteet: Tilastokeskus, Seurakuntien verkkomedia Rauhan 
tervehdys, Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijain liiton pääsihtee-
ri.

KIRKON JÄSENMÄÄRÄ SULAA

Jo vuonna 2016 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 
koko väestöstä 55,5 % piti itseään ”ei-uskonnollisena”, 
38,5 % ”uskonnollisena” ja ”vahvasti uskonnollisena” 6 
% (Anja Terkamo-Moisio 2016).
   Nuorisobarometrin (2018, s. 93) kyselyn mukaan ”ei-
uskonnolliseksi” luonnehti itseään 57 % ja ”uskonnol-
liseksi” 27 %. Niiden väliin itsensä asemoi 21 %. Kah-
deksassa vuodessa kaikkien ei-uskonnollisten osuus on 
kasvanut noin 20 prosenttiyksikköä.
   Kansainvälisen Pewreserach-tutkimuskeskuksen mu-
kaan (2018) 13 % aikuisista on vahvasti uskonnollisia 
ja 10 % sanoo uskonnon olevan hyvin tärkeää elämäs-
sään.

  Kansainvälisessä ISSP-kyselyn (2018) mukaan 25–34-vuotiaiden 
ikäryhmässä naisista 29 prosenttia ja miehistä 22 prosenttia ilmoitti 
luopuneensa jumalauskosta. Samalla sekä miehistä että naisista 8 
prosenttia sanoi alkaneensa uskoa Jumalaan.
  Suomalaisen tutkimuksen mukaan uskonnollisuuden merkitys 
identiteetille jakaantuu seuraavasti: erittäin tärkeä 12 %, jokseen-
kin tärkeä 21%, ei kovin tärkeä 31 % ja ei lainkaan tärkeä 34 %. 
(Suomalaiset identiteeteiltään yllättävän samanlaisia, s. 11 ja 21. e2 
2018.)
  Kirkon tutkimuskeskuksen Gallup Ecclesiastica -kyselyssä (2015) 
kristinuskon opettamaan Jumalaan uskoo vain kolmannes sekä Jee-
suksen sovitustyöhön ja kuolleista nousemiseen vajaa neljännes kai-
kista suomalaisista, nuorista vielä vähemmän.  (-Esa Ylikoski)

USKOVIEN MÄÄRÄ SULAA... 



SYYSKOKOUS

Satakunnan vapaa-ajattelijat ry sääntömääräinen 
vuosikokous järjestetään 23.11.2019 klo 12.30 
osoitteessa Noormarkun kirjasto Laviantie 4, 
Noormarkku.
Käsitellään sääntöjen 9. § syysvuosikokouksen 
päätettäväksi kuuluvat asiat.
Kokoustilan ovet avautuvat klo 12.00. Kaffettakin saa! 
Tervetulleeksi toivotetaan myös jäseniksi aikovat.

JÄSENMAKSUhomma KUNTOON!

Jos syystä tai toisesta olet kenties jättänyt Satakunnan vapaa-ajattelijoiden vuoden 2019 
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 20190
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. Niin se käy.

Satakunnan

Vapaa-ajattelijat ovat uskonnottomien edunvalvonnan, ihmioikeuksien sekä kulttuurillisen tasa-
arvon toteutumisen asialla. Vapaa-ajattelijuus edustaa ja edistää tiedepohjaista sekä humaania 
ajattelua, mutta on puoluepoliittisesti sitoutumatonta.


