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 Jemenissä, Syyriassa ja Irakissa käydään hirvi� äviä 
so� a, joilla on hyvin vahvas�  uskonnolliset syyt. Useim-
piin so� in lii� yvät uskonto ja uskomukset. Pitkäaikaisin 
uskonsota lienee 30-vuo� nen sota, joka alkoi katolisten 
ja protestan�  en välisenä riitelynä. Lähi-Itään ei kos-
kaan saada rauhaa, ellei uskontojen ylivallasta päästä. 
Kansanmurhatkin ovat lähes aina uskontoperäisiä. Yksi 
vanhimmista kansanmurhakuvauksista on Vanhan Tes-
tamen� n amalekialaisten joukkotuhonta. Tämä teh� in 
kris� nuskon jumalan käskystä. Kuningas Saul ei saanut 
sitä loppuun, joten hänen seuraajansa Daavid jatkoi 
kansanmurhaamista. Kris� � yjen guru Jeesus on Raa-
matun mukaan Daavidin sukua. Kun kerran keskustelin 
uskovien kanssa heidän herransa hyvyydestä ja kysyin 
tästä amalekialaisten vihkimisestä tuhoon naisineen, 
lapsineen ja jopa karjoineen, oli erään uskovan, taval-
lisen suomalaisen, vastaus kylmääväs� : ”heidän syn� -
taakkansa oli täynnä”. Uskonnot ovat hengenvaarallisia. 
Ne tuhoavat sivistystä ja ihmisyy� ä. Sopivissa olosuh-
teissa kuka tahansa uskova ihminen voi lähteä tuhoa-
maan väärin uskovia.

”Kehitysoppi kompastui lähtötelineisiin” Näin otsIkoi 
suomalainen krea� onis� , lääkäri Pekka Reinikainen 
Seurakuntalainen -lehdessä ju� unsa, jossa hän kertoi 
kahden eri nobelin palkinnon saaneen tutkijan tulok-
sien siivoavan evoluu� oteorian historian jätesankoon. 
Japanilainen solubiologi Yoshinori Ohsumi selvi�   kuin-
ka solut siivoavat kaupunkinsa. Viime vuonna palki�  in 
DNA-koodin kopioin� virheiden korjausjärjestelmä. 
Nämä yhdessä kuulemma si� en eivät voi olla muuta 
kuin älykään suunni� elun tulosta.

Pekka Reinikainen on lääkäri, joka uskoo 6000 vuo� a 
vanhaan maailmaan, mu� a hän katsoo olevansa päte-
vämpi kuin � eteilijät määri� elemään elollisia lajeja ja 
näiden syntyä. Mu� a onhan teologejakin, jotka pitävät 
itseään � edemiehinä ja siksi päteviä julistamaan, e� ä 

meidät kaikki on luotu. He perustavat asian 2000 vuot-
ta si� en koo� uun 66-osaiseen kirjaan. Krea� onisteilla 
lienee meneillään uusi hyökkäys evoluu� oteoriaa vas-
taan. Ken Hamin arkkiprojek� ko Kentuckyssä on ollut 
pon� mena? Krea� onis� en mukaan elämä on voinut 
syntyä vain ihmeellisen, yliluonnolliset kyvyt omaavan 
olennon suunni� elutyön tuloksena. Heillä vain ei ole 
minkäänlaista pohjaa väi� eelleen. He ase� avat � eteen 
tulokset kyseenalaiseksi todistusaineistoa läpi käyden 
ja sieltä aukkoja etsien, mu� a luomisteoriaa ja uskon-
toa ei voida samalla tavalla kyseenalaistaa, koska ei ole 
mitään mitä kyseenalaistaa. On vain käsi� eet ja ikivan-
hat tarinat uskomuksineen. Mitään muuta konkree�  sta 
uskosta ja luomisteoriasta ei ole. 

Vapaa-aja� elijoilla, skep� koilla ja muilla erilaisia ilmiöi-
tä terveen krii�  ses�  tarkastelevilla on paljon sarkaa 
kynne� ävänä vielä. On vain paradoksaalista se, e� ä 
monet pitävät juuri vapaa-aja� elijoita epäily� ävinä, 
mu� a EIVÄT uskontoa. On paradoksaalista, e� ä aja� elu, 
jolla on selkeät ja konkree�  set perusteet, on epäily� ä-
vämpää kuin uskominen olentoon, josta ei ole minkään-
laista havaintoa missään. Joka on yhtä todellinen kuin 
on J. R. R. Tolkienin luoma Hobi�  .

----

Tämä leh� nen on nyt toimi� ajan omalla vastuulla ni-
me� y SataVAPARIksi. Se on lyhyempi ja kätevämpi kuin 
en� nen Satakunnan VAPAA-AJATTELIJA. Sen ei tarvitse 
olla tämä jatkossa. Hyviä ehdotuksia kuunnellaan, ku-
ten käytetyn auton myyjä tarjouksia.

Yki Räikkälä, SataVAPARI -lehden toimi� aja

USKONTO	SELITTÄÄ	KAIKEN	JA	
ANTAA	LUVAN	TEHDÄ	PAHUUKSIA
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Piispat puhuvat kaksittaisia. Tietänevätkö itsekään, mitä 
sopii puhua ja mitä ei, kun seksuaalinen poikkeavuus tu-
lee liian liki. Näinhän nyt käy, kun eduskunta on hyväk-
synyt samaa sukupuolta olevien avioliiton.
  Piispat julkaisivat elokuussa selonteon kirkollisesta 
avioliitosta. Heidän mielestään samaa sukupuolta olevia 
pareja pitää kunnioittaa, mutta turha tulla vihille. Homot 
eivät siis ole tervetulleita kirkkoon aviolle asteluun. Ei 
kannata edes siunuuta hakea. Papit voivat kyllä rukoilla 
siviiliavioliiton solmineiden homojen kanssa – tai heidän 
puolestaan. Herra anna heille anteeksi! No, jos joku pappi 
haluaa itsensäkin turmioon väen väkisin suistaa ja avioon 
homot liittää, niin on se avioliitto juridisesti pätevä. Oli 
piispat mieltä mitä tahansa.
   Kapinapappeja tulee olemaan. Ensi maaliskuun jälkeen 
tulemme näkemään mielenkiintoisia tilanteita, kun seura-
kunnat joutuvat miettimään, millä perusteella nämä voi-
vat purkaa sopimattomia avioliittoja solmineita radikaali-
pappeja. Riittääkö se, että pappi toimii kirkon käsikirjan 
vastaisesti, josta siis ilmenee, että ”avioliitto on miehen 
ja naisen liitto”. Helsingin hiippakunta on jo ilmoittanut, 
että se hyväksyy homoparien vihkimisen. Monet hiippa-
kunnan papit ovat ilmoittaneet tulevansa vihkimään myös 
homopareja. Myös piispa Irja Askola kannattaa asiaa. Jos 
kurinpitotoimia tulee, niistä vastaa Helsingin hiippakun-
nan tuomiokapituli, jonka puheenjohtajana toimii Askola. 
Mielenkiintoisia aikoja odotettavissa.
   Liberaalisuus ja konservatiivisuus eivät lyö kättä var-
sinkaan kirkossa. Kirkon sisällä ne konservatiivit, jotka 
vielä ovat kirkon jäseniä, ovat kaivaneet syvempiä taiste-
luhautoja kuin jatkosodassa konsanaan. Mahdetaankohan 
rosiksessakin käytävän? Miten käynee, kun pappi on toi-
minut yhteiskunnan voimassa olevan lain mukaan, mutta 
kirkon käsikirjan vastaisesti? Tällä on merkitystä sikäli, 

että kirkko saa valtiolta verotuloja ja sillä on oma pri-
vileegio kerätä veroja. Eli vahvasti yhteiskunnallinen 
toimija.
  Viime vuoden kirkolliskokouksessa kuultiin tällaisiakin 
puheenvuoroja: ”Avioliitto ei perustu rakkauteen, vaan 
miehenä ja naisena olemiseen”. ”Heidän vihkimisensä ei 
ole ihmisoikeuskysymys, eikä tasa-arvokysymys, vaan 
kyse on Jumalan säätämästä järjestyksestä”. ”Avioliitto 
on lääke syntiä vastaan”. ”Viime aikaisissa tutkimuksis-
sa on havaittu, että sukupuolineutraalilla avioliitolla on 
kielteisiä vaikutuksia myös heteroseksuaalisiin avioliittoi-
hin”. Tällaisia rakkaudellisia sanoja kokouksessa istuneet 
piispat kuuntelivat täysin pokkana. Tai ehkä he eivät 
kuunnelleet. 
   Kun piispat selontekonsa julkaisivat, valittivat piispat 
Irja Askola ja Kaarlo Kalliala sitten, että kirkko kohtelee 
huonosti sukupuolivähemmistöjä.  Että ”kirkon lähim-
mäisenrakkauden opit eivät ole yltäneet seksuaalivähem-
mistöihin”. Piispat myönsivät jo selonteossaan kirkon 
tehneen mokia seksuaalivähemmistöjen kanssa. He oikein 
painottivat, että kirkossa on tilaa erilaisille perheille, 
yksinäisille, eronneille sekä seksuaalivähemmistöläisille. 
Piispat vaativat kirkon työntekijöiltä asennetarkistusta. 
Mutta että avioliitto – EI! Joku roti sentään.
   Mutta miksi kirkko pitäisi enää avioliiton solmimisesta 
kiinni? Sehän on kuitenkin käytännössä täysin yhteis-
kunnallinen ja juridinen sopimus. Monet papit ovat tätä 
jo pohtineetkin. Piispat eivät voi tehdä päätöksiä siitä, 
mitä kirkossa saa tehdä ja ei, mutta kirkolliskokouksella 
tämä ylipiispallinen valta on. Kirkolliskokous onkin tänä 
vuonna pohtinut aloitetta, jossa luovuttaisiin kirkollisista 
vihkimisistä. Pohtinee edelleen. Siitä vaan. Mutta siunuu 
jäisi silti edelleen. Ja sinne ei homppeleita, lepsoja ja 
muita raamatullisesti kelvottomia kaivata.

PIISPAT	JA	SUKUPUOLITTUNUT	KIRKON	KRIISI

Yki Räikkälä
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   Jumalusko on ammoisten miesten sepustuksista nou-
seva havainnon kaltainen elämys, uskoon taipuvaisten 
aivojen muodostama todellisuuden representaatio, jolla 
on heikko kosketus todellisuuteen. Sen perusteella toi-
mitaan usein todellisuuteen ikävyyksiä tuottavasti.
   En ole milloinkaan ollut oikeasti uskossa. Lapsen us-
koa ei oteta lukuun. Rippileirillä minut 14-vuotiaan ke-
hittymättömän nulikan saatiin aivopestyksi luulemaan 
uskoa – kunnes muutamassa viikossa unohdin koko 
jutun. Sen jälkeen en moisille ole korvaani lotkautta-
nutkaan. Paitsi viime vuosina, jolloin uskominen on 
alkanut kiinnostaa. Minua pohdituttaa se, miksi toiset 
uskovat yliluonnolliseen, olivat nämä sitten jumalia, 
demoneja, enkeleitä tai jotain sanansaattajia toisista 
maailmoista. UFOihinkin minä uskoin joskus varhais-
nuoruudessani. Se oli lähinnä kiinnostusta kiehtovaan 
mahdollisuuteen. Ja jänskää. Ovathan aaveetkin jänskä 
juttu ja nuorena näitä kuuluukin miettiä. Nämäkin minä 
sitten unohdin nopeasti.
   Mutta minä olen henkinen. Vaikka olen kurja uskon-
noton, olen kuitenkin taipuvainen uskomaan metafyy-
sisiin kokemuksiin. Kun kuuntelen musiikkia tai luen 
jonkun erityisen uskottavan ja vaikuttavan tarinan kir-
jasta tai kuljeskelen luonnossa harvinaisessa valossa, 
josta tulee epätodellinen olo. Suomalaisista uskonnotto-
mista suurin osa pitää itseään henkisenä. Eikä siinä ole 
mitään ihmeellistä: ihminen on luonteeltaan henkinen. 
Jooga, meditaatio, mindfulness ym. ovat ilmentymiä 
nykyajan henkisyydestä. Itse en noita harrasta, mutta 
kuitenkin olen siis henkinen, mutta en hengellinen. 
Siinä on iso ero. Vaikka en väheksy uskovan henkistä 
kokemusta uskostaan, pidän silti uskonnotonta henki-
syyttä puhtaampana. Se on omaehtoista henkistynei-
syyttä. En tarvitse omiin metafyysisiin kokemuksiini 
mitään yliluonnollista ulottuvuutta, en uskon elementte-
jä. Uskova väittää kokevansa ja varmasti aidosti voikin 
kokea rauhaa. Mutta niin minäkin. Silloin ainakin, kun 
kykenen työntämään meditatiivisesti elämän realiteet-

teja ja huolia hetkeksi syrjään. Mutta jos uskova väittää 
kokevansa rauhaa jatkuvasti, en heti usko. Tai sitten tällä 
on jotain ongelmia todellisuuden kanssa. Tosin jumalus-
kossa on sellainen käsitys todellisuudesta, jota en kykene 
ymmärtämään ehkä milloinkaan.
   Luterilaiset uskovat pitäytyvät tiukasti ”ilmoituksen” 
mukaisessa uskossa. Siihen sisältyy kaiken luoja, Juma-
la, tämän poika ja vielä Pyhä Henki. Ja sitten ne enkelit. 
Mutta nykyään on myös ei-kristillisiä enkeliuskovia ja 
sitten kaikkea siltä väliltä. Tiukasti uskovat eivät hyväksy 
enkelioppia oikeaoppisiin kristinuskon enkeleihin.
   Uskonnot ovat kehittyneet evoluution mukana. Ne ovat 
tulleet osaksi ihmisen ominaispiirteitä. Uskomiseen tar-
vitaan abstraktin ajattelun ja ajan hahmottamisen kykyä, 
joten uskominen vaatii tietyn määrän älykkyyttä. Minä 
uskon itsekin moniin asioihin. Uskon, että nousen huomis-
aamuna vuoteeltani, uskon, että vastaantuleva auto pysyy 
omalla kaistallaan. Uskon, että maailma pysyy kasassa ja 
pikkuhiljaa monet asiat edistyvät. Uskon jopa, että maail-
ma paranee, kunhan uskontojen valta eri puolilla vähenee. 
Uskominen on edellytys sille, että kykenee toimimaan ja 
elämään. Oma uskoni kohdistuu siihen, mitä on ja mitä 
todennäköisesti on odotettavissa. Uskovan ihmisen usko 
on epärealistista ja eskapistista. Uskomattomalla on taak-
kanaan huoli siitä, minkälaiseksi pahantahtoiset johtajat ja 
roistomaiset opportunistit ovat maailman saaneet. Uskova 
voi heittää tämän laidan yli ja luottaa siihen, että paha 
saa Jumalalta palkkansa ja hyvät pääsevät vielä ikuiseen 
autuuteen. Jos minun on vaikea ymmärtää uskon mekanis-
mia, on uskovalla taatusti vaikeuksia ymmärtää sitä, että 
minä kammoan ajatustakin ikuisesta elämästä.
   Uskomaton ihminen tulee tai pyrkii tulemaan toimeen 
sen kanssa mitä on. Uskomaton tekee havaintoja ympäris-
töstään sekä kumuoloituneesta tiedosta ja pyrkii muodosta-
maan niistä niin todellisuudenmukaisen kuvan, kuin mah-
dollista on. Uskominen on havainnon kaltainen elämys, 
josta tulee mielikuva, jota siihen uskova pitää totena.

HAVAINNON	KALTAINEN	ELÄMYS
Yki Räikkälä
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Norjan kirkossa kaikkien aikojen jäsenkato!
Kun eroilmoitus tuli mahdolliseksi internetissä, 
kirkosta erosi yhdessä kuukaudessa melkein kolme 
kertaa niin paljon jäseniä kuin seitsemässä edellises-
sä yhteensä. Kirkko on menettänyt jäseniään pikku 
hiljaa jo vuosikymmenten ajan, mutta elokuun luku oli 
moninkertainen koko alkuvuoteen verrattuna. Norjan 
luterilaiseen kirkkoon kuului viime vuonna 3,8 miljoo-
naa jäsentä eli noin 73 % väestöstä. Aftenposten-leh-
den viime keväänä teettämä kysely kuitenkin paljasti 
oudon ristiriidan: vain 48 % kirkon jäsenistä määritteli 
itsensä kristityksi. Joka kolmas sanoi olevansa ateisti.

 
Elämänkatsomustietoa lukee entistä useampi. Näin 
otsikoi Satakunnan Kansa varsin ET-myönteisen ar-
tikkelinsa 9.10.2016. Jutusta käy kylläkin ilmi, että Sa-
takunnan peruskouluissa ET-lukijoita on melko vähän, 
esim. Porissa ja Raumalla kummassakin 2%, kun koko 
maan keskiarvo on noin 5%. Samassa jutussa opetus-
neuvos Satu Elo harmittelee, ettei eduskunta voinut hy-
väksyä sitä, että kaikki oppilaat saisivat vapaasti valita 
uskonnon ja ET-opetuksen välillä. Satakunnan vapaa-
ajattelijat ry kannattaa valinnanvapautta ja on kuluvana 
vuonna myöntänyt kolme pienehköä stipendiä elämän-
katsomustiedon opiskelijoille. Varat stipendeihin on 
saatu lahjoituksina.

Sekularisaatio edistyy Skotlannissa: humanistinen 
vihkiminen on nykyisin suositumpaa kuin uskonnolli-
set vihkimiset yhteensä

HS 11.9.16: ”Esivallan pätevyys julistaa avioliitto 
lailliseksi on pystyvästi sidoksissa Jumalan asettamaan 
luonnonjärjestykseen. Siihen ei sisälly valtuutusta 
muuttaa tai manipuloida annettua.” 
-Pertti Sistonen, teol.lis.
”Kirkollinen oikeus perustuu ensi sijassa Raamattuun, 
ei esim. oman sydämen ääneen tai edes siihen, minkä 
kulloinkin koetaan toteuttavan lähimmäisenrakkautta.” 
-Petteri Hiltunen, teol.tri

-Joulu on peruttu! Joulu on peruttu!
-Ei kai. Mitäs sieniä sinä olet syönyt. 
-Juu juu.
-En usko milloinkaan. Miksi?
-Joosef tunnusti.

Nooan arkki. Now! Answers in Genesis -nimeä kan-
tavat kreationistit ovat rakentaneet yli 100 miljoonaa 
euroa maksaneen arkin Yhdysvaltain Kentuckyn Pe-
tersburgissa. Idean takana on kristitty fundamentalisti 
Ken Ham, ”luomisen museon” perustaja. Rakennelma 
on raamatussa kerrotun Nooan arkin täyskokoinen 
malli. Pituus on 155 metriä, leveys 26 m ja korkeus 25 
m. Rakentamisessa oli mukana 1000 henkilöä. Näin on 
sitten toteen näytetty, että Raamatun vedenpaisumus 
-kertomus on totta. Tosin tässä arkissa eläimiä ei ole. 
Ark Encounter avattiin 7. heinäkuuta. Varmasti hieno 
nähtävyys. Luomisusko tarvitsee ihmiskäden tuotoksia 
tuekseen, kun muutakaan ei ole.

Vuodesta 1996 lähtien Korkein oikeus ja Korkein hal-
linto-oikeus eivät enää ole lähettäneet edustajaa kirkol-
liskokoukseen. Perustelut: “Korkein oikeus ja korkein 
hallinto-oikeus ovat esittäneet ryhdyttäväksi sellaiseen 
kirkkolain muuttamiseen, että mainitut tuomio-istuimet 
eivät enää määräisi jäsentään edustajaksi kirkollisko-
koukseen. Esitystään ne ovat perustelleet sillä, että 
tuomioistuinten tulee olla riippumattomia.” -Jumalan 
nimeen vannominen on viimein loppunut Suomessa. 
Raamattukin sen sanoo: vannomatta paras!
 

Tutankhamonin haudan kirous. Vuonna 1922 britti-
läinen arkeologi Howard Carter löysi Egyptissä Tutan-
khamonin (k. vuonna 1323 eaa) haudan. Uutinen oli 
aikoinaan sensaatio ja pian lehdistö alkoi raportoida 
kuolemista ja sairastumisista, jotka kohtasivat haudan 
avaamiseen tavalla tai toisella osallistuneita. Mm. lordi 
Carnarvon, joka rahoitti tutkimuksia, kuoli puoli vuotta 
löydön jälkeen. Lehtitietojen mukaan Carter kump-
paneineen löysi haudasta ruukunkappaleen, johon oli 
kaiverrettu: ”Kuolema kohtaa nopeasti sen, joka häirit-
see faraon rauhaa”.
  Hyvää juttua ei pitäisi totuudella pilata, mutta teemme 
sen kaiken uhalla. Jälkeenpäin tehtyjen tutkimusten 
mukaan haudan avaamisen kanssa tekemisissä olleet 
ihmiset eivät kuolleet keskimäärin yhtään aiemmin kuin 
muukaan väestö, vaan keskimäärin 73-vuotiaina. Lordi 
Carnarvon oli jo ennen haudan avaamista vakavasti sai-
ras ja kuoli tiettävästi keuhkokuumeeseen. Mutta missä 
tuo ennustuksen sisältänyt ruukunpala on nyt? Sitä ei 
löydy British Museumista eikä Egyptistä.  Se lienee ol-
lut olemassa vain jonkun journalistin mielikuvituksessa, 
mutta on hävinnyt sieltäkin.

LYHYESTI & NIITÄ NÄITÄ
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Aito avioliitto ry on laatinut vanhemmille kaavakkeen 
päiväkodeissa jaettavaksi. Siinä lukee: “Kasvatuksellis-
ten, hoidollisten- tai sellaisten opetustilanteiden aikana, 
joidenka puitteissa pyritään edistämään sukupuolten vä-
listä tasa-arvoa menetelmin, jotka hämärtävät biologiaan 
ja Suomen lakiin perustuvaa sukupuolidikotomiaa, (esim. 
draamaopetus, roolileikit tms.) pyydän/-mme lapsen siir-
tämistä vaihtoehtoiseen/korvaavaan opetustilanteeseen.” 
- Kuinkahan moni pienten lasten vanhempi ymmärtää 
mitä tällä haetaan? 

Yhdenvertaisuuslautakunta: kauppakeskus syrji 
uskonnotonta
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo kauppa-
keskuksen syrjineen järjestämällä “Vihille kauppakeskuk-
sessa” -tapahtuman, jossa kampanjan yhteydessä vihittiin 
asiakkaiden äänestämällä valitsema vapaaehtoinen pari. 
Vihkiminen tapahtui evankelis-luterilaisin menoin. Eli 
uskontokuntiin kuulumattomat tai muihin uskontoihin 
kuuluvat, ei teitä varten... -Kauppakeskus vetosi siihen, 
että kirkkojärjestyksen mukaan vihittävien on oltava
evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Lautakunnan mu-
kaan “Tavaroita ja palveluita tarjotessaan elinkeinonhar-
joittaja ei voi vedota erilaisen kohtelun oikeuttamisperus-
teena jonkin uskonnollisen yhteisön omiin säännöksiin 
kuten kirkkojärjestykseen.” Kauppakeskusta nuhdeltiin 
ja kiellettiin uusimasta moista syrjintää.

Usein kuulee väitettävän, että tiedekin 
onvain yksi uskonto. Väitettä hoetaan 
ikään kuin se siten tulisi uskottavam-
maksi. Jos tiede käsitetään niin kuin 
vapaa-ajattelijat haluavat sen käsittää, 
väite on lyhyesti sanottuna perätön. 

Usko on jonkun sellaisen totena pitä-
mistä, jota ei voi todistaa taikka ei ole 
edes todistettavissa. Tiede taas (ainakin 
ihanteittensa mukaan) auktoriteetti-
vapaata. Teologiasta ja sosiologiasta 
en niin tiedä, mutta asia on näin aina-
kin niin sanotuissa kovissa tieteissä. 
Koville tieteille on tyypillistä myös se, 
että niiden tuottamat tiedot ovat riip-
pumattomia ihmisten uskosta. Kolme 
kertaa kolme on yhdeksän, uskoi sitten 
tulokseen tai ei. Uskosta riippuu vain 
tieteenalan rahoitus.

TIETEEN	JA	USKON	RISTIRIITA

“Uskonto on kuin sokea mies pimeässä huoneessa 
etsimässä mustaa kissaa, joka ei ole siellä, mutta jonka 
sieltä silti löytää” -Oscar Wilde”

7
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  Muinaiset kansat keksivät ilmastollisille ilmiöille 
mystisiä jumalallisia vertauksia ja ihmettelenkin, 
miksi nykyaikainen rationaalinen ihminen hylkää 
tieteen faktat näiden alkukantaisten uskomusten si-
jaan. Vähänkö nämä ihmiset ovat perehtyneet uskon-
sa perusteisiin ja alkulähteisiin. Astrologiset ilmiöt 
kun tunnetaan nykyisin, kiitos tieteen.
   Muinaisille kansoille aurinko edusti luojaa, elämää 
ylläpitävien ominaisuuksiensa vuoksi, näin ollen se 
oli palvotuin asia. Ihmiset kunnioittivat ja arvostivat 
tätä, koska joka aamu noustessaan aurinko tuo valoa 
ja lämpöä, turvaa yön petoja, pimeyttä ja kylmyyttä 
vastaan. Kansakunnat tajusivat, ettei vilja kasvaisi 
ilman sitä, eikä elämä olisi mahdollista.
   He myös tunsivat tähtitaivaan, sillä näiden seu-
raaminen mahdollisti aikajaksojen seuraamisen, ku-
ten auringon pimennyksen tai täydenkuun ennusta-
misen. He jakoivat tähdet ryhmiin, joita kutsumme 
tähtikuvioiksi ja antoivat näille nimet ja hahmot.
   Aurinkojumalan nimi oli Horus. Valolla eli Horuk-
sella oli vihollinen nimeltään Set, joka oli pimeys. 

Vertauskuvallisesti aamu eli valkeus tuli, kun Horus 
voitti taistelussa Setin ja vastavuoroisesti illalla Setin
vastaisku lähetti Horuksen manan majoille... tästä 
vertauksessa on hyvän ja pahan taistelu. Tärkeä tieto 
on, että valon ja pimeyden tai hyvän ja pahan taist-
elu on perustavin vastakkainasettelu mytologiassa / 
uskonnoissa.
   Itse asiassa on paljon eri vapahtajia eri aikakausilta 
ympäri maailmaa, joita kuvaavat samat asiat. Horuk-
selle oli useita kutsumanimiä kuten totuus, valo, ju-
malan poika, hyvä paimen, jumalan karitsa.
   Samoja tarinoita kerrotaan myös lukuisista muista 
muinaisista Jumalhahmoista, kuten Jeesus, Attis, 
Krishna, Mithra ja monet muut. Vanhoja suomalalai-
sia jumalia oli myös useita, kuten Ukko, Tapio, Ahti, 
Ilmarinen jne.
   Mystiset tarinat ovat vain muinaisten kansojen se-
lityksiä astrologisille ilmiöille. Eikä olekaan ihme, 
miksi kesäpäivän, kevätpäivän tai talvipäivänseis-
aukset ovat uskollisten rituaalien värittämät.

UKKO	PILVIEN	PITÄJÄ...	AURINKO	-	ELÄMÄN	LUOJA
Pasi Hiltunen, uskomaton tyyppi
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  Syyslukukausi on jo kohta lusittu ja edelleenkin 
moni uskonnottoman perheen vesa on uskonnon-
opetuksessa, koska kouluun ei ole ET-opetusryhmää 
muodostettu syystä tai toisesta. Vain viisi prosenttia 
koululaisista osallistuu ET-opetukseen. Oppilaan 
uskonnonvapauden takaava laki on ollut voimassa 
yli vuosikymmenen, mutta vieläkään sitä ei nouda-
teta. Pakkouskonto on koulujemme käytäntö. Ruoka-
rukoiluttaminen on arkea ja aamunavauksista osa 
on uskonnollisia. Seurakunnat tekevät vuositasolla 
kymmeniä tuhansia vierailuja kouluissamme.
   Jos lapsi on oikeutettu ET-opetukseen, mutta kou-
luun ei ryhmää ole perustettu, on hänen osallituttava 
uskonnonopetukseen. Useiden kirkkoon kuulumat-
tomien ja uskonnottomien lapset käyvät uskonnon-
tunneilla käytännön syistä. ET-tunti voidaan pitää 
jossain kaukana olevassa koulussa tai hankalina 
aikoihina. Niinpä sitten valitaan uskonnon opetus 
vaivattomana. Monet lapset aloittavat vastoin van-
hempiensa vakaata toi-
vetta koulunsa uskon-
nonopetuksessa ET:n 
sijaan. Jos kouluuntulo-
infossa on kerrottu, että 
ET-opetusryhmää ei ole, 
vanhemmat ovat vetän-
eet ruksin uskonnon 
kohdalle, eikä ryhmää 
ole taaskaan syntynyt. 
Tällaisia nollakouluja on 
useita. Sikäli tilanne on 
parantunut ja parantuu, 
että joissakin kouluissa 
on mahdollista hoitaa 
ET etänä omasta kou-
lusta käsin.
   Koulujen uskonnonopetus on luonteeltaan uskon-
nollista, sanottiin mitä tahansa. Uskonnonvapausla-
kia uudistettiin vuonna 2003 ja luovuttiin ilmaisusta 
”tunnustuksellinen uskonnonopetus”. Mutta samalla 
todettiin, että sanamuodon muutoksella ei muutettu 
uskonnon opetuksen tavoitteita ja sisältöjä. Ja niin se 
käytännössä on, että uskonnon opetus on tunnustuk-
sellista. Kirjojen tekstit niin ikään. Uskonnonkirjoi-
hin tutustumalla tämä tulee selväksi. Asiat kerrotaan 
ikään kuin historian tapahtumina eli oikeasti tapah-
tuneina.

   Ev.lut. kirkon jäseninä olevat peruskoulun oppilaat 
ja lukiolaiset eivät lain mukaan saa mennä ET-ope-
tukseen, vaan uskonnonopetus on heille pakollista. 
Tämä ei ole uskonnonvapauden mukaista. Kouluille 
taas useiden erilaisten uskontokuntien lasten oman us-
konnon opetus asettaa runsaasti hankaluuksia ja usein 
näitä ei edes kyetä järjestämään. Niinpä olisi kaik-
kien kannalta järkevää ja hyödyllistä, että kouluissa 
järjestettäisiin kaikille uskonsuuntaukseen katsomatta 
yhteinen katsomusaine, jossa olisi kattava uskonto-
tiedon osuus. Ketään ei eristettäisi, ei segmentoitaisi, 
vaan kaikkien suuntauksien perheiden lapset voisivat 
yhdessä opiskella erilaisia näkemyksiä, uskomusjär-
jestelmiä sekä etiikkaa. Näin syntyisi oppilaille uusia 
näkökulmia ja avartavaa keskusteluakin, mikä ei kos-
kaan ole haitaksi. Tässä toteutuisi myös uskonnon-
vapauteen liittyä yksityisyyden suoja: kenenkään ei 
tarvitsisi silloin tuoda omaa uskontoaan tai uskonnot-
tomuuttaan julki.

   Tarve yhteiseen katso-
musaineeseen vain kas-
vaa. Uskontokuntiin kuu-
lumattomien oppilaiden 
määrä kasvaa jatkuvasti, 
koska yhä harvemmat 
lapset kastetaan. Onkin 
omituista, että yhteiskun-
nan sekularisoituessa 
edelleen uskonnonopetus 
katsotaan tarpeelliseksi. 
Peruskoulun alaluokilla 
uskontoa opetetaan ensin 
ja sen jälkeen vasta histo-
riaa. Joistain lukioista on 
kokeiluna poistettu pakol-

lisista kursseista historia – mutta ei uskontoa.
   Peruskoululaisten on myös osallistuttava jumalan-
palveluksiin. Suomessa ei ole tapana, että työnantaja 
määrää työntekijöiden osallistumaan jumalanpalve-
luksiin työajalla. Kouluissa näin tapahtuu. Kuitenkaan 
ev.lut. kirkon tilastojen mukaan enemmistö perheistä 
ei käy jumalanpalveluksissa edes yhtä kertaa vuo-
dessa. Miksi koulun tulisi olla uskonnollisempi kuin 
muu suomalainen yhteiskunta? Ehkäpä siksikin, että 
saataisiin pelastettua edes vähän maksavia asiakkaita 
kirkolle. Koulut saavat toimia nähtävästi ikään kuin 
uskonnollisina kasvihuoneina. Kuinka kauan vielä?

USKONNOSTA	YHTEEN	KATSOMUSAINEESEEN
Yki Räikkälä
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Tarina jumalan pojasta, joka laskeutuu alas tuone-
laan ja voittaa kuoleman ruhtinaan, on ikivanha, syn-
tynyt paljon ennen kristinuskoa. Joissakin vanhoissa 
taruissa tosin sankarina esiintyy pojan sijasta jumala 
itse tai jopa jumalalta valtuudet saanut hallitsija. 
Vaikka näitä kuoleman voittaneita ja maan päälle 
tai jopa taivaisiin nousseita messiaita on lukuisia, 
ihmiset eivät ole lakanneet kuolemasta.
   Jeesus Nasaretilaisen pitäisi olla yksi näitä san-
kareista. Lähes kaikki suomalaiset ovat kuulleet 
koulussa hänen sankariteoistaan. Historian tutkijat 
ovat lähes yksimielisiä siitä, että Jeesus on todella 
elänyt noin 2000 v sitten, vaikka todistusaineistoa 
on perin vähän. On kuitenkin pieni joukko tutkijoi-
ta, joiden mukaan historiallista Jeesusta ei ole ollut 
olemassakaan. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että 
islamin profeetan Muhammedin historiallisuutta ei 
epäile kukaan. Tarinat Jeesuksesta on kirjoitettu noin 
50 – 150 vuotta hänen kuolemansa jälkeen, ja siitä 
kaikki ovat yksimielisiä. 
   Pitänee sitten olettaa, että Jeesus-niminen maan-
kiertäjä ja kansan villitsijä liikuskeli nykyisen Pa-
lestiinan ja Israelin alueella. Tämä luku- ja kirjoi-
tustaidoton heppu ilmeisesti sai aikaan niin paljon 
epäjärjestystä, että roomalaiset vallanpitäjät teloitti-
vat hänet julmasti. Hänen ruumiinsa heitettiin mitä 
todennäköisimmin joukkohautaan, kuten tehtiin mui-
denkin teloitettujen ruumiille. Sittemmin keksittiin 
tarinoita kuolleista heräämisistä ja ylösnousemisesta 
(ja jopa kallioon hakatusta hautaluolasta ja käärin-
liinoista ym.)
   Tämä ylösnousemus vaikuttaa nykyihmisestä kum-
malliselta, melkeinpä huvittavalta: Miten ylös Jee-
sus nousi? Maata kiertävälle radalle? Nyt on hyvä 
muistaa, että 2000 vuotta sitten maailmankuva oli 
maakeskeinen: Litteä maa seisoi jykevästi paikallaan 
ja sen ylle kaareutui sininen taivaankansi. Jumalat 
asuivat taivaankannen päällä ja liikuttelivat aurin-
koa, kuuta ja muita öiseen aikaan näkyviä valoja. 
Ylös noussut messias kipusi tietysti taivaankannen 
päälle. Sieltäpä oli hyvä tiirailla alas ja tarkkailla 
maan matosten toimia!
   Noin 2000 vuotta sitten Lähi-idän ja Kreikan 
alueella vanhat uskonnot sekoittuivat ja niistä syntyi 
kymmenittäin uusia lahkoja. Näitä lahkoja olivat 
mm. areiolaiset, donatolaiset, nestorialaiset, gnos-
tilaiset, orfilaiset. Juutalaisuudesta lähteneet opit 
sekoittuivat kreikkalaisiin ja osin jopa persialaisiin 
uskontoihin.
   Esim. orfilainen oppi oli syntynyt jo vuosisato-
ja ennen ajanlaskumme alkua. Se perustui uskoon 
jumalan pojan Dionysos Zagreuksen kuolemasta ja 
ylösnousemuksesta ja samalla käsitykseen kaikki-
en ihmisten ylösnousemuksesta ja heidän tulevasta 

palkitsemisestaan tai rankaisemisestaan. Orfilaisten pää-
sakramentissa syötiin häränlihaa ja juotiin sen verta. 
Menneen ajan lähetyssaarnaajilla (apostoleilla) oli helppo 
työ muuttaa Zagreus Jeesukseksi ja väittää, että tämä 
Jeesus oli todella elänyt jokunen vuosikymmen sitten. 
Niinpä edelleen ehtoollisella syödään Kristuksen ruu-
mista ja juodaan hänen vertaan – ainakin symbolisesti. 
(Lähde: fi.wikipedia.org/wiki/Orfilaisuus).
   Rooman valtakunnassa kristinusko kehittyi usean sadan 
vuoden aikana vähitellen. Aluksi kristittyjä jopa vainot-
tiin, koska kristityt eivät suvainneet muita kuin oman ju-
malansa. Mutta kun Rooman keisari Konstantinos alkoi 
suosia kristinoppia, siitä tuli vähitellen valtionuskonto ja 
sen ylin johtaja oli keisari itse. Evankeliumeja, apostolien 
kirjeitä ja muita tekstejä oli vuosien 100 – 350 paikkeilla 
useita satoja, eivätkä niiden tekstit suinkaan olleet risti-
riidattomia. Tarvittiin ns. kanonisointi, mikä tarkoitti, että 
koko joukko pappeja ja muita kirjanoppineita karsi sopi-
mattomia juttuja pois, korjaili tekstejä ja sovitti Jeesus-
tarinoita kreikkalaisten uskontoja myötäileviksi. Esim. 
kolminaisuusoppi on osin kreikkalaisen monijumalaisuu-
den seuraus. Kanonisointi oli monivaiheinen pari vuosisa-
taa kestänyt riitaisa prosessi. Keisari Konstantinos ryhtyi 
ratkomaan kristittyjen lahkojen erimielisyyksiä ja kutsui 
piispat kokoon Nikean kirkolliskokoukseen vuonna 325. 
Kokouksessa kolminaisuusoppi julistettiin ainoaksi oike-
aksi ja vain neljä evankeliumia parista sadasta hyväksyt-
tiin – muut evankeliumit määrättiin tuhottaviksi.

   Vanhat uskonnot eivät hävinneet hetkessä, vaan Nikean 
kirkolliskokouksesta kului noin kaksi vuosisataa ennen 
kuin muut uskonnot oli hävitetty Rooman alueelta lähes 
olemattomiin. Katolisen opin mukaan ihminen pelastuu, 
kun uskoo oikeaoppisesti, osallistuu sakramentteihin (joi-
ta on useita, esim. ripittäytyminen) ja tekee hyviä tekoja. 
Joku neropatti keksi katolisen kiirastuliopin. Sen mu-
kaan ihminen joutuu kiirastuleen, jonkunlaiseen helvetin 
esikartanoon, jos hän ei ole tehnyt hyviä tekoja tarpeeksi. 
Kiirastulessa vietettävä aika riippui siitä, miten suuri hy-
vien tekojen vajaus oli. Mutta ei hätää: eräät pyhimykset 
ja muut vanhurskaat olivat tehneet ylimääräisiä hyviä te-
koja, jotka kirkko oli varastoinut. Kirkko sitten myi va-
rastoimiaan hyviä tekoja tarvitseville. Tämä anekauppa 
oli kirkolle erinomaista bisnestä: tavaran hankintahinta 
oli nolla ja myyntihinnan saattoi laittaa ostajan varallisuu-
den mukaan mahdollisimman korkeaksi!
   Anekauppa rikastutti kirkkoa valtavasti ja kenellä ra-
haa, sillä myös valtaa. Katolinen kirkko sai keskiajalla 

   Anekauppa rikastutti kirkkoa valtavasti ja 
kenellä rahaa, sillä myös valtaa. Katolinen 

kirkko sai keskiajalla valvontaansa lähes koko 
poliittisen päätöksentekoprosessin. 

Tauno Perkiö
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valvontaansa lähes koko poliittisen päätöksentekoproses-
sin. Paavien, kardinaalien sun muitten kirkkoruhtinaiden 
kelpasi mässäillä ja käyttää myös maallista valtaa.
   Tässä kohtaa on hypättävä useitten vuosisatojen yli, 
ettei tämä jaarittelu venyisi liian pitkäksi. Näin jätän kä-
sittelemättä mm. katolisen kirkon hajoamisen läntiseen ja 
itäiseen (ortodoksiseen) kirkkoon, ristiretket, inkvisition 
ja sen, miten kirkko tehokkaasti jarrutti tieteellisen näke-
myksen kehittymistä. Hypätäänpä suoraan 1500-luvulle. 
Martti Luther kritisoi ankarasti katolisen kirkon ane-
kauppaa ja korruptiota. Lutherin tarkoitus ei ollut uuden 
kirkon perustaminen, mutta käytännössä hän sai aikaan 
protestanttisen kirkon. Protestanttinen uskontokin hajosi 
saman tien puoleksi tusinaksi eri lahkoksi ja ne puoles-
taan lukuisiksi suuntauksiksi.
   Luther kritisoi katolista pelastusoppia ja kehitti oman-
sa. Sen mukaan ihminen välttää helvetin lieskat ja päsee 
taivaan iloihin vain uskosta ja armosta. Hyvät teot eivät 
merkitse mitään. Katekismuksessa selitettiin, ettei ihmi-
nen voi ”omasta voimastaan tai järjestään” uskoa, vaan 
Pyhä Henki saa aikaan uskon. Sitä voikin itse kukin miet-
tiä, mitä se tarkoittaa, että uskoo ettei voi uskoa! Skep-
tikko alkaa myös ihmetellä, miksi uskonoppia sitten pitää 
lapsesta asti päähän takoa, kun kerta Pyhä Henki vasta 
sen pelastavan uskon lahjoittaa, jos sattuu olemaan sillä 
päällä. 
   Ruotsi-Suomen ku-
ningasta Kustaa Vaasaa 
voidaan pitää Ruotsin 
valtion perustajana. Hän 
päätti toteuttaa uskon-
puhdistuksen valtakun-
nassaan vuonna 1527.  
Kustaa Vaasan motiivina 
taisi olla se, että valtio 
sai samalla kaapattua 
katolisen kirkon omai-
suuden. Ruotsin puolella 
tämä merkitsi merkittävi-
en omaisuuserien siirty-
mistä, Suomessa ei 
niinkään. Tavallinen 
kansa huomasi muutoksen lähinnä siinä, että neitsyt 
Marian ja pyhimysten kuvat heivattiin pois kirkkosaleista. 
Toisaalta luterilaisuus oli vielä selvemmin valtionuskon-
to kuin katolilaisuus. Katolilaisuus teki kyllä paluuta 
Ruotsi-Suomeen Kustaa Vaasan jälkeen, mutta protestant-
tisuus pääsi voitolle, ja v. 1593 kirkolliskokous hyväksyi 
luterilaisuuden ainoaksi oikeaksi opiksi ja katoliset opit 
”kauhistuttaviksi eksytyksiksi”.
   Kuten tunnettua, Ruotsi menetti itäiset maakuntansa (eli 
Suomen) Venäjälle Suomen sodassa vuosina 1808–1809. 
Jälkeenpäin ajatellen tämä taisi olla Suomelle onnesi, sillä 
tsaarit hyväntahtoisuuttaan tai mielenhäiriössä myönsivät 
Suomen suuriruhtinaskunnalle laajan itsehallinnon. Jopa 
Suomen luterilainen kirkko sai säilyttää asemansa (vaikka 

Venäjällä ortodoksit hallitsivat), ja tsaari Aleksanteri II:
n aikana säädettiin v. 1869 uusi kirkkolaki, jonka mukaan 
jokainen sai valita, mihin uskontokuntaan kuuluu. Tosin 
vakaumusten tasa-arvosta ei voitu puhua, sillä kansalai-
sen oli pakko kuulua johonkin kirkkoon.
   Nämä myöhemmät vaiheet lienevätkin sitten vapareil-
le tuttuja. Eriuskolaislaki saatiin aikaan v. 1889. Se oli 
virallisesti “Asetus niistä kristityistä uskontokunnista 
Suomenmaassa, jotka ovat muuta protestanttista uskonop-
pia kuin evankelis-lutherilaista”. Asetus ei siis koskenut 
edes katolilaisia – mitään ateisteja tai uskonnottomia ei 
tietenkään virallisesti ollut olemassakaan. Uusi uskon-
nonvapauslaki säädettiin 1923, ja silloin uskonnollisten 
yhdyskuntia sai periaatteessa vapaasti perustaa, eikä nii-
den tarvinnut olla kristillisiä. Myös uskontokuntien ulko-
puolelle sai jäädä. Luterilaiselle kirkolle jäi kuitenkin 
Suomessa vahva asema, joka heikentyi jonkin verran 
v. 2003. Silloin tuli voimaan nykyinen uskonnonvapaus-
laki. Monia erioikeuksia jäi vielä kirkolle.
   Mutta kristinopistahan tässä piti puhua. Luterilainen 
oppi on maallistunut melko lailla. Esim. naispappeus kiel-
letään Raamatussa selvin sanoin, ja sitä paitsi Luther ei 
hyväksynyt alkuunkaan naisia pappisvirkaan. Kuitenkin 
Tanskan kirkko hyväksyi ensimmäisenä naispapit niinkin 
varhain kuin v. 1948. Suomessa ensimmäiset naispapit vi-

hittiin virkaansa v. 1988. 
Nyt sitten kohistaan taas 
tasa-arvoisesta aviolii-
tosta. On selvää, ettei 
alkuperäinen kristillisyys 
hyväksy mitään homoliit-
toja. Mutta ennustanpa, 
että luterilaiset ennen 
pitkää hyväksyvät tämän-
kin Raamatun vastaisen 
asian. 
   Em. asiat ovat kuitenkin 
pieniä sivuseikkoja. Koko 
kristinopin uhrausidea  ei
sovi nykyaikaiseen etiik-
kaan. Monenlaisissa us-
konnoissa jumalia on 

lepytetty veriuhrein, usein eläimiä tappaen, mutta joskus 
myös ihmisuhrein. Kristillisyyden idea on, että ihmissuku 
on tehnyt niin suuren rikoksen, että jumalan oli synnyt-
tävä ihmiseksi ja tapatettava itsensä, jotta rikos voitiin 
sovittaa. Toisin sanoen Jumala uhrasi itse itsensä, jotta 
olisi tyytyväinen.
   Yksityisen ihmisen ”rikos” on, että on sattunut synty-
mään! Nykyään luterilaiset papit korostavat kaiken aikaa 
jumalansa armoa tästä rikoksesta annettavasta iankaik-
kisesta rangaistuksesta. Luulenpa, että luterilaiset ennen 
pitkää luopuvat koko kuolemanjälkeisen tuomion ja uh-
raamisen ideasta. Voi tosin kestää satakin vuotta ennen 
kuin tähän päästään. Sen jälkeen ei ole paljoakaan jäljellä 
alkuperäisestä orfilaisesta opista.

    Kustaa Vaasa                     Dionysos                   Martti Luhter

11



   Yhdistyksen II kesäpäivä järjestettiin Porin 
kansainvälisten Jazz-juhlien aikaan 15.7.2016 
Eetu Salin seuran eli selskappin tiloissa 
kaupungin keskustassa.
   Tilaisuuteen saapui vieraita Harjavallasta, 
Helsingistä, Kankaanpäästä ja Lieksasta. Su-
urin joukko henkilöitä oli Porista tai sen välit-
tömästä läheisyydestä. Oli mukavaa nähdä, 
kuinka vieraina oli yhdistyksen ulkopuolisia 
henkilöitä. Se kertoo osaltaan siitä kuinka, 
“vapaa-ajattelu kantaa meidän seiniemme 
ulkopuolelle ja tavoittaa ihmisiä yhdistyksen 
tuntumassa”, sanottiin kaikkien kokoontunei-

den parista kuin yhdestä suusta. 

   Kesäpäivän johdetun kulttuuriohjelman 
oppaana oli yhdistyksen tuttu luottohenkilö, 
porilainen Erkki Yli-Jokipii. Aluksi hän esit-
teli Porin keskustan patsastarjontaa suusa-
nallisesti sisätiloissa. Hän kertoi patsaiden 
historiasta, niitä esittävistä henkilöistä ja 
tapahtumista sekä siitä, kuinka ne on saatu 
Poriin. Hyvän pohjustuksen jälkeen siirryttiin 
patsaskierrokselle tutustumaan itse kohteisiin. 
Kunkin patsaan kohdalla käytiin kuultua läpi, 
kerraten asioita ja kaikilla mu-kana olleilla 
oli mahdollisuus kertoa oma juttunsa liittyen 
juuri kyseiseen patsaaseen.
   Kaikki kesäpäivään osallistuneet esittävät 
kiitoksensa onnistuneesta yhdistystapahtu-
masta Markku Perkiölle, Arvid Saariselle ja 
Erkki Yli-Jokipiille. Kesään ajoittuva avoin 
vapaamuotoinen tapaaminen puolustaa hyvin 
paikkaansa tuoden eloa ja piristystä yhdistys-
rutiineihin.

Kesäinen	iltapäivätapaaminen	heinäkuussa	Porissa
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Jukka Kim, vapaa-ajattelija Nakkilasta

Patsastelijaryhmä Eetu Salinin patsaan edessä sekä alinna Porin
palojen muistoksi pystytetyn muistomerkin edessä. Pori on palanut
yhdeksän kertaa. 1931 vahvistettiin Porin vaakuna, jossa lukee var-
muuden vuoksi “Deus protector noster”, Jumala suojelijamme, kau-
pungin perustajan Juhana herttuan vaalilauseen mukaan. Vaakuna on 
esillä Raatihuoneen fasadissa, jota paradoksaalisesti koristaa myös 
oikeuden jumalatar Justitian patsas.

   Kesäpäivän ohjelmassa oli vapaata kes-
kustelua yhteiskunnallisista asioista, jotka 
kiinnostavat jäsenistöä. Ajatustenvaihto 
oli vilkasta ja sitä käytiin pöytäkunnittain. 
Esille nostettiin kirkosta eroamistilastot ja 
kuinka eronneiden määrä ei lopulta kumu-
loidu vapareiden jäsenistössä. Selviä vas-
tauksia keskustelijoilla oli keväällä 2017 
voimaan astuvasta laista sukupuolineutraal-
ista vihkimisestä ja siitä, kuinka puolustus-
voimissa edelleen rikotaan tasavertaisuutta 
räikeästi sotilasvakuutusta annettaessa. 
Osallistujat käsittelivät asioita vilkkaasti ja 
suhtautuen kipeisiinkin käänteisiin mutkat-
tomasti.



Kansanedustaja Antero Laukkanen (KD) kertoi maa-
liskuussa tuolloin järjestetystä rukousaamiaisesta, että 
tilaisuus pidetään suljettuna osallistujien yksityisyyden 
turvaamiseksi. Hänen mukaansa moni kokee vakaumuk-
sensa peräti arkaluontoiseksi. Hän väitti, että kristittyjä 
jopa vainotaan Suomessa nykyään. Lienen jossain kup-
lassa kun en ole tuollaista huomannut.
   Mielenkiintoista taas oli 18.3. Pressiklubissa, kun Ru-
ben Stiller kysyi vieraidensa uskosta jumalaan. Toimit-
taja Matti Virtanen kertoi uskovansa spagettihirviöön. 
Hänhän ei uskonnottomuuttaan ole peitellut. Media-alan 
yrittäjä Harri Saukkomaa kertoi uskovansa tavallaan ja 
vapaa kirjoittaja Kaarina Hazard kieltäytyi vastaamas-
ta vedoten siihen, että oltiin keskustelemassa kaikkia 
koskevista asioista. Monimietteisesti Ruben Stiller itse 
muotoili, että “rationaalisesti hän ei usko, mutta emotio-
naalisesti kyllä”. Nerokas väistely.
   On merkillistä, kuinka hankalaa varsinkin julkisessa 
työssä oleville on kertoa se, onko uskossa vai ei. “Omal-
la tavallaan” uskominen kertoo siitä, että ei halua tulla 
leimatuksi uskovaksi, vaikka sitä olisikin. Matti Virtanen 
on ollut julkiuskonnoton jo kauan, mutta hän ei liene 
tullut vainotuksi. Tulisiko Harri Saukkomaa vainotuksi, 
jos hän tunnustaisi Jumalansa? Entä eikö hän pelkää, 
että hänestä tulee Pietari, joka kolmasti kielsi Herransa? 
En tiedä, mitä Kaarina Hazard uskoo tai on uskomatta, 
mutta hänkin selvästi pitää asian ilmoittamista epämu-
kavana. Uskonnottomana hän ilmoittaisi todennäköisesti 
asian laidan, joten hän lienee jollain tavalla uskova. Voi 
olla että hänellä on joku muu uskon kohde kuin kristi-
tyillä ja samahan se. Mutta sellaisen ilmoittaminen söisi 
älykkäältä ja sanavalmiilta keskustelijalta uskottavuutta. 
Joten parempi olla ilmoittamatta.
   Meillä on uskonnon vapaus ja uskominen on tietysti 
yksityisasia, jos sen niin haluaa. Tavan ihminen pitäköön 
asian henkilökohtaisena, enkä siitä vaivaa näe. Mutta jos 

julkisuuden henkilö, joka haluaa ilmiselvästi vaikuttaa 
asioihin keskustelemalla ja tuomalla mielipiteitään esiin, 
pitää uskoansa tai uskomattomuuttansa piilossa, voi miet-
tiä kuinka paljon hän on valmis tunnustamaan yhteiskun-
nallisiakaan asioita. Uskonto on yhteiskuntaan vaikuttava 
asia. Usko on poliittinen asia, vaikka muuta voisi luulla.
   Ainakin poliitikkojen tämäkin puoli pitäisi tulla sel-
väksi, koska he ovat tekemässä meitä kaikkia koskevia 
päätöksiä ja siinä uskonnollinen katsomus voi hyvinkin 
olla vaikuttamassa. Se olisi reilu peli. Poliitikko ilmaisee 
aina väriä eli puoluekantansa. Miksi uskonkanta olisi eri 
asemassa? Molemmat ovat yhteiskuntaan vaikuttavia 
tekijöitä. Uskonnolla on siis edelleenkin sangen vahva 
merkitys ja asema yhteiskunnassamme. Vapaa-ajatte-
lijoihin kuulumista pidetään vieläkin epäilyttävänä ja 
uskonnottomaksi julistautumiseen on nähtävästi vieläkin 
korkea kynnys. Varsinkin, jos on julkisuuden henkilö. Voi 
silti miettiä, minkälaisia motiiveja olla julkisuudessa on 
sellaisella henkilöllä, joka ei omaa katsantoaan uskalla 
ilmoittaa. Olisi voinut kuvitella, että nyt olisi jo sellaiset 
ajat, että oman poliittisen kannan ilmoittaminen voisi olla 
joillekin hankaluus, mutta ei se miten jumalasta ja uskon-
nosta ajattelee.

Yki Räikkälä
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  Kirkot ovat soittaneet kelloja Aleppon uhrien vuok-
si. Sinänsä hieno ele, mutta mieleen tulee muutama 
kysymys. Ensinnäkin, miksi kirkko reagoi vasta nyt? 
Syyriassa on sodittu, tapettu ja tuhottu raa´asti jo viisi 
vuotta. Sivistystä, ihmisyyttä ja toivoa on raunioitettu 
silmittömästi. Sairaaloita pommitettu jo vuosia. Alep-
poa on pommitettu viikkotolkulla tauotta, siviiliuhreja 
määrättömästi. Poliitikotkin ovat olleet laimeita, mutta 
kirkollispiirejä viime aikoina on huolestuttanut enem-
män se, saako homoja vihkiä tai siunata kirkossa.
   Konflikteja on ollut maailman sivu, mutta nyt jälleen 
siviilien murhaaminen ja sivilisaation ja kulttuurihisto-
rian tuhoaminen ovat olleet järjestelmällistä jo vuosi-
kausia. Siihen ovat osallistuneet myös eräät länsimaat 
ja Venäjä. Heijastaako kirkko Suomessa sitä yleistä 
asennetta länsimaissa, että ”onhan se kauheata, mutta 
minkäs me sille mahdetaan (antaa muslimien ja rätti-
päiden tappaa toisiaan)”? 
   Toinen asia on se, että kirkon edustaman uskon mu-
kaan Jumala on kaikkivaltias ja hyvä. Olen keskustellut 
uskovien kanssa asiasta. Heille heidän herransa rakka-
us ja armo on rajatonta. Samalla tämä on kaikkitietävä 
ja kaikkivoipa. Olen kysynyt, miksi heidän herransa 
rakkaus ei ilmene Aleppossa? Samoin Haitissa, jossa 
vain kuusi vuotta sitten oli hirmuinen maanjäristys yli 
220.000 uhreineen ja nyt hirmumyrsky, joka pirstoi 
sen mitä edellisen maanjäristyksen jälkeen oli korjattu. 
Miksi heidän herransa rakkaus on niin paikallista ja 
vain eräitä koskettavaa? Miksi herra siunaa vain meitä 
sivistyneissä ja varsin sekularisoituneissa, hyvin voi-
vissa valtioissa asuvia? Tyhjentävää vastausta ei tarvit-
se odottaa. Ongelma sivuutetaan tyyliin, että ”Jumalan 
rakkaus on suurin kaikesta näkyväisestä ja näkymät-
tömästä”. Ja ”Jumala on antanut meille vapaan tahdon 
tehdä hyvää tai pahaa”. Ongelman voi kiertää näinkin 
fiksusti: “Usko ja inhimillinen logiikka eivät vain sovi 
samaan paattiin; jos ongelmaan on olemassa looginen 
ratkaisu, ei tarvita uskoa, jos uskoo, ei tarvita inhimilli-
sesti loogista ratkaisua”. Nihilismiä huipussaan.

   Koska vastausta omnipotentin paradoksiin ei ole, olen 
minä siis väärässä. Esitän vääriä kysymyksiä. Pitänee 
siis kysyä, mitä minä voin tehdä Jumalalle, eikä sitä mitä 
Jumala voi tehdä luomalleen maailmalle. Tiettävästi me, 
jotka emme Jeesusta vastaan ota, olemme kadotuksen 
omat. ”Kadotus” on vesitetty muoto aiemmalle rajulle 
sanalle helvetti. Aleppo on nyt maanpäällinen helvetti. 
Uskovien mukaan kenenkään kärsimys ei ole niin suurta 
kuin heidän Kristuksensa (jonka muuten isänsä pani kär-
simään). Shakespeare kirjoitti näytelmässään Myrsky, että 
helvetti on tyhjä, kaikki pirut ovat täällä. Sattuvasti sanottu 
jo kauan sitten.
   Erään uutisen mukaan lapsille ei ole tehty näin pahaa 
väkivaltaa toisen maailmansodan jälkeen kuin Aleppossa 
nyt. Kärsivästä lapsesta on kuitenkin samantekevää, missä 
sodassa joutuu kärsimään. Sotia lietsovat miehet, jotka 
mielellään tulevat kuvatuiksi lasten kanssa. He panevat us-
konnon, kansallisideologian tai muiden hämärien aatteiden 
vuoksi sotimaan nuoria miehiä, jotka olivat vähän aikaa 
sitten lapsia. USA tiettävästi vuokraa Afrikasta entisiä 
lapsisotilaita sotimaan puolestaan. Sodassa ei voita kukaan 
muu kuin roistomaiset asekauppiaat. Lähes kaikki sodat 
käydään aseilla, joita myyvät USA:n ja Venäjän hallitus-
ten kautta asekauppiaat. USA ja Venäjä ovat kristinuskon 
läpäisemiä maita ja heidän hallitsijansa vannovat Jumalan 
nimeen. Muutkaan hallitukset eivät ole viattomia. Suomi-
kin on myynyt asejärjestelmiä sotaa käyviin maihin.
   Kellojen soitto on kirkon oma Je suis Aleppo. Kaukainen 
solidaarisuuden osoitus, jonka merkitys on lähinnä oman-
tunnon pesu. Hyvä silti, että me pienten harmien keskellä 
elävät saamme muistutuksen muualla tapahtuvista kauhe-
uksista. Tällaisella eleellä voisi silti olla jotain merkitystä 
vain, jos kaikkien maiden kirkkojen kellot soisivat niin 
kauan, että Aleppon painajainen loppuisi. Mutta edel-
leenkin jää muita kauheuksia, jotka jatkuvat loputtomiin. 
Jumala niihin ei puutu. Pelastaa vain Häneen ja Hänen 
poikansa kaikkien syntien lunastukseen uskovat. Kellot 
soivat solidaarisuutta, turhautuneisuutta ja ehkä myös kir-
kon omaa huomion hakuisuutta huolestuttavan jäsenkadon 
merkeissä.

ALEPPOLLE
KELLOT	
SOIVAT

Yki  Räikkälä
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Porin kaupunginsairaalan menettelyä kuole-
mantapauksen sattuessa on ilmeisen selvästi 
varaa kehittää uskonnottomien näkökulmasta. 
Siellä oppaaksi hautajaisjärjestelyissä on tar-
jolla vain Porin seurakunnan laatima ”Surun 
kohdatessa. Hautajaisjärjestelyopas”. Monessa 
muussa sairaanhoitopiirissä jaetaan Suomen 
hautaustoimistojen liiton laatimaa ”Avuksi 
hautausta järjestäville” -opasta. Suurelle osalle 
uskon asioihin välinpitämättömästi suhtautu-
ville asiassa ei varmaan ole ongelmaa, mutta 
tämä käytäntö ei ole tasapuolinen. Sairaalan 
yhteiskunnallisena laitoksena tulisi noudattaa 
uskonnonvapautta tässä asiassa ja tarjota us-
kontoneutraalia opasta. Pitäisi olla selvää, että 
surevien omaisten joukossa on myös muiden 
uskontokuntien edustajia sekä uskonnottomia.

Porin seurakunnalla on myös tiukka näkemys 
uskonnonvapaudesta. Sitä ei ole. Käppärän 
isossa kappelissa ei saa järjestää saattotilaisu-
utta ilman pappia. Papittomalle saattotilaisu-
udelle suodaan sivutila, jonne mahtuu n. 10 
henkeä ja jossa ei ole urkuja eikä pianoa. Isossa 
kappelissa saa järjestää ainoastaan uskonnolli-
sia siunaustilaisuuksia. Tässä sivuutetaan us-
konnottomien yhdenvertaisuus. Tosin hautaus-
toimilaki on huono ylipäätään uskonnottomien 
kannalta. Kirkkohan on pitänyt kiinni omasta 
monopolistaan hautaustoimessa. Mutta kappe-
lien käytöstä ei ole laissa säädetty.

Yhdenvertaisuuden toteutumattomuus tässä on ilmeisen 
merkillepantava epäkohta silloin, kun valtio myöntää 
budjetistaan 114 miljoonaa euroa kirkolle hautausmaiden 
ylläpitoon. Tältä lain suoman papinreiän pohjalta seura-
kunnat toimivat yhdenvertaisuutta loukaten, minkä myös 
Kirkkohallitus siunaa. Pääsääntöisesti siis seurakunnat 
eivät anna kappeleita uskonnottomiin saattotilaisuuksiin. 
Tähän käytäntöön kaupallisella eetoksella toimivat hau-
taustoimistotkin ovat muotoontuneet ja pitävät etusijalla 
”siunaustilaisuutta”. Kun näin on aina toimittu, niin näin 
nytkin toimitaan. Pääasia, että kassavirta toimii, eikä 
turhaa vaivaa poikkeavista tavoista tarvitse nähdä.

Kappelit ovat tietysti kirkon rakentamia omaan tarkoi-
tukseensa, jossa vainajalle suoritetaan viimeiset taika-
menot. Jos kirkko ei suvaitse uskonnonvapautta omissa 
tiloissaan, niin sitten pitäköön tilansa ja tunkkinsa. Ja 
kerätköön sitten varansa itse ilman yhteiskunnallista ve-
ron kantoa. Saattotilaisuudenhan voi tietty järjestää myös 
sen ulkopuolella. Mutta käytännössä se on nykyisellään 
tietty varsin hankalaa. Vallitseva tilanne sotii siis yhden-
vertaisuutta vastaan ja rikkoo ihmisten perusoikeuksia. 
Vapaa-ajattelijoilla ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestönä, 
kuten myös kaikilla uskonnollisia menoja kaihtavilla on 
tässäkin asiassa vielä paljon työtä.

USKONNOTTOMAT
JA

KAPPELIT

Vapaa-ajattelijoiden liiton pääsihteeri 
Esa Ylikosken kirjoituksesta luvalla muo-
kannut Yki Räikkälä
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SYYSKOKOUS

Satakunnan vapaa-ajattelijoiden syyskokous 
on lauantaina marraskuun 19. päivänä 2016 
klo 14:00. Kokouspaikkana toimii Salinin 
selskappin tilat, osoite Nortamonkatu 3, Pori. 
Sääntömääräiset asiat, ainakin.

Hallitus

JÄSENMAKSUhomma KUNTOON!

Jos syystä tai toisesta olet ken� es jä� änyt Satakunnan vapaa-aja� elijoiden vuoden 2016 
jäsenmaksun hoitama� a, niin nyt on korkea aika saa� aa homma kuntoon ja olla omantun-
non painosta vapaa satakuntalainen vapaa-aja� elija!

Maksun määrä on vaivaiset 25 euroa. Käytä maksaessasi viitenumeroa 20161.
Tilinumero: FI95 1269 3000 6248 15.

Jäsenmaksu sisältää Vapaa Aja� elija -lehden � lausmaksun. Yhdistyksen hallitus muis-
tu� aa, e� ä ilman jäsenmaksun suori� amista ei voi olla jäsenenä humaania aja� elua ja 
ihmisoikeuksia edistävässä yhdistyksessä. Ilman jäsenmaksuja yhdistyksen toimintakaan 
ei ole mahdollista. Näin se vain menee.

“Uskonnot ovat filosofiaa 
ilman kysymyksiä.” Christopher Hitchens




