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Hyvillä mielin ja tyydytyksellä tervehdin yhdistyksen 
jäseniä vuosikokouksen koittaessa.

Yhdistyksessä on noussut esiin tekeminen ja tarmo-
kas tarttuminen asioihin. Jäsenten aktiivisuus on ollut 
huomattavaa ja esitän kiitoksen kaikille, jotka ovat 
kantaneen kortensa kekoon vapaa-ajattelun parhaaksi. 
Jäsenmääräkin on kasvanut hiukan, mutta silti ei 
merkittävästi.

Pidän tärkeänä jäsenmaksun suorittamista. Satava-
pareissa tehdään kaikki työ vapaaehtoisesti. Olemme 
vähäväkinen yhdistys ja tulomme pelkästään jäsen-
maksujen varassa. Pyydän jok’ikista maksamaan jäsen-
maksunsa. Henkilöillä on mahdollisuus saada vapautus 
jäsenmaksusta kirjallisella ilmoituksella hallitukselle. 
Toimikaa myös sen mukaan tarvittaessa. Olkaa niin 
hyvät, maksakaa jäsenmaksut ajallaan!

Eräänä voimain ponnistuksena yhdistyksessä on ollut 
ET-opiskelijain palkitseminen stipendeillä. Haluamme 
kannustaa nuoria ET-opintojen pariin ja osoittaa 
kuinka ET on oppiaineena arvokas ja tärkeä. Kuluvan 
syksyn aikana yhdistyksemme tulee tekemään aloit-
teen Liittohallitukselle ET-opetuksen ottamisesta 
vapariliiton yhdeksi kärkihankkeeksi liittokokousten 
välillä. Tulemme korostamaan aloitteessamme, kuinka 
merkittävä osa opiskelijoita jää peruskoulussa vaille 
mahdollisuutta valita oppiaineekseen ET-opetuksen. 
Aloitteessamme korostamme ET-opetuksen kuuluvan 
valinnaisena aineena kaikille ja jokaiselle opiskelijalle, 
myös niille opiskelijoille, jotka kuuluvat kirkkoon. Näin 
se lisää opiskelijoiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, 
saavuttaen suuren, jopa valtavan joukon opiskelijoita, 
jotka ovat tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa toisiin 
opiskelijoihin nähden tahtomattaan.

Järjestimme heinäkuussa onnistuneen kolmannen 
Jumalattoman Kesäpäivän. Vieraana oli liiton pääsih-
teeri, Esa Ylikoski, joka kertoi yhdenvertaisuudesta ja 
tasa-arvosta. Tapahtuma onnistui hyvin ja siihen osal-
listui toistakymmentä henkeä. 

Yhdistysrutiineissa olemme kokeilleet hallituksen net-
tikokouksia. Olemme keränneet kokemuksia kahdesta 
kokouksesta. Alun jälkeen kokoukset ovat onnistuneet 
hyvin. Satavaparit lienee edelläkävijä tässä asiassa 
liitossamme. Selvää on, etteivät nettikokoukset koko-
naan korvaa läsnäolokokouksia, mutta ovat käteviä ja 
nykyaikaisia, säästäen aikaa sekä hallituksen jäsenten 
matkakuluja. Kukin voi osallistua kokoukseen tietoko-
neeltaan ajasta tai paikasta riippumatta. 

Siikaisissa olevaa ateistien ja uskonnottomien hautaus-
maalle luodaan rutiinit. Työ on aloitettu, tarkoituksena 
on saada jumalaton ja uskonnottomien hautausmaa 
niiden henkilöiden tietoon, jotka sitä maailmankatso-
muksensa puolesta tulevat tarvitsemaan. Hautausmaalle 
järjestetään hallinto, hautapaikoille maksut ja Lepomäen 
hautausmaa saa yhtenäisen ohjesäännön. 

Kesäkuussa 2017 Vapaa-ajattelijan liiton liittokokous 
pidettiin Oulussa. Osallistuimme siihen kokousedusta-
jamme välityksellä ja mukana oli joukko satakuntalaisia 
kokousseuraajia. Onnistuimme saavuttamaan henkilöva-
linnoissa hyvän tuloksen, sillä liittohallitukseen valittiin 
Yki Räikkälä, liittovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Tauno 
Perkiö ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen 
Tanja Laine. Valinnat toimivat luottamuksen osoituk-
sena satakuntalaisia kohtaan, kertoen liiton hallinnossa 
aikaisemmin hyvää työtä tehneen Arvid Saarisen onnis-
tumisesta liittotason luottamustehtävässään.

Osallistuimme ensikertaan Turun Kirjamessuille 8.-
10.10.2017 yhteistyössä Turun vapaa-ajattelijoiden ja 
Vapaa-ajattelijain Liiton kanssa. Meiltä se oli uusi pään-
avaus - rohkea ja ennakkoluuloton. Olemme varmoja 
siitä, että kirjamessuilla vapaa-ajattelijat nousivat hyvin 
näkyviin. Saimme kovalla työllä sen mitä läksimme hake-
maan – näkyvyyttä ja liekkimaljan upeasti logona toisten 
joukkoon.

Hyvät jäsenet! Olen ajatuksissani varma, että jatkaes-
samme vireyden ja aktiivisuuden tiellä, saamme Satakun-
nan vapaa-ajattelijoita aina positiivisesti esille. On suuri 
ilo havaita miten tekeminen on tarttunut jäsenistöön. 
Yhdessä pystymme vaikuttamaan moneen asiaan! 

Tervetuloa vuosikokoukseen 11.11.2017 klo 14:00! 
Jukka Kim, puheenjohtaja

Puheenjohtajalta päivämäärällä 15.10.2017
Jukka Kim
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Satakunnan ja Turun vapaa-ajattelijat tapasivat keskuste-
lujen merkeissä 3.6.2017 Raumalla. 
  Kokouspaikaksi otettiin sopivasti puolimatkankrou-
vi kummastakin suunnasta katsottuna. Rauma esit-
täytyi hienona kaupunkina esitellen parhaita puoli-
aan ja jättäen jokaiseen lähtemättömän vaikutelman. 
  Satakuntalaisia isäntiä edustivat yhdistyksen perustaja-
jäsen Hiski Henttula, nykyistä hallitusta Pasi Hiltunen, 
Jukka Kim sekä Tauno Perkiö. Vieraina olivat Turun va-
paa-ajattelijoiden hallituksen varajäsen, Laura Ahonen, 
puheenjohtaja Ritva Ahonen ja sihteeri Katariina Lappi. 
Agenda oli sovittu riittävän väljäksi, mutta silti sellaiseksi, 
joka vaati asioiden systemaattista läpikäyntiä. Keskuste-
luissa olivat VA:n järjestötyön ajankohtaiset aiheet, Liit-

tokokous Oulussa, puhuttiin Turun lokakuussa olevista 
kirjamessuista, Turun VA:n kokemuksista kotisivujen päi-
vittämisessä. Satakuntalaiset ottivat esille Siikaisissa ole-
van uskonnottomien hautausmaan kehittämisen ja järjes-
telmällisen käytön sekä 3. Jumalaton Kesäpäivä Porissa.  
  Ajatustenvaihto oli vilkasta ja kummankin osapuolen 
näkemyksen mukaan hyödyllistä ja tarpeellista. Kiinteää 
yhteistyötä päätetiin jatkaa todeten palaverin olleen hyvä-
henkisen ja hyödyllisen yhdistyskontaktin.

           Jukka Kim
           Kuva: Laura Ahonen

SATAKUNNAN JA TURUN VAPAA-AJATTELIJAT RAUMALLA

Vanhempien vastasyntyneelle lapselleen ilmoittamien 
nimien vastaanotto, tarkastaminen ja rekisteröinti väes-
tökirjanpitoon tulee siirtää kokonaan maistraateille, esit-
tää Vapaa-ajattelijain liitto eduskunnan lakivaliokunnal-
le lausunnossaan nimilain uudistamisesta. Näin myös 
nimen lainmukaisuuden selvittäminen tapahtuisi ilman 
ylimääräisiä vaiheita.
Liiton mielestä kirkkoja ei tarvita nimen annon välikä-
deksi. Kommentoidun lakiesityksen mukaan Evanke-
lis-luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle jäisi yhä rooli 
nimi-ilmoituksen vastaanottajana ja tietojen välittäjänä 
väestötietojärjestelmään. Liiton mielestä se suosii kirkon 
vauvajäsenhankintaa.
– Maistraattien vastasyntyneen vanhemmille lähettämä 

KIRKON VAUVAJÄSENHANKINNASTA VIRANOMAISTUESTA KRITIIKKIÄ
VA tiedote / 2.10.2017 / Jori Mäntysalo

kirje ja nimen ilmoituslomake nyt suorastaan ohjaavat 
vanhempia liittämään vauvoja jompaankumpaan valtion-
kirkkoon, kritisoi liiton pääsihteeri Esa Ylikoski.
– Maistraatin lomakkeissa kysytään jopa lapsen kummi-
en nimiä, vaikka ne eivät millään lailla liity lapsen nimen 
ja äidinkielen ilmoittamiseen. Kirkkojen lapsijäsenyyden 
markkinointi viranomaisohjeissa ja ilmoituslomakkeissa 
ei vastaa julkiselle vallalle asettuvan neutraliteettiperiaat-
teen vaatimuksia.
Vapaa-ajattelijain mielestä lapsijäsenten hankinta uskonto-
kuntiin ei kuulu maistraattien lomakkeisiin. Lisäksi liitto 
kritisoi, että valtio nyt jopa maksaa tällaisesta väestörekis-
teritoiminnasta osana ev.-lut. kirkon budjettirahoitusta.
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POHJOISMAINEN HUMANISTIMANIFESTI
Vapaa-ajattelijain liitto ja Suomen Humanistiliitto sekä muut pohjoismaiset järjestöt, jotka ovat Kansain-
välisen humanistisen ja eettisen unionin IHEU:n jäseniä, hyväksyivät vuonna 2016 yhteisenä julistukse-
naan pohjoismaisen humanistimanifestin:
 
1. Humanismi on sekulaari elämänkatsomus. Se perustuu ajatukseen siitä, että ihmiset ovat osa luontoa, 
syntyneet vapaina ja yhdenvertaisina ihmisarvoltaan ja oikeuksiltaan ja heillä on järki sekä omatunto.
2. Humanistien näkemyksen mukaan olemassaololle ei ole ennalta määritettyä tarkoitusta. Jokaisella on va-
paus etsiä elämälleen tarkoitus ja päämäärä omakohtaisen pohdiskelun, sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä 
ihmiskunnan tieteen, filosofian ja taiteen luoman rikkaan kulttuurin kautta.
3. Humanismi edistää rationaalisuutta. Kriittisyys ja kyseenalaistaminen, tietoon perustuva järkeily ja 
tieteelliset menetelmät ovat parhaat työkalut, joilla maailmasta saadaan luotettavaa tietoa.
4. Humanistit kannustavat kyseenalaistamaan kaikki ajatukset ja mielipiteet, myös omansa. Meidän tulee 
etsiä parhaita argumentteja ja muuttaa mielipiteitämme sekä tarkistaa vakaumuksiamme silloin, kun ne 
voidaan osoittaa vääriksi. Sananvapaus on olennaisen tärkeää, jotta mielipiteitä voidaan arvioida avoimessa 
keskustelussa.
5. Humanistit pitävät demokratiaa, laillisuusperiaatetta ja ihmisoikeuksia perimmäisinä arvoina, jotka 
voidaan perustella järkisyin. Olemme osa yhteiskuntaa ja meillä on vastuu kanssaihmisistä ja ympäristöstä 
sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Meidän on varmistettava planeettamme elinkelpoisuus tuleville 
sukupolville.
6. Humanismi edistää kaikkien yhdenvertaisuutta. Humanistit kunnioittavat uskonnonvapautta ja jokaisen 
oikeutta valita oma elämänkatsomuksensa. Valtion tulee olla sekulaarinen, eikä se saa myöntää erioikeuksia 
minkään elämänkatsomuksen perusteella.

 Tämä on toinen toimittamani SataVAPARI -lehti. Kuten edel-
linen numero, on tämäkin toimitukselliselta linjaltaan varsin 
vapaamuotoinen. Kun harrastuksekseen tekee, eikä pomoja ole 
olan takana, voi tehdä valintoja oman pään mukaan. Liiton lehti 
Vapaa Ajattelija on enemmänkin liiton tavoitteista ja strategias-
ta kertova ns. virallinen lehti. Täällä provinssissa voi olla vähän 
vapaampi meno. 
 Tätä kasatessani havaitsin, että yksi linja tai teema tässä nume-
rossa on, nimittäin jumalanpilkka. Parissa omassa jutussani se 
on läsnä ja sattumoisin otin mukaan Vapaa-ajattelijaliiton oman 
vaatimuksen: jumalanpilkkalaki on kumottava. Jumalanpilkka 
on irrationaali käsite, joka paradoksaalisesti todistaa jumalan 
olemassaolemattomuuden puolesta. Miksi ihmisten tätä pitäisi 
puolustaa? Ja mistä ihmiset tietävät, onko oikein tästä toinen 
tuomita? Nimittäin nakkaako se oletettu Jumala vähääkään koko 
asiasta? Mitään tietoa tästä ei ole, joten kyseessä onkin silkka 

vallan ja dogmien puolustus. Itse uskovaisten kanssa keskustel-
lessani olen saanut usein kuulla olevani rienaaja, vaikka olen 
lähinnä esittänyt perusteltuja kysymyksiä. Laissa Jumalanpilkka 
on korvattu eufemismilla ”uskonrauhan rikkominen”, mutta ei 
se itse asiaa ole muuttanut. Viimeinen tuomio ”jumalanpilkas-
ta” annettiin 1974 Harro Koskiselle, 24-vuotiaalle taiteilijalle, 
”Sikamessias” -teoksesta, vaikka hän ei sitä tehdessään edes 
tarkoittanut mitään jumalanpilkkaa, vaan ihan jotain muuta.
 Tästä numerosta jäi yli muutama juttu, mutta se ei tarkoita, 
etteikö satakuntalainen jäsenistö voisi myös juttuja tuottaa ja 
tarjota. Ylijääneistä ei nimittäin ollut yksikään jäsenistömme 
tuottama, vaan pari omaani ja sitten liiton aineistoa. Tarkoitus 
on, että tämä on Satakunnan vapaa-ajattelijoiden yhteinen leh-
ti, estraadi tuoda ajatuksiaan uskonnottomuudesta, elosta yh-
teiskunnassa, jossa kirkolla on vielä mahtia, asioista, joita voisi 
kehittää ja mitä vain. Vuoden kuluttua todennäköisesti ilmesty-
vään lehteen voi siis rohkeasti tarjota juttuja. -YR

-Tuomarin uskonnollinen vala poistui 1.1. 
-Äidin yksinoikeus vauvakastattamiseen poistui 1.3. 
-Varhaiskasvatussuunnitelmista poistui uskontokasvatus  1.8.
Tulossa:
- Nimilaissa vähennetään seurakuntien valtaa. 
- Ehtoollisviinin verovapaus poistuu. 
- Ministerin uskonnollinen vala poistunee.
Kirkosta eronnee n. 50.000. Kastettujen osuus syntyneistä 
laskee. Paljon on vielä muutettavaa, mutta suunta on onneksi 
selvä. Maa sekularisoituu vääjäämättä, vähä vähältä.

TOIMITTAJAN VAPAA SANA

VUONNA 2017 TAPAHTUNUTTA
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Pulinaa kielillä

Uskovilla riittää motivaatiota pilvilinnoihinsa. Edelli-
sessä SataVapari -lehdessä oli maininta Nooan arkin 
rakentamisesta USA:ssa. Se valmistui ja se on maailman 
suurin puurakennus. Hinta oli vaatimattomat 100 miljoo-
naa dollaria. Seuraavaksi on tiettävästi vuorossa Baabelin 
torni. Uskovat kokoontunevat aikanaan sinne puhumaan 
kielillä.

Lähivalistusta

Huhtikuussa oli eräässä helsinkiläisessä lähiössä jokaises-
sa postilaatikossa kaksi tuhtia kirjaa. Kirjat oli kirjoittanut 
Adnan Oktar, joka tunnetaan myös nimellä Adnan Hoca 
ja kirjailijanimellä Harun Yahya. Hän on kreationismin 
saarnaaja ja holokaustin kieltäjä. Kallis homma, mutta 
mikään kustannus ei ole liian suuri totuutta toitottaessa. 
Mikä taho oli, ei ole tiedossa. (Lähde HS)

Pappien orgiahetki päättyi ikävästi

Poliisi keskeytti Vatikaanissa korkea-arvoisten pappien 
orgiat, joita vietettiin huumeista huumassa. Tiettävästi 
orgioissa harrastettiin ”sodomiaakin”. Poliisi sai hälytyk-
sen naapureilta, joita häiritsi outo käytös ja epämääräinen 
liikenne Paavi ei ollut ymmärrettävästi mielissään. 
(Lähde:Vice 6.6.)

Win 10:n jumalatila
 
”Windows 10:ssä on salainen ”jumalatila” – helpottaa 
käyttöä ihmeellisesti”. (IS 8.10.2017) - Voikin ihmetellä, 
miten olemme ennen Windowsin kanssa tulleet toimeen. 
Joskus sen päivityskin kestää aivan jumalattoman kauan. 
Jäämme nyt odottamaan, miten vastaa teistisiin ulottuu-
vuuksiin menevässä kilpailussa Apple...

Uskonnollinen myytti totta!

Tiede osoitti italialaisluostarin pyhimysmyytin todeksi. 
Ainakin melkein. Leipäsäkki, joka legendan mukaan oli 
lahja Franciscus Assisilaiselta, on radiohiiliajoituksessa 
osoittautunut oikean ikäiseksi.
 Eteläitalialaisessa Follonin munkkiluostarissa 700 vuotta 
vanhat pyhäinjäänteet, kankaankappaleet ovat juuri väi-
tetyn vanhoja. Legendan mukaan kappaleet kuuluivat 
Franciscus Assisilaisen säkkiin. Säkin kerrotaan ilmesty-
neen luostarin portaille kerran talviyönä v. 1224. Säkissä 
oli leipää Franciscukselta. Legendan mukaan säkin len-
nätti perille enkeli. (Lähde: Yle)

Vatikaanin sana ei paina Belgiassa...

Vatikaani on moittinut Belgiassa toimivaa katolista 
järjestöä Brothers of Charity’ä siitä, että se on sallinut 
eutanasian järjestön psykiatrisessa hoitoyksikössä. Paavi 
Franciscus vaati järjestöä muuttamaan käytäntöjään tai 
muuten rahoitus lakkaa ja se erotetaan katolisesta kirkos-
ta. Belgian entinen pääministeri Herman Van Rompuy 
vastasi Vatikaanille suorin sanoin: ”Aika jolloin Rooman 
sana on viimeinen sana, on kauan sitten päättynyt. Vati-
kaani ei enää belgialaisia määräile!” Eutanasia hyväksyt-
tiin Belgiassa 15 vuotta sitten. 

Jumala ei tee virheitä. Helluntailaiset tekevät

Helluntailaiset Rachel, 30, ja hänen miehensä Joshua Pi-
land, 36, saivat vauvan 6. helmikuuta 2017. Vauva syntyi 
kotona Lansingissa Michiganissa Yhdysvalloissa. Syn-
tyessään Abigail -tyttö vaikutti terveeltä. Pariskunnalla 
oli ennestään kaksi tervettä lasta. Kätilö kertoi seuraavana 
päivänä vanhemmille, että vauvalla näyttäisi olevan kel-
tatauti. Jos häntä ei vietäisi välittömästi sairaalahoitoon, 
lapsi saattaisi saada aivovaurion ja kuolla.
 Äiti kieltäytyi viemästä lasta hoitoon. Hän oli sanonut 
kätilölle, että jumala ei tee virheitä. Sitten 9. helmikuuta 
Abigailin nenästä tuli verta, lapsi ei syönyt ja hengitys 
kulki vaivalloisesti. Isoäiti Rebecca olisi halunnut kut-
sua apua, mutta äiti kieltäytyi. Klo 11 aamupäivällä lapsi 
kuoli.
 Pariskunta kutsui kotiinsa seurakuntansa jäseniä rukoile-
maan Abigailin kuolleista heräämisen puolesta. Vanhem-
mat eivät ottaneet yhteyttä viranomaisiin. Äidin veli 
hälytti poliisit. Lapsi löytyi kuolleena, ympärillä  rukoile-
via ihmisiä.
 Lansing State Journalin haastattelemien asiantuntijoiden 
mukaan lapsi olisi hyvin todennäköisesti selvinnyt, jos 
hänet olisi viety heti hoitoon. Isää ja äitiä ovat saaneet 
syytteen taposta. Jos heidät tuomitaan, he saattavat saada 
15 vuoden vankeusrangaistuksen. (Lähde: IL 29.9.)

Jehovat vain valistavat ystävällisesti eronneita

Jehovan todistajat ovat julkaiseet videon, jossa yhteisöstä 
lähtenyt, vääräuskoiseen rakastunut nuori kokee kart-
tamisen karun todellisuuden. Hän ymmärtää lopulta 
tehneensä väärin, kokee tunnontuskia ja palaa rakastavaan 
yhteisöönsä, joka oli toiminut oikeellisesti. “He rakastivat 
minua ja halusivat minun palaavan Jehovan luo”.
JT:n tiedottaja Veikko Leinonen kieltää, että he eristäisivät 
lähtijöitä “täydellisesti”. (Lähde: IL 12.10.)
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 Usko ei siirrä vuoria, mutta uskolla voi tehdä vuoria. 
Vaikka ristivuoria. On selvää, ettei pelkällä uskolla tehdä 
mitään. Pitää tehdä myös se mihin uskoo. Luja usko te-
kemiseensä auttaa varmasti, oli kyseessä mikä tekemisen 
laji tahansa. Pitää olla motivaatiota. Jos jotakin uskovis-
sa heidän näkemyksessään maailmasta voi ihailla, on se 
varmasti motivaatio. Kryžių kalnas, Ristikukkula, on tästä 
oiva esimerkki. Ristikukkula sijaitsee Liettuassa Siuliais-
sa. Siitä on ensimmäisiä mainintoja vuodelta 1850. Ekat 
ristit sinne, entiselle linnavuorelle, roudattiin sen jälkeen 
kun puolalaiset ja liettualaiset kapinoivat epäonnisesti Ve-
näjää vastaan 1831. Sitten sinne on tullut risti poikineen 
ja kumminkaimoineenkin. Niitä on siellä nykyisin kai sa-
tojatuhansia.
 Liettuan ollessa osa Neuvostoliittoa kukkula tasattiin 
maansiirtokoneilla monta kertaa, mutta aina vain ihmiset 

eri puolilta toivat uusia tilalle. Sinnikkäästi. Kaksi usko-
musjärjestelmää taisteli toisiaan vastaan. Kumpikaan ei 
lopulta voittanut. Toinen uskomusjärjestelmä vain hävisi 
historian hämärään. Se oli kaikessa konkreettisuudessaan 
ja maanpäällisyydessään liian ilmiselvä toimimattomak-
si ja järjettömäksi osoitettavissa. Uskonnossa on se etu 
puolellaan, että sen palvonnan kohdetta ei voi todistaa 
olemattomaksi. Jotkut uskovat varmaankin voivat väit-
tää ristikukkulan osoittavan Jumalan voimaa, mutta eipä 
siinä ole kyse mistään muusta kuin ihmisvoimin sinne 
kasatuista talismaaneista. Ja osoitus ihmisen motivaation 
voimasta.

USKO EI SIIRRÄ VUORIA, MUTTA VOI TEHDÄ NIITÄ

Valoa korviin ja valtion tukia kukkaroon...

 Vuonna 2010 kuului Oulusta kummia: Valkee Oy oli ke-
hittänyt mullistavan laitteen, jolla voitiin helpottaa merkit-
tävästi kaamosmasennusta. Laite oli kaiken huipuksi eri-
nomaisen yksinkertainen: potilas laittaa korviinsa napit, 
joista tulvii korvakäytäviin valoa. Laitteen komponentit 
maksoivat vain kymmenisen euroa, eikä kokoonpanokaan 
vaatinut paljoa työtä. Laitteita alettiin kuitenkin myydä 
reippaasti yli 100 euron hintaan.
 Laitteen vaikuttavuuden kunnollinen tutkiminen oli vai-
keata. Kaksoissokkotutkimus edellytti, että osa koehen-
kilöistä olisi käyttänyt korvanappeja, joihin ei tule valoa, 
vaikka koehenkilö luulee saavansa ”valohoitoa”. Koehen-
kilön oli kuitenkin helppo tarkistaa, tuleeko korvanappei-
hin valo. Tästä syystä eräässä tutkimuksessa koehenkilöt 
jaettiin kolmeen ryhmään: Ryhmän 1 ihmiset saivat kor-

viinsa 1 lumenin valovirran, ryhmän 2 ihmiset 4 lumenin 
ja ryhmän 3 ihmiset 9 lumenin valovirran saaneet. Ajatel-
tiin, että heikon valovirran ihmiset eivät tajua olevansa 
vain vertailu- eli placeboryhmä. Tutkimus onnistuikin tässä 
suhteessa. Tulokset osoittivat kuitenkin, ettei ryhmien vä-
lillä ollut mitään eroa masennuksen lievenemisessä. Muis-
sakin tutkimuksissa saatiin nollatulos. Korvavalot olivat 
täysin hyödyttömiä. Skepsis ry antoi Valkee Oy:lle vuonna 
2013 Huuhaa-palkinnon. 
 Tämä ei estänyt yhtiötä keräämästä sijoittajilta 7,4 mil-
joonaa euroa. Sijoittajat ovat nyttemmin jotakuinkin men-
ettäneet rahansa. Sitä on turha surkutella – sitä saa mitä 
tilaa. Ikävämpi asia on, että TEKES ja SITRA ovat laitta-
neet valtion rahaa tähän lestadiolaisten hölynpölybisnek-
seen. Vielä vuonna 2016 TEKES myönsi 114 000 euroa 
korvavalofirmalle.

Yki Räikkälä

kuva: YR
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Adolf Eichmann oli se, joka pääasiallisesti organisoi Nat-
si-Saksan lopullisen ratkaisun eli juutalaisten massatu-
hoamisen. Saksan häviön jälkeen hän kykeni pakoilemaan 
vangitsijoitaan 15 vuotta, joista Saksassa peräti viisi vuot-
ta, kunnes lähti Argentiinaan. Pakojärjestelyissä oli suure-
na apuna katolinen kirkko. Tärkeimpiä natsien suojelijoi-
ta oli piispa Alois Hudal, kiihkeä Hitlerin ihailija. Paavi 
Pius XII salli tämän kaiken, koska natsit olivat taistelleet 
kommunisteja vastaan. Eräs fransiskaanimunkki, Edoardo 
Dömöter, tarjosi hänelle viimeisen suojapaikan Buenos 
Airesiin lähtöä odotellessa uudella Ricardo Klement -ni-
mellä. Tämä munkki siunasi tämän miljoonien juutalaisten 
surman suuhun toimittajan. Tietäen siis, kuka tämä todelli-
suudessa oli. Punainen Risti myönsi passin sotapakolainen 
Klementille.
 Eichmann löydettiin 1960 osin sattuman kautta. Vasta 
15 vuotta olemassa olleen Israelin valtion tiedusteluorga-
nisaatiot Mossad ja Shin Bet suunnittelivat ja toteuttivat 
Eichmannin kiinnioton Buenos Airesissa ja kuljetuksen 
Israeliin. Tämä tehtiin salassa, koska toisen maan kansa-
laisen kidnappaaminen oli laitonta ja Mossadin agenttien 
ilmitulo olisi aiheuttanut rajun diplomaattisen reaktion, 

mikä myöhemmin kyllä tulikin. Aiemmin Länsi-Saksa ja 
USA eivät olleet olleet ollenkaan kiinnostuneita Eichman-
nin kiinni saamisesta. Molemmat valtiot nimittäin olivat 
rekrytoineet lukuisasti entisiä natseja ja SS-miehiä ja olisi 
ollut epämukavaa, jos tämä ilmoittaisi hankalia nimiä.
 Eichmann kuljetettiin lentäen Israeliin ja oikeuden eteen. 
Oikeus ei ollut kansainvälinen ja sopii miettiä sen puo-
lueettomuutta. Syytteet olivat tietty oikeita, mutta onko 
sitten asiallista asianomistajan itse toimia sekä syyttäjä-
nä että tuomarina? Eichmann väitti istunnoissa olleensa 
vain välikäsi ja totelleensa käskyjä. Todellisuudessa hän 
oli kyllä aito valkopesun kestävä natsi ja juutalaisten vi-
haaja, vaikka ilmoittikin vangitsijoilleen ”rakastavansa 
juutalaisia”. Eichmannin elämä päättyi hirttolavalla kes-
kiyöllä 31.5.1962 Ramlan vankilassa. Paha sai palkkansa 
ja tekojen kohteet kostonsa. Kuolemantuomiossa on aina 
kyse joko kostosta – tai sittten pahuudesta.
 Argentiinassa Eichmann eli varsin vaatimatonta elämää 
vaimonsa ja lastensa kanssa rakentamassaan pienessä ta-
lossa, jonne ei tullut edes sähköä vedestä puhumattakaan. 
Talosta on jäljellä tiilikasa, mutta tontti on edelleen ole-
massa Garibaldikadulla. Eichmann epäonnistui liikeyri-
tyksissään, eikä kanafarmariuskaan onnistunut. Lopulta 
hän työskenteli Mercedes Benzin kokoonpanotehtaalla 
työnjohtajana. Hän oli kuin kuka tahansa alemman kes-
kiluokan kansalainen. Hän oli katkera siitä, että muilla 
Buenos Airesin natsipakolaisilla näytti menevän paljon 
paremmin. Ja useilla menikin. Paradoksaalista on, että 
tiettävästi Eichmannin ensimmäiset sanat nappaamisen 
jälkeen Mossadin agenttien autossa olivat: ”Tyydyn koh-
talooni”. Aivan kuin ”Se on täytetty”. Hän oli koko sodan 
jälkeisen elämänsä siinä vakaassa uskossa, että hän toimi 
oikein ja että työ, juutalaisten tappaminen, epäonnistui kun 
se tehtiin huonosti. Kristuksen murhaajakansalla ei ollut 
oikeutta elää. Sitä mieltä olivat nähtävästi siis myös monet 
papit, piispat, munkit ja jopa tuon aikainen paavi. Pahuu-
della on aina banaalit piirteensä.

Eichmann ja pahuuden banaliteetti

Bangladesh on virallisesti sekulaari demokratia, jos-
sa kuitenkin on uskonnolla (väestöstä 90% muslime-
ja) niin vankka jalansija, että julkisesti uskonnoton 
tai peräti uskonnoista bloggaava voi menettää hen-
kensä. Viime vuonna Bangladeshissa pääkaupunki 
Dhakassa islamistit tappoivat viidakkoveitsillä ateis-
tibloggari Nazimuddin Samadinin keskellä katua. 
Sitä edeltävänä vuonna tapettiin neljä bloggaria. Joku 
vuosi aiemmin islamistinen Hefajat-e-Islam -liike 
järjesti mielenosoituksia, joissa vaadittiin “ateisteja 
hirtettäviksi”. Vuonna 2013 islamistit levittivät 84 
ateistibloggarinimen listan. Näille oli langetettu fat-
wa päälle. Hallitus ei ole kovinkaan ripeästi toiminut 
näiden ateistien tappajien hillitsemiseksi.
  Suomessa Hannu Salama joutui aikoinaan oikeu-

Ateistibloggarina ei kauaa elä Bangladeshissa

Yki Räikkälä

Yki Räikkälä

Ananta Bijou Das,32, oli matkalla töihin pankkiin, kun joukko islamisteja 
iski. Yksinhän nämä eivät uskalla tehdä mitään. (kuva: AP)
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dessa tuomiolle Juhannustanssin sisältämästä ”jumalan-
pilkasta”. Sen jälkeen jumalanpilkasta ei ketään suoraan 
ole tuomittu. Uskonrauhan rikkomisesta Jussi Halla-aho 
sai sakkotuomion jokunen vuosi sitten. Mutta jumalan-
pilkkalaki on edelleen voimassa. Outoa. Taiteilija Merja 
Aletta Ranttila sai uskovien vihan päälleen v. 1993 hänen 
tehtyään ”Herra armahda meitä” -teossarjan. Teossarjassa 
kritisoitiin lestadiolaisuutta. Haaparannan tuolloinen kirk-
koherra johti kampanjaa Ranttilaa vastaan. Mutta tähän se 
meillä on jäänytkin. Täällä ei sentään menetä päätään.
  Anna-Stiina Nykänen kirjoitti 24.9.2017 Helsingin sano-
missa, että ”Suomi on ateistille lottovoitto. Täällä ateistin 
on hyvä olla. Häneen luotetaan.” Näinhän se on. Meillä 
ihmistä ei arvioida ensimmäiseksi hänen uskonnäkemyk-
sensä mukaan. Hengenvaaraan ei joudu ilmoittaessaan 
olevansa ateistit tai uskonnoton. Jotkut tapakristityt tai sy-
västi uskossa olevat saattavat lähinnä vain epäillä tämän 
moraalia. Onhan monet tavalliset suomalaiset sitä miel-
tä, että ilman kristinuskoa ja sen tuomaa moraalia täällä 
vallitsisi anarkia ja toistensa tappaminen olisi arkipäivää. 
Mutta moraalia ei Suomessa kuitenkaan yleisesti liitetä 
uskontoon. On kyllä yllättävää se, että erään tutkimuksen 
mukaan moni ateistikin suhtautuu uskonnottomien moraa-
liin ennakkoluuloisesti. Lienee niin, että nämä ateistit ovat 
luterilaisia ateisteja. Kirkon vuosisatainen moraalikasva-
tus on tehnyt tehtävänsä. Tai sitten ateistit vertaavat uskon-
nottomia Neuvostoliiton rappioon, johon se lopulta kaa-
tui. Ja Neuvostoliiton kommunismihan oli siis ateistista. 
Järjestelmä sinänsä ei ollut ateistinen, vaan ateismi kuului 
kommunistisen järjestelmän materialistiseen luonteeseen.
  Nykänen kertoo jutussa hänen sisarensa sanoneen, että 
”kaikki ateistit ovat lopulta uskovia itsekin. He vain esit-
tävät muuta, ovat koviksia. Lomamatkoilla kovaäänisin 

ateisti kuitenkin koluaa kaikki kirkot.” Minäkin muuten 
käyn katsomassa vanhoja kirkkoja, mutta ei se tee minus-
ta yhtään sen uskovampaa. Kovis en ole koskaan osannut 
olla, vaikka yrittänyt olenkin. Kirkot ovat kauniita raken-
nuksia. Käsillään töitä tehneitten ihmisten taidokkaita ai-
kaansaannoksia. Se on tietty näkökulmaharha ja virhear-
gumentti, että ateistitkin ovat yhtä lailla uskovia. Nykäsen 
mies taas oli sitä mieltä, että ateistit ovat moraaliltaan pal-
jon korkeammalla kuin uskovat. Hänen mielestään he ovat 
luotettavimpia ihmisiä. 
  Vuonna 2012 Hyvinkään ampumisten jälkeen silloinen 
KD:n puheenjohtaja Päivi Räsänen totesi Radio dein haas-
tattelussa, että ”ihmisen uskonsuhteella Jumalaan on iso 
merkitys, joka näkyy myös elämän valintoina arjessa. Sii-
nä, millä tavalla lähimmäisiin suhtaudutaan, onko käyt-
täytyminen tuhoavaa vai rakentavaa”. Tämä ei tietenkään 
ole yllättävää. Mutta kun vähänkin tarkastelee maailmaa, 
niin mitä uskonnollisempi maa on, sitä turvattomampi ja 
epävakaampi se on ja siis, mitä sekulaarimpi, sitä turvalli-
sempi. Suomessa ei ole ollut milloinkaan niin suuri Juma-
laan uskomattomien osuus kuin nyt. Ja tilastot osoittavat, 
että myös väkivalta on selvästi vähentynyt. Siitä taas ei 
liene minkäänlaisia tutkimustuloksia, että uskonnollisuus 
suojelisi yhteiskuntaa tai vähentäisi rikollisuutta. USA:n 
vankiloissa ateistien osuus vangeista on häviävän pieni. 
Ja se osuus on paljon pienempi kuin sama muussa yhteis-
kunnassa, mikä osoittaa sen, että ateistit syyllistyvät varsin 
harvoin rikoksiin.
  Niin, ateismi on tietoinen ja aktiivinen valinta ja se osoit-
taa, että henkilö ei ulkoista moraaliaan. Uskonnottomat 
ajattelevat ja käsittävät sen inhimillisistä universaaleista 
arvoista nousevaksi.

On jokseenkin paradoksaalista se, että 6000 vuot-
ta vanhaan luotuun maailmaan uskovat ihmiset ovat 
aikoinaan tehneet jopa krusifiksejakin meripihkasta. 
Meripihka on todistettavasti syntynyt jo yli 20 - 100 
miljoonaa vuotta sitten. Sitä muodostui silloisten ha-
vupuiden pihkasta, joka sittemmin kivettyi ja kerrostui 
meren pohjaan. Meripihkan sisällä on säilöttynä silloi-
sia hyönteisiä ja muita kulkijoita. Mitään ihmiskult-
tuurin jäänteitä niistä on turha etsiä. Näin on todistettu 
sekin, että hyttyset ja muurahaiset tuli luoduksi jo jopa 
100 miljoonaa vuotta ennen ihmistä. Mutta Herran päi-
vähän on tuhat vuotta tai enemmänkin... -Vaatii mel-
koista aivovoimistelua ja nyrjähtelyä väittää maailmaa 
6000 vuotta vanhaksi näiden todisteiden edessä.

IHAN MERIPIHKASSA

Yllä: meripihkan sisällä ole-
via näytteitä kymmenien el-
lei sadan miljoonan vuoden 
takaisista kiusankappaleista, 
hyttysistä ja muista sittiäisistä. 
Ne ovat varsin samannäköisiä 
kuin nykyisinkin, vaikka ihmistä 
niiden kiusattaviksi sai odottaa 
vielä miljoonia vuosia. Kuvat 
Liettuan Palangan meripihka-
museosta: Y.R. 

Viereisessä kuvassa taidokas kaiverrus meripih-
kassa. Krusifiksi, jossa ristiinnaulittu. Materiaali on 

kymmeniä miljoonia vanhaa, mutta aihe edustaa 
uskoa, että maailma on 6000 vuotta vanha. Tosin 

valmistusaikaan tietämys maailmasta oli toista 
kuin nykyisin.

Yki Räikkälä
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 Säkylän kappalainen kertoi tällä otsikolla Satakunnan 
Kansassa, kuinka jotkut rippikoululaiset ja jopa aikui-
set ovat väittäneet hänelle, että ”tiede on todistanut, et-
tei Jumalaa ole”. Sitten hän perää tieteellistä tutkimusta, 
jossa Jumalan olemattomuus todistettaisiin. Lopuksi hän 
päättelee, että kun tuollaista tutkimusta ei ole, kyse on-
kin pelkästä (epä)uskosta, ns. tiedeuskosta, joka on tosin 
huonompaa kuin hänen oma jumaluskonsa.
 Enpä saanut vastinetta aikanaan tehtyä, joten kirjoitan 
oman mielipiteeni tähän. Ensinnäkin on sanottava, että 
arvon kappalainen on oikeassa siinä, ettei Jumalan ole-
mattomuutta ole todistettu tieteellisesti. Kummallista 
vain on, ettei arvon kappalaisen ajatus etene yhtään pi-
temmälle. Onhan selvää, että esimerkiksi kaikki hindu-
jen jumalat tai vaikka Lentävä Spagettihirviö ovat tasan 
yhtä mahdottomia todistaa olemattomiksi kuin hänen 
oma jumalansa.
 Se, ettei jonkun olion tai asian olemattomuutta voida 
todistaa, ei merkitse, että kyseisen asian olemassaoloon 
tulisi uskoa. Tämä ei ole mikään uusi päättely. Jo filosofi 
Bertrand Russel (1872 – 1970) esitti klassisen juttunsa 
”Taivaallisesta teekannusta”. Lainaan tähän seuraavaksi 
Russelin sanomaa Wikipedian käännöksenä: ”Jos esittäi-
sin että Maan ja Marsin välissä on posliininen teekannu, 
joka kiertää aurinkoa elliptisellä radalla, kukaan ei voisi 
todistaa väitettäni vääräksi, jos vain muistaisin lisätä, 
että teekannu on liian pieni havaittavaksi parhaimmil-
lakin teleskoopeilla. Mutta jos jatkaisin sanomalla, että 
koska väitettäni ei voida osoittaa vääräksi, sen epäile-
minen olisi ihmisjärjen kannalta suunnattoman röyhkeä 
teko, niin minun ajateltaisiin aivan oikeutetusti puhu-
van hölynpölyä. Jos tällaisen teekannun olemassaolo 
kuitenkin vahvistettaisiin muinaisissa kirjoissa, jos sitä 

opetettaisiin pyhänä totuutena joka sunnuntai ja jos se 
istutettaisiin lasten mieliin jo koulussa, sen olemassaolon 
epäilemistä pidettäisiin merkkinä poikkeavaisuudesta. Va-
listuneella aikakaudella epäilijä saisi osakseen psykiatrin 
huomion, varhaisemmalla ajalla peräti inkvisiittorin.”
 Tieteessä ei ylipäätään todisteta lopullisesti mitään, eikä 
varsinkaan jonkun asian tai olion olemattomuutta voida to-
distaa. Päinvastoin tieteessä todistamisen taakka on sillä, 
joka esittää olemassaoloväitteen. Ainoa poikkeus on mate-
matiikka, sillä siinä aksioomien pohjalta esitettyjä teoree-
moja voidaan todistaa oikeaksi. Ja teoreema voi tietysti si-
sältää jonkun ”olemattomuuden”. Eräs kuuluisa esimerkki 
on 1600-luvulla eläneen Pierre Fermat’in suuri lause, joka 
kuuluu näin: 
Ei ole olemassa kokonaislukuja a, b ja c, jotka toteuttaisi-
vat yhtälön a + b = c , kun n on kokonaisluku ja suurempi 
kuin 2.
 Sivumennen sanoen englantilainen matemaatikko An-
drew Wiles todisti tämän teoreeman todeksi (pohdittuaan 
sitä seitsemän vuotta) vuonna 1995 – yli 300 vuotta sen 
jälkeen, kun Fermat lauseensa esitti.
 Mutta kuten sanottu, tieteessä ei asioita yleensä todisteta, 
vaan erilaisia väitteitä (hypoteeseja) testataan havaintoja 
ja mittauksia vastaan. Kun jonkun hypoteesin puolesta on 
riittävästi näyttöä, sen oikeellisuutta pidetään todennä-
köisenä. Samaan asiaan liittyviä todennäköisiä väitteitä 
voidaan sitten yleistää teoriaksi. On huomattava, että tie-
teellinen teoria ei ole vain mikä tahansa olettamus (toisin 
kuin arkikielessä), vaan hyvin perusteltu selitys jollekin 
ilmiölle.
 Jos jätetään ”tieteiden kuningatar” matematiikka sivuun, 
kaikki tieteelliset teoriat ovat kuitenkin siinä mielessä vä-
liaikaisia, että ne voidaan korvata toisilla teorioilla, jos 

 n       n      n
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vain parempia selityksiä löytyy.  Tietysti on olemassa niin 
hyvin perusteltuja teorioita, että niiden syrjäyttäminen on 
äärimmäisen epätodennäköistä. Näitä asioita voidaan ni-
mittää vaikka faktoiksi tai luonnolaeiksi. Toisaalta on ole-
massa kiistanalaisia teorioita, joita voidaan pitää parhaana 
selityksenä vain toistaiseksi, kun parempaakaan teoriaa ei 
ole vielä löydetty.
 Teorian kumoutumisesta käy esimerkkinä ns. flogiston-
teoria. Se oli 1600-luvulla ja 1700-luvun alussa vallalla ol-
lut aineiden palamisen selittävä teoria. Sen mukaan aineen 
palaessa siitä vapautui ”palamisainetta”, flogistonia, joka 
oli havaittavissa liekkeinä ja savuna. Koska aine saattoi 
palaa vain, jos liekkeihin oli saatavissa ilmaa, pääteltiin, 
että ilma voi sitoa itseensä flogistonia, tosin vain rajallisen 
määrän. Sitten ranskalainen kemisti Antoine Laurent de 
Lavoisier (1743 – 1794)  löysi hapen ja todisti sen osuu-
den palamisreaktioon ja osoitti näin flogiston-teorian vää-
räksi.
 Uskonnollisen ja tieteellisen ajattelun yksi merkittävim-
piä eroja on, että tieteellinen maailmankuva ei milloinkaan 
ole lopullinen, vaan aina on olemassa ratkaisemattomia 
kysymyksiä. Kaikkia asioita ei tunneta, ja jotkut ilmiöt 
on ymmärretty ainakin osittain virheellisesti tai jopa ko-
konaan väärin, kuten edellä mainittu palamisilmiö. Se ei 
osoita tieteen heikkoutta vaan sen vahvuutta. Näin tieteel-
linen metodi lisää, tarkentaa ja korjaa jatkuvasti tietämys-
tämme. Tietomme ja ymmärryksemme on kuitenkin aina 
vajavainen.
 Uskonnollisessa ajattelussa näyttää olevan vallalla käsi-
tys, että jos jotain asiaa ei ymmärretä täydellisesti, ainoa 
mielekäs selitys on jonkinlaisen jumalan olemassaolo. 
Jumala saa sitten aikaan tarkasteltavan asian jollakin ih-
meellä. Toisaalta tällaisen jumalan alkuperää, toimintaa tai 
mitään muutakaan ei edes yritetä ymmärtää millään taval-
la. Näin saadaan kuitenkin lapsellinen näennäisselitys, jota 
voidaan toistella. Toisin sanoen pelätään epävarmuutta eli 
sitä, ettei jollekin asialle ole (ainakaan toistaiseksi) lopul-
lista ja kaikenkattavaa selitystä.

Vapaa-ajattelijat: Kirkonkin maksetta-
va varainsiirtovero 
 
Vapaa-ajattelijain liitto ehdottaa, että jatkossa myös us-
konnollisilta yhdyskunnilta perittäisiin varainsiirtovero. 
Tällä hetkellä valtionkirkot ja rekisteröidyt uskonryhmät 
on vapautettu verosta kiinteistökaupassa. 
 Kyseessä on tärkeä yhdenvertaisuusperiaat. Tällä het-
kellä esimerkiksi Adventtikirkko ei maksa varainsiirto-
veroa, toisella tavalla rekisteröity Pelastusarmeija taas 
maksaa. Perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan 
suomalaiset ovat yhdenvertaisia, ja oikeushenkilöiden-
kin syrjivä kohtelu voi rikkoa niiden taustalla olevien 
ihmisten yhdenvertaisuutta. 
 Esityksen mukaan lain taustalla on aiempi kiinteä 
suhde kirkon ja valtion välillä. Vapaa-ajattelijoista tämä 
julkisoikeudellinen erityissuhde tulee katkaista. 
 Kiinteistön varainsiirtovero on 4% kauppahinnasta ja 
sen maksaa ostaja. 
 Kaikkiaan uskontokunnilla on neljä erilaista verova-
pautta. Muut kolme ovat vapautus yleisradioverosta, 
säännöllisen seurakuntakäytön ulkopuolella olevien 
kirkkojen kiinteistövero sekä ehtoollisviini.
 Vapaa-ajattelijat esittivät vuonna 2015 ehtoollisviinin 
verovapauden poistamista. Hallitus esitti tätä vuoden 
2018 budjetissa EU-säännösten vuoksi. Näillä näkymin 
kirkolta poistuu siis tämä oma viiniprivilegio. Mainit-
takoon, että muissa pohjoismaissa ehtoollisviinit ovat 
verollisia.

 Harro Koskisen vuonna 1969 tekemä 
Sikamessias on esillä taidemuseossa 
Kouvolassa. Jokunen uskonloukkaan-
tunut on vastikään vaatinut sen pois-
tamista kristinuskon vastaisena. Ad-
ressissa lukee:”Me allekirjoittaneet 
kouvolalaiset osoitamme syvän su-
rumme seuraavasta syystä: Taidemu-
seo Poikilon Suomi 100 näyttelyssä on 
esillä Sikamessias-teos, joka pilkkaa 
törkeästi vapahtajaamme Jeesusta 
Kristusta ja hänen ristinkuolemaansa 
koko maailman syntien sovittamiseksi. 
Pyydämme, että “taideteos” poiste-
taan välittömästi häpäisemästä Suo-
mi100-vuotta näyttelyä.”

HARRO KOSKISEN SIKAMESSIAS
HERÄTTÄÄ JÄLLEEN TUNTEITA

 Historia yrittää toistua. Eräs maallik-
kosaarnaaja teki rikosilmoituksen teok-
sesta vuonna 1974. Harro Koskinen 
tuomittiin jumalanpilkasta sakkoihin. 
Se olikin viimeinen “jumalanpilkka” 
-nimikkeellä annettu tuomio. Nykyi-
sin laki on maskeerattu “uskonrauhan 
rikkomiseksi”. -Mielenkiintoista, että 
eletään taas tällaista aikaa, totesi 
Harro Koskinen asiasta. Itse teos kuu-
luu laajempaan sarjaan, joka kritisoi 
lähinnä porvarillista itsetyytyväisyyt-
tä. Kouvolan Sanomissa käydään ko-
vaa vääntöä jumalanpilkasta . Tietysti 
sika-Allah -korttikin lyöty pöytään. 
Jumalanpilkka lienee ikuisuusaihe.



JUMALATON KESÄINEN ILTAPÄIVÄ PORISSA
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Jukka Kim

 Satakunnan Vapaa-ajattelijoiden kesäkalenteriin on 
tullut jäädäkseen. Porin jazz-juhlien aikaan sijoittuva 
Jumalaton Kesäpäivä. Vaikka kesä on rentoutumisen ja 
levon aikaa, Jumalaton Kesäpäivä vaatiii järjestelytyötä 
ja lyhyesti sanottuna satsaamista ja panostamista. Monen 
osasen on osuttava kohdilleen Kesäpäivän onnistumisek-
si. 
 Ajankohta on siivilöitynyt kokemuksen myötä Porin 
jazz-juhliin jo siksikin, että väkeä liikkuu musiikkijuh-
lien aikana Porissa tavallista enemmän. Satakuntalaisten 
vapaa-ajattelijoiden kannalta on tärkeää rytmittää toi-
mintavuotta järjestötyön ns. totuttuun ja rutiiniosaa sekä 
Kesäpäivän antamaan vapaamuotoisempaan jaksoon.
Järjestyksessään 3. Jumalaton Kesäpäivä vietettiin 
mukavan ja keskustelevan ilmapiirin vallitessa. Kesä-
päivillä oli keskustelun ja seurustelun lisäksi tietysti 
asiaohjelmaa. Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Esa 
Ylikoski esitelmöi tilaisuudessa yhdenvertaisuudesta 
ja tasa-arvosta. Satakunnan vapaa-ajattelijoiden tukija, 
Erkki Yli-Jokipii loi katsauksen Porin historian kirjoihin 
ja kertoi läsnäolijoille Poria kohdanneista pahoista ja 
kaupungin kivijalkaan polttaneista yhdeksästä palosta. 
Hän esitteli Porin keskustassa sijaitsevan Porin palojen 
muistomerkin jatkaen esitystään palokatkoiksi istutettu-
jen puistokäytävien risteyksessä. 
 Satakunnan vapaa-ajattelijoiden ajankohtaisista kuulu-
misista kertoi puheenjohtaja, Jukka Kim. Katsauksessa 
käytiin läpi mennyttä yhdistyksen talvi- ja kevätkauden 
elämää sekä haarukoitiin tulevaa ohjelmaa ja lähiajan 
tehtäviä.
 Tilaisuudessa osallistuja oli viisitoista, jota voidaan 
pitää hyvänä määränä tämän tapaiseen suvitilaisuuteen 
keskellä jazzjuhlia. Kesäpäivän kauimmaiset vieraat saa-
puivat tällä kertaa Turusta. Yleisön joukossa oli puolet 
vapaa-ajattelijoihin kuulumattomia henkilöitä, mikä puo-
lestaan kertoo siitä, että vapaa-ajattelija -eetos kiinnostaa 
muitakin kuin Satakunnan vapaa-ajattelijoiden jäseniä 
taikka pelkästään järjestöaktiiveja. Me satakuntalaiset 
vapaa-ajattelijat kykenemme saavuttamaan ihmisiä laa-
jemmalta alueelta. Päätöstä seuraavasta Jumalattomasta 
Kesäpäivästä odotellessa tämän kesän onnistunut tapah-
tuma luo hyvää pohjaa ensi kesän järjestelytyölle.

Pääsihteeri Esa Ylikoski, alunperin porilainen, vieraana.

Tiloina toimivat hyvin Salinin selskapin tilat Porin keskustassa.

Erkki Yli-Jokipii kertoo Porin paloista, joita oli peräti yhdeksän.
On se sinnikäs kaupunki. Tai sen asukkaat.

Arpajaiset toiset voittavat, toiset taputtavat voittajille.
Vaativaa arvontaa vetämässä Tanja Laine sekä Tauno Perkiö.



Tauno Perkiö

TA PA K R I S T I T T Y  V S .  VA PA A - A J A T T E L I J A
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 Mikä on suurin elämänkatsomusryhmä suomalaisten 
keskuudessa? Helppo kysymys – Evankelisluterilaiseen 
kirkkoon kuuluu noin neljä miljoonaa jäsentä, joten se on 
suurin ryhmä.  Muodollisesti näin on, mutta kirkkoon kuu-
luu hyvin monenlaista väkeä, lähtien ateisteista kiihkous-
kovaisiin asti. Oma näkemykseni on, että ns. tapakristityt 
ovat suurin ryhmä. Tämä on vain minun yksityisajattelua-
ni. Jos asiasta tehtäisiin tutkimus, pelkästään käsitteen ”ta-
pakristitty” määrittely voisi olla vaikeata.
 Edellisen kappaleen myönnytysten jälkeen voinkin mennä 
asiaan. Ajatuksenani on verrata tapakristityn näkemyksiä 
omiini, vapaa-ajattelijan ajatuksiini. Tapakristittynä esiin-
tyy tässä jutussa Heikki (anteeksi vain kaikille Heikeille). 
Heikki ei ole mikään todellinen henkilö, vaan lähinnä fik-
tiivinen yhdistelmä parin, kolmen henkilön mielipiteistä, 
joiden kanssa olen keskustellut perimmäisistä kysymyk-
sistä.
 Kun kysyn Heikiltä, uskooko hän jumalaan, hän vastaa: 
”Joo, tai oikeastaan uskon, että on olemassa jokin ihmistä 
korkeampi Voima”. Kun kysyn, miksi hän ajattelee näin, 
Heikki saattaisi perustella kantaansa tähän tapaan: ”No kun 
esimerkiksi Linnunradassa on jo satoja miljoonia tähtiä ja 
niitä samantapaisia galakseja on miljardeja, voi hyvin sa-
noa, että ihmisellä on tässä maailmankaikkeudessa kusiai-
sen valtuudet! Jotain suurempaa on pakko olla olemassa.” 
Olen Heikin kanssa samaa mieltä ihmisen valtuuksista. 
Kun pyydän Heikkiä tarkentamaan, mikä tällainen kor-
keampi Voima sitten on, hän epäröi ja vetoaa siihen, että 
kaikissa kulttuureissa on ollut uskonto, jossa uskotaan joi-
hinkin jumaliin. Hän pitää sitä todisteena korkeammasta 
Voimasta, vaikka eri kulttuurit ovatkin sitten päätyneet eri 
käsityksiin ko. Voiman olemuksesta.
 Kyllä minä vapaa-ajattelijana voin hyvin pitää mahdol-
lisena, ettei ihminen ole älykkäin tai mahtavin olio maa-
ilmankaikkeudessa. Mitään uskottavaa havaintoa meitä 
fiksummasta oliosta ei ole olemassa – ufotarinat humanoi-
deineen ovat satuja. Siitä, että ihmisen vaikutusmahdolli-
suudet miljardien galaksien joukossa ovat samaa suuruus-
luokkaa muurahaisen vaikutusmahdollisuuksien kanssa, 
ei seuraa yhtään mitään, ei matalan eikä korkean voiman 
olemassaoloa. Huippufyysikot ja kosmologit kehittelevät 
hypoteesia ns. pimeästä energiasta, joka selittäisi galaksi-
en yhä kiihtyvän etääntymisen toisistaan, mikä on havaittu 
tosiasia. Galaksit eivät laajene, koska lyhyellä etäisyydellä 
gravitaatiovoima on voimakkaampi kuin pimeän energian 
aiheuttama laajentumispaine. On kuitenkin valtava aja-
tushyppäys olettaa, että vaikkapa tällä pimeällä energialla 
olisi jotain tietoisuutta tai inhimillisiä ominaisuuksia tai 
että se olisi kiinnostunut ihmisten uskomuksista tai edes-
ottamuksista. Heikki kiistää tarkoittaneensa mitään fysi-
kaalista voimaa ja selittää, että kyseinen Voima on jotakin 
”koko systeemin ulkopuolista”. Minun mielestäni se on 
samanarvoinen selitys kuin puhe ”Näkymättömästä Vaa-

leanpunaisesta Yksisarvisesta”. Ei voida mitenkään tode-
ta, että Yksisarvinen on vaaleanpunainen, kun se kerta on 
näkymätön. Mutta voihan siihenkin uskoa!
 Yritän painostaa Heikkiä tarkentamaan korkeamman Voi-
man käsitettään ja varsinkin sitä, miksi sille on tärkeätä, 
mihin ihmiset uskovat. George Orwellin kuuluisassa ro-
maanissa ”Vuonna 1984” kerrotaan merkillisestä Oseanian 
valtakunnasta, jota hallitsee myyttinen Isoveli.  Isoveljellä 
on erittäin tehokkaat keinot valvoa kansalaisten toimia ja 
jopa ajatuksia. Orwell loi käsitteen ajatusrikos, joka tar-
koittaa Isoveljen auktoriteettia vähänkään kyseenalaista-
vaa ajatusta. Minusta ainakin nämä tutuimpien uskontojen 
(kristinopin ja islamin) jumalat esitetään tällaisina Isovel-
jen kaltaisina olioina. Jos ajattelet tai uskot väärin, teet aja-
tusrikoksen, josta seuraa ankara rangaistus.
 Juttuni ajatusrikoksista saavat Heikin mietteliääksi. Hän 
tuumiskelee hiukan epäröiden, mahtaako se oikea usko-
minen sittenkään olla autuaaksitekevä semminkään, kun 
eri uskontojen opit ovat keskenäänkin ristiriitaisia. Mistä 
sitä voisi tietää, mikä on juuri oikea uskonto?  Toisaalta 
Heikki vaikuttaa ajattelevan niin, että johonkin uskonto-
kuntaan kuuluminen on vakuutuksen kaltainen toimi: jos 
uskontojen esittämässä kuolemanjälkeisessä tilinteossa on 
sittenkin jotakin perää, on varmaan eduksi, jos on kuulunut 
kirkkoon (ja maksanut vakuutusmaksunsa eli veronsa!).
 Totuuden nimissä on sanottava, etteivät Heikin mielipi-
teet edusta koko tapakristittyjen joukkoa. Varmaan taval-
lisempi tapaus on henkilö, joka ei ylipäätään ole ajatellut 
perimmäisiä kysymyksiä mitenkään syvällisesti. Hän suh-
tautuu kirkkoon ja uskontoon lähinnä välinpitämättömästi. 
Kirkon tarjoamat palvelut elämän eri vaiheissa (syntymä, 
aikuistuminen, naimisiin meno, kuolema) tulevat kuin 
”Manulle illallinen”, eikä niistä tarvitse suuremmin kan-
taa huolta. Aika harva tulee kuitenkaan laskeneeksi, mitä 
nämä palvelut tulevat maksamaan esim. 50 vuoden mit-
taan kirkollisveroina ja menetettyinä korkotuloina. 

Tavan seurakuntalaisia kirkonmenoissa.
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 On muuten merkillistä tai paradoksaalista, että usko-
vat kristityt kavahtavat Saatanaa (kirjoitin tarkoituksella 
isolla alkukirjaimella, uskovat kirjoittavat tämän nimen 
aina pienellä) ja pitävät tätä kaiken pahuuden ilmenty-
mänä ja kauheuksien aikaansaajana, vaikka loppujen 
lopuksi Raamatussa on varsin vähän tarinoita tämän sil-
mittömästä pahuudesta. Sen sijaan heidän oma turvansa, 
lohduttajansa, auttajansa ja turvansa, Jumala sen sijaan 
on käsittämättömän megalomaaninen, ankara, pitkävi-
hainen, kostava, julma, narsistinen, murhanhimoinen, 
homofoobinen, orjuuttakannattava ja kansanmurhaaja 
– siis Raamatussa kuvattuna. On erikoista sekin, että Ju-
malastaan näin kirjoittaneet ovat mitä ilmeisimmin olleet 
täydessä ymmärryksessä, syyntakeisia ja myös uskoneet, 
että näin on oikein.
  Ristiriitaista on sekin, että Jumalan kerrotaan olevan pit-
kämielinen. Minä, kun olen usean uskovan kanssa kes-
kustellut, olen saanut usein kuulla, että Jumala ei pidä 
kiirettä ja on pitkämielinen minua kohtaan, vaikka tätä 
rienaan ja Häntä arvostelen. Ja että vielä aika koittaa mi-
nullekin ja silloin on myöhäistä. Se, miksi on myöhäistä 
ja mitä minulle sitten tapahtuu, on jäänyt arvailujen va-
raan. Mutta koska Jumala ei minua selvästikään uhkaile 
eikä varoittele, on sitten nähtävästi Hänen palvojiensa 
se tehtävä. Minun kutsuminen Jumalan rienaajaksi on 
karkea virhe. Ikään kuin se jumala olisi minulle kohde, 
jota pilkkaan ja jota rienaan. En ole edes keskustellut pil-

kallisesti, vaan lähinnä esittänyt asiallisia kysymyksiä ja 
osoittanut paradokseja. Heidän jumalaansa en ole koskaan 
arvostellut, vaikka tyylilajini on sarkastinen ja kirjoitan 
kuin tämä, Jumala, olisi olemassa. Mutta heidän uskonsa 
ja luottamuksensa tähän ylimaalliseen entiteettiin on niin 
luja, etteivät he huomaa sen, mitä he kutsuvat rienauksek-
si, kohdistuvan juuri siihen uskomusjärjestelmään, johon 
he nojaavat, eikä mihinkään muuhun. ”Joka ei ole minun 
puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun 
kanssani kokoa, se hajottaa.”-Jeesus. Usko on hyvin mus-
tavalkoista jokotai -ajattelua. Mikään siinä välissä ei ole 
mahdollista. Aivan kuin Bush jr. aikoinaan sanoi: ”olette 
joko meidän tai terroristien puolella”. 
  Että jos en käänny ajoissa, olen tuhoon tuomittu. Jumala 
ei anna armoa. On turha rutista, kun löysät on housuissa. 
Jumala ei armahda enää, vaan joudun suoraa päätä tulijär-
veen, pätsiin, itkuun ja hammasten kiristykseen, gehen-
naan eli helvettiin. Jotkut uskovat välttävät sanaa helvetti, 
vaan he puhuvat sievistelevästi kadotuksesta. Sikäli se on 
aiheellista, että helvetti perustuu todelliseen paikkaan Je-
rusalemin lähellä, Gehennaan. Se oli vulkaaninen laakso, 
jossa oli voimakas rikin katku. Se oli paikka, jossa ei sillä 
Raamatun Saatanalla ollut mitään tekemistä, vaan ihan oi-
keilla ihmisillä. Siellä uhrattiin ammoin lapsia Moolokille. 
Myöhemmin, kertomusten Jeesuksenkin aikana varmaan, 
sinne heitettiin kuolleita eläimiä ja teloitettuja rikollisia. 
Sikäli saatanallinen paikka. Kadotuksen paikka. Paikka 
rienaajille.

GEHENNA (paikka rienaajille)

Satakunnan vapaa-ajattelijat oli edustamassa Turun vapa-
rien sekä VA-liiton kanssa Turun kirjamessuilla 6.-8.10. Va-
paa-ajattelijoiden omalla osastolla. Esittelypiste sijaitsi hy-
vällä paikalla ja se osoittautui toimivaksi. Kolmipäiväisillä 
messuilla Vaparien pisteellä poikenneiden vieraiden kanssa 
käytiin monia hyviä keskusteluja, uusia ja vanhoja kirjoja 
myytiin ja Vapaa Ajattelija -lehden näytenumeroita jaettiin 
runsaasti, kuten myös liiton ja Pro-seremonioiden esitteitä. 
Kirjailijapaneeli uskonnottomasta ja uskonnollisesta kirjal-
lisuudesta järjestettiin sununtaina klo 15.40 -17.00. Paneeli 

kesti tunnin ja 20 minuuttia ja sen monipuolista keskus-
telua ja tunnelmaa sekä yleisön että osallistujat kiitte-
livät. Juontajana toimi Eero Suorsa. Paneelissa olivat 
mukana psykoterapeutti ja kulttuuriantropologi Katriina 
Järvinen, hengellistä väkivaltaa tutkinut yliopistolehtori 
Aini Linjakumpu sekä kirjailijat Mike Pohjola ja Miki 
Liukkonen. Vapaa-ajattelijoiden paneeli oli poikkeuk-
sellinen yli tunnin kestossaan. Yleensä kirjailijakeskus-
telut ja haastattelut kestivät messuilla 20 minuuttia.

VAPAA-AJATTELIJAT TURUN KIRJAMESSUILLA

Pääsihteeri Esa Ylikoski sekä Turun vapaa-ajattelijoiden edus-
tajat Ritva Ahonen ja Michele Alppi

Aini Linjakumpu, Mike Pohjola, Miki Liukkonen, Katriina Järvinen 
sekä paneelin juontaja Eero Suorsa Turun vapaa-ajattelijoista.

Yki Räikkälä
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 Yhdistyksen Siikaisten Sammin 
kylässä omistamalla Lepomäen hau-
tausmaalla tehtiin syksyllä maasto-
katselmus. Hautausmaa sijaitsee met-
sätontilla ja se halutaan jatkossakin 
säilyttää luonnontilaisena ns. metsä-
hautausmaana. Pinta-alaltaan Lepo-
mäki on 0,5 ha suuruinen ja siellä on 
nyt kahden vainajan haudat ja niillä 
sadan vuoden koskemattomuus. Lepo-
mäellä on selvästi tilausta uskonnotto-
mien hautausmaana, koska lähistöllä 
ei vastaavaa ole.
 Satavapareissa laaditaan kuluvan 
toimintakauden aikana Lepomäelle 
”Hautausmaan ohjesääntö” ja ”Hau-
tapaikan hankintasopimus.” Haudan 
lunastamiselle asetetaan tariffit ja va-
litaan työtä järjestelemään hoitokunta, 
joka työskentelee yhdistyksen halli-
tuksen alaisuudessa Lepomäkeä kos-
kevissa asioissa.
 Lepomäki on tarkoitettu yhdistyksen 
jäsenille ja vapaa-ajattelijoille, mutta 
sinne voivat tulla haudatuksi muut-
kin vainajat, jotka haluavat viimeisen 
leposijansa jumalattomaan maahan. 
Arkku- ja uurnahautapaikat luovute-
taan 25-vuodeksi. Hautapaikkoja on 
kolmenlaisia, paikat arkuille ja uurnil-
le sekä vielä tuhkalehto. 

LEPOMÄKI - HAUTAUSMAA USKONNOTTOMILLE

Vapaa-ajatteluun liittyvä symboliikka ja tekstit, samoin uskonnottomuu-
teen viittaavat ja sotaveteraanien ja -invalidien tunnukset ovat sallittuja 
hautamuistomerkeissä. Uskonnollisten symbolien käyttöä ei sallita.
 Satakunnan vapaa-ajattelijat ovat keskustelleet Merikarvialla sijaitsevan 
Rantalan Puutarha Ky ja hautaustoimiston kanssa Lepomäen asioista. Yri-
tyksessä on tietona jumalattoman hautaamisen tavat ja vaatimukset. 
 Rantalan Puutarhan Ky omistavat Jussi ja Maarit Roström tuntevat aluetta 
ja osaavat sanoa, kuinka ihmisten tietoisuuden lisääntyessä jumalattomien 
hautausmaalle löytyy kysyntää enemmän ja jatkuvasti laajemmalti.
 Yhdistyksen ja hautapaikan hankkijan allekirjoittaman sopimuksen jäl-
keen, Rantalan Puutarha Ky tekee muun hautaamiseen liittyvän työn ja 
ilmoitukset viranomaisille. Hautapaikan lunastaja voi valita hautausura-
koitsijaksi haluamansa hautaustoimiston. Satavaparit yhdistyksenä ei vel-
voita ketään käyttämään joitain yksittäisen yrityksen palveluja. Lepomäen 
hautausmaan asioissa voi kääntyä Jukka Kim puoleen, puh. 046 811 9074

Jukka Kim

  Varusmiesten on annettava vala toimia isänmaan 
puolustamisessa niin kuin esimiehet käskevät. Valaan 
kuuluu myös lupaus käyttäytyä siviilissäkin kunnolli-
sesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiä, noudattaa lakeja 
ja asetuksia jne. Tämän kaiken varusmies lupaa kaik-
kivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä. Vala on 
siis annettava nähtävästi sillä uhalla, että kaikkivaltias 
Jumala rankaisee, jos tuota valaa rikkoo. (Vakuutuksen 
antajat, kunnottomat, luikkikoon sivuun isänmaallisia 
häpäisemästä. Heitä ei Jumala muutenkaan säästä)
  Valan ajatus, että Jumala on siinä kentällä vannojien 
edessä, on mielenkiintoinen. Kukaan ei voi tietää, onko 
tämä siinä edessä, keskellä, sivulla vai missä. Ja onko 
siellä ylipäätään? Kukaan ei myöskään liene saaneen 
Jumalalta vastausta siitä, saako Hänen nimeään käyttää 
tällaisessa yhteydessä, jonka perimmäinen tarkoitus on, 
mikäli pahin tapahtuu, on vihollissotilaiden tappami-
nen. Tappamisenhan Jumala on kieltänyt ehdottomasti, 

tietääksemme, käskyissään. Tietysti vihollissotilaan tappa-
miseen voi kristitty ottaa erivapauden, mutta ihmisalkion 
deletoimisen eli ei-toivotun raskauden keskeyttäminen tai 
parantumattomasti sairaan ja sietämättömistä tuskista kär-
sivän lähimmäisen auttaminen päättämään tuskansa ovat 
ehdottomasti pois suljettuja. Käsky on ehdoton tässä.
  Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää 
taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin. (Matt. 5:34)
 Kun vielä varusmiesten tulee yleisesti antaa uskonnollinen 
vala, puolustusvoimien ylipäällikkö eli presidentti antaa 
nykyisin tehtäväänsä astuessaan neutraalin vakuutuksen, 
virkavalan. Tätäkin voi pohtia. Se ei silti kiellä presidenttiä 
toivottamasta uudenvuodenpuheessan Jumalan siunausta.
  Puolustusvoimien kenttäpiispa Pekkä Särkiö: ”Tuomarin- 
tai sotilasvalassa on kyse vähän toisesta asiasta. Vaikean 
tehtävän edessä ihminen haluaa sitoa ratkaisunsa itseään 
suurempaan ja samalla turvautua siihen.” Mitäpä siihen 
lisäämään.

VANNOMATTA PARAS, VAI MITEN SE MENIKÄÄN..? Yki Räikkälä



SYYSKOKOUS

Satakunnan vapaa-ajattelijoiden syyskokous 
on lauantaina marraskuun 11. päivänä 2016 
klo 14:00. Kokouspaikkana toimii Salinin 
selskappin tilat, osoite Nortamonkatu 3, Pori. 
Sääntömääräiset asiat, ainakin. Kaffettakin saa.

Hallitus

JÄSENMAKSUhomma KUNTOON!

Jos syystä tai toisesta olet kenties jättänyt Satakunnan vapaa-ajattelijoiden vuoden 2017 
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 20174.
Tilinumero: FI95 1269 3000 6248 15.

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

“Jumalanpilkaksi kutsutun rikoksen ovat 
keksineet papit tarkoituksenaan puolustaa 
doktriinejaan, ei puolustaakseen itseään” 
Robert Green Ingersoll

Kaikki suuret totuudet ovat alkaneet juma-
lanpilkkana. George Bernard Shaw

Ainoaa oikeaa jumalanpilkkaa on kieltäy-
tyminen kokemasta iloa. Paul Rudnick


