


2

Tässä julkaisussa esiintyvät kirjoittajien mielipiteet ovat 
heidän omiaan, eivätkä automaattisesti edusta yhdistyksen 
kantaa, vaikkakin voivat olla yhteneväisiä sen kanssa.
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Satakunnan vapaa-ajattelijoiden toimintavuosi on ollut 
eri-koinen ja poikkeuksellinen. Meistä riippumattomista 
syistä johtuen, toimimme vallitsevan virustilanteen ja 

ohjeistuksen varassa. Maaliskuussa voimaan tulleet Covid-19 
ohjeet, säännökset ja asetukset kohtelivat yhdistystämme 
toisten organisaatioiden tavoin jopa julmasti.
  Hankaluuksienkaan edessä ei saa lannistua. Kaikesta ulko-
puolisesta riippumatta, vapaa-ajatteluun on alituinen tarve. 
Jokaista jäsentämme tarvitaan vankistamaan yhdistyspoh-
jaamme. Näemme vapaa-ajattelijoissa realiteettina sen, kuin-
ka uskonnottomuus kohoaa nostaen päätään yhteiskunnassa 
ja päivä päivältä isompi määrä kansalaisia ei kuulu kirkkoon. 
Erityisesti tämä tendenssi nousee esiin kastetilaisuuksien jyr-
kässä vähenemisessä ja se syö kirkolta jäseniä enemmän kuin 
mikään toimenpide.
  Koulujen päätyttyä yhdistys jakoi kaksi ET-opetusstipendiä 
suuruudeltaan 50 €, ja ne saivat Rauman Lyseon lukion yliop-
pilas sekä Porin Lyseon peruskoulusta valmistunut.
  Alueellamme on saavutettu hyviä tuloksia Harjavallassa 
perusopetuksessa uskonnottomien juhlien järjestämisessä. 
Joulun alla 2019 Harjavallan perusopetus järjesti ensikertaa 
uskonnottomat tilaisuudet esiopetuksessa ja ala-asteella. 
Tähän kannaltamme hyvään saavutukseen vaikutti suurelta 
osalta, yhdistyksen varapuheenjohtaja Tanja Laine. 
   Liittokokoukseen 26–27.9.2020 Satakunnasta osallistuttiin 

voimalla. Satakunnan vapaa-ajattelijoita kokouksessa edusti 
Tanja Laine. Asemansa puolesta liiton hallinnossa kokoukseen 
osallistuivat Yki Räikkälä liittohallituksen ja jäsenenä. Annoim-
me lausunnon sääntöesitykseen koskien liittokokouskausien 
pituutta ja se hyväksyttiin lopullisessa käsittelyssä. Liiton hal-
lintoon ja sen hallitukseen valittiin Yki Räikkälä ja valtuustoon 
Tauno Perkö sekä Tanja Laine varajäseneksi.
  Työ sekulaarin yhteiskunnan puolesta on ohdakkeinen ja 
vaatii tekemistä. Ilmapiiri yhteiskunnassamme on suvaitsevai-
sempi ja näemme, kuinka pyrkimys myös tasa-arvoisempaan 
ja yhdenvertaisempaan on 
käynnissä. On syytä korostaa, 
kuinka tärkeää on kansalaisvai-
kuttaminen, aina tavatessamme 
henkilöitä ja ollessamme tilai-
suudessa puhumaan uskonnot-
tomuudesta – ottakaa se esille.  
  Yhdistyksen syyskokous järjes-
tetään Nakkilassa. Esillä ovat 
sääntömääräiset asiat.Tiedän 
kuinka vapariväki keskustelee 
mielellään tulevasta toimin-
nasta ja siitä kuinka saamme 
selätettyä – uskonnon. 
 
   Tervetuloa syyskokoukseen!
   Jukka Kim, puheenjohtaja
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Toimittajan pöydältä Yki Räikkälä

USKOVA, ATEISTI, USKONNOTON Tauno Perkiö

Kuten joku lukija saattaa tietää, kuulun Vapaa 
Ajattelija -lehden toimituskuntaan. Vaparien 
fb-ryhmässä käytiin elokuussa keskustelua 

Kirkko ja kaupunki -lehdessä julkaistusta Jussi Halla-
ahon haastattelusta. Aloittaja oli sitä mieltä, että lehti 
antoi ”fasistille” tilaa. Jussi Halla-aho on tietyn jyrkän 
linjan edustaja, mutta en nyt menisi tästä fasisti -epi-
teettiä käyttämään. Toinen asia on se, että kenelle leh-
dissä voi ja saa tai pitää antaa tilaa ja näkyvyyttä.
  Minulla ei olisi vaikeuksia antaa Vapaa-ajattelijassa, 
tai tässä lehdessä, tilaa jonkin uskonnollisen tai poliit-
tisen äärilinjan edustajalle. Mutta haastattelun muodos-
sa, ei niin, että tämä itse saisi kirjoittaa artikkelin, ellei 
sitten perusteltua vastinetta johonkin häntä itseään kos-
kevaan. Lukisin jutun mielenkiinnolla. Haastateltavan 
ja lukijan täytyy tietty ymmärtää haastattelun konteksti. 
Nämä ja toteutus määräävät. Jos haastateltava haluaa 
ohjata juttua ja kysymyksiä, on silloin juttu syytä jät-
tää. Kirkko ja kaupunki -lehden haastattelu oli minusta 
hyvä, vaikka hieman myötäsukainen. Juttu lienee saanut 
aikaan hikariuskoville ylimääräisiä sydämentykytyk-
siä. Halla-aho on siis ateisti, ainakin omasta mielestään. 
Minä sain uutta tietoa ko. poliitikosta. Mielenkiintoista 
tietoa sikäli, kun tietää hänen vuosien takaiset kirjoitte-
lunsa, nykyretoriikan ja ampumisharrastuksensa.
   Kaiken median seuraaminen vaatii mediakriittistä 

ajattelua ja kontekstin 
tajua. Ongelmallista voi 
olla, jos jostain ääriajat-
telijasta tehdään laimea 
ja neutraali juttu. Mutta 
aina on väärinymmär-
täjiä, joko tahallaan tai 
aidosti, oli juttu kenestä 
ja mistä hyvänsä. Tie-
donvälitys onkin enem-
mänkin tiedonkäsitys. 
Hyvään journalismiin 
kuuluu antaa tilaa eri näkemyksille ja varsinkin lehden 
edustaman linjan tai eetoksen vastakkaisille näkemyksille. 
Jos hymistellään vain oman mielen mukaisissa jutuissa ja 
henkilöissä, tulee tunkkainen sisäilma. Missä kulkee raja? 
Sen täytyisi olla jotain kauheaa, masentavaa ja surkeaa, 
sellaista joka ei missään mielessä antaisi mitään eväitä 
ajattelulle tai uusia näkökulmia. Kaikesta ei tarvitse tehdä 
juttuja.
   Tässä lehdessä on hieman esillä perussuomalaisten ja 
kristillisdemokraattien poliitikkoja. Tämä johtuu siitä, että 
nämä ovat poliitikkoja ja ottaneet viime aikoina uskon-
nollisiin asioihin kantaa. Kyse ei ole mistään poliittisesta 
linjauksesta. Vapaa-ajattelijat ovat poliittisesti sitoutumat-
tomia ja neutraaleja, kuten tämän lehden linjakin.

Internetin keskustelupalstoilla on vähän väliä väit-
telyjä termin ”ateisti” merkityksestä. Uskonnolli-
set kirjoittajat esittävät tavallisesti, että ateisti on 

henkilö, joka uskoo, ettei jumalia ole, ja että kyseessä 
on samanlainen uskomus kuin mihin tahansa jumalaan 
uskominen. Näin kaikki uskomukset ovat samanveroi-
sia. Ateistisesti ajattelevat kiistävät tällaisen ajattelun ja 
väittävät, että ateismi on uskomisen puutetta eikä mi-
tään uskomista. Tavallisesti uskomisen puutetta verra-
taan vaikka sairauksien puuttumiseen. Emme sano, että 
terve ihminen sairastaa jotain kummallista ”antisairaut-
ta”, vaan että häneltä puuttuvat sairaudet; sitähän terve-
ys tarkoittaa.
   Yllä olevan kaltainen väittely on käyty lukemattomia 
kertoja, eikä se ikinä näytä johtavan mihinkään. Ateismi 
ei oikeastaan ole mikään itsenäinen käsitys; se on ole-
massa vain, koska teistejä (jumalaan tai jumaliin usko-
via) on olemassa. Mitä ovat antiböröistit? He eivät usko 
böröjen olemassaoloon kuten böröistit uskovat. Mitkä 
ihmeen böröt tai böröistit? En tiedä, koska keksin juuri 
vast’ikään nämä sanat. Tarkoitukseni on vain osoittaa, 
että kun böröistejä ei ole, ei ole myöskään antiböröiste-

jä. Jos teistejä ei olisi, kukaan ei korostaisi olevansa ateisti, 
yhtä vähän kuin kukaan sanoo nyt olevansa antiböröisti.
Joitakin vuosia sitten kinasin netissä jonkun uskovan kans-
sa jumalallisesta ilmoituksesta. Ihmettelin, miksi Jumala 
ei ilmoita selvästi tahtoaan, jos kerta haluaa sekaantua ih-
misten asioihin, vaan tyypillisesti kirjoituttaa jonkun se-
kavan ja ristiriitaisen kirjan (kuten Raamatun, Koraanin 
tai Mormonin kirjan), jota sitten ihmiset tulkitsevat miten 
milloinkin (ja saavat aikaan verisiä riitoja). Jumala voisi 
esim. pystyttää kuuhun valtavan ilmoitustaulun, johon hän 
voisi kirjoittaa tahtonsa vaikka metrin korkuisin kirjaimin 
tärkeimmillä kielillä. Kuuhan kääntää aina saman puolen 
maata kohti, joten pyhä teksti olisi aina luettavissa melko 
halvalla kaukoputkella. No, tietysti näemme kuusta vain 
auringon valaiseman osan, mutta Kaikkivaltias varmaan 
pystyisi ratkaisemaan tämän pienen optisen ongelman. 
Nettiväittelymme vastapuoli esitti, että jos näin tapahtuisi, 
silloin ihmisellä ei olisi uskoa, vaan tietoa Jumalan tahdos-
ta. Ja usko on kuulemma tärkeätä. 
   Tästä pääsemmekin perimmäisten kysymysten äärelle: 
mitä tieto on? Tieto on hyvin perusteltu uskomus. Tietys-
ti tietoakin on monenlaista. Joillakin aloilla, kuten fysii-
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kassa tai kemiassa, väittämiä voidaan testata, kun taas 
esim. historiassa kokeilut ovat mahdottomia. Esim. jos 
puuseppä Georg Elser olisi onnistunut surmaamaan Hit-
lerin virittämällään ja kätkemällään pommilla 8.11.1939, 
olisiko 2. maailmansota voitu välttää? Tätäpä ei voida 
testata. Mutta palataanpa asiaan. Väittelykumppanini oli 
rakentanut mielenkiintoisen ajatusvankilan: Mitä hul-
lumpia väitteitä pyhässä kirjassa on, sitä enemmän niihin 
pitää uskoa, koska Jumalahan arvostaa puhdasta uskoa. 
Jos taas ihminen saisi selkeätä tietoa, hänen olisi pakko 
ottaa Jumalan tahto huomioon. Näin ollen Jumala ei voi 
antaa tietoa itsestään, koska se hävittäisi uskon. Sen si-
jaan saatavana on vain pelkkiä vihjeitä pyhissä kirjoissa. 
Ja erilaiset saarnamiehet, papit ja imaamit sitten opasta-
vat, miten kuuluu oikeaoppisesti tulkita nämä vihjeet ja 
uskoa (ja maksaa kymmenykset tästä palvelusta).
   Väitetään, että kirkkoisä Tertullianus (160–220 jaa.) sa-
noi aikanaan: ”Uskon, koska se on järjetöntä”. Sanoiko 
hän todella näin ja mitä tarkoitti, siitä teologit ovat väi-
telleet vuosisatoja. En puutu tähän, mutta kerronpa nuo-
rena tapaamastani uskovaisesta, joka korosti, ettei uskon 
asioita voi järjellä ratkaista. Hän myönsi uskomuksensa 
järjettömiksi, mutta halusi lujasti pitäytyä niissä. Myö-
hemmin hän alkoi selittää tekevänsä itsemurhan, jotta 
pääsisi pois tästä murheen laaksosta odottamaan taivas-
paikkaansa. Siinä vaiheessa hänen omaisensa toimittivat 

hänet mielisairaalaan. Tultuaan sieltä hän puhui edelleen 
outoja, muttei kuitenkaan itsensä lopettamisesta. 
   Entäpä sitten uskonnoton, miten se eroaa ateistista? 
Kari Enqvist esittää kirjassaan ”Kuoleman ja unohtami-
sen aikakirjat”, että uskonnoton on teisti-ateisti-akselin 
ulkopuolella. Enqvistin mukaan uskonnotonta voi kutsua 
myös igteistiksi. Igteisti pitää sekä lausetta ”Jumala on 
olemassa” että lausetta ”Jumala ei ole olemassa” mielet-
töminä, koska ”Jumala” on käsite, jota ei voi määritellä. 
Ensiksi pitäisi ainakin päättää, montako jumalaa on ole-
massa. Kristinopin jumalan kolmiyhteisyys on sekin seka-
va käsite, mutta en tarkoita sitä. Onko kristittyjen mielestä 
Allah olemassa?  Jos se on olemassa, onko se sitten vain 
väärä jumala, jota ei saa palvoa? Ennen vanhaan jumalat 
olivat taivaalla, mutta nykyisin tätä asuinpaikkaa tuskin 
kukaan pappi tai imaami pitää mahdollisena. Niinpä Juma-
laa sanotaankin usein kaikkialla läsnä olevaksi hengeksi, 
ei-aineelliseksi olioksi, joka kuitenkin jotenkin vaikuttaa 
maailmamme asioihin. Vaikuttamista ei silti voi havaita 
mitenkään. Uskontotieteilijä Ilkka Pyysiäinen käsittelee 
tätä pamfletissaan ”Jumalaa ei ole”. Pyysiäinen tuntuu 
olevan suorastaan turhautunut teologien väitteistä, joiden 
mukaan Jumala on kaiken ”takana”, puhutaanpa sitten 
evoluutioteoriasta tai mistä tahansa tieteen selvittämästä 
asiasta. Hän penää vastausta siihen, mitä se ”takana olemi-
nen” oikein tarkoittaa ja miten sen voi havaita – vastausta 
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saamatta.
Uskonnottomalla ei ole uskonnollisen henkilön uskon-
toon liittyvää tunnekokemusta. Uskovaisella on vahva 
tunnekokemus, joskus jopa yliluonnollisen jumalan läs-
näolosta. Eräs uskonnollisen kokemuksen vaikutin on 
tarve saada selitys kaikkeen. Tutustuin kerran psykologi-
an opettajaan, joka lausahti toisinaan elämänkokemuksen 
tuomia viisauksia. Yksi näistä oli toteamus: ”Jos jollekin 
asialle ei ole kunnollista selitystä, sitten sille keksitään 
joku huono selitys!”  Toinen vaikutin on turvallisuuden 
tarve. Pieni lapsi tarvitsee ainakin yhden turvallisen ih-
missuhteen, jotta hänestä tulisi aikuisena psyykkisesti 
terve ihminen. Monilla uskonnollisilla ihmisillä on ”jää-

nyt päälle” tällainen turvan haku. Tämä käy ilmi mm. 
monista virsistä, joissa korostetaan, että olemme Juma-
lan lapsia.
Uskonnottoman on vaikea ymmärtää uskovaisen tunne-
kokemusta. Toki uskonnottomallakin voi olla syvällisiä, 
”pyhiä” tunnekokemuksia. Olen joskus katsellut talvipi-
meällä tähtitaivasta ja mietiskellyt ihmisen osaa maail-
mankaikkeudessa. Olemme täällä yhden tähden pienellä 
planeetalla miljardien muiden tähtien galaksissa.  Ihmi-
sen tietoisuus ja äly on kosmisessa mittakaavassa mität-
tömän lyhyt välähdys. Ihmeen paljon me silti tästä uni-
versumista ymmärrämme.

  Onhan tämä nyt aivan selvää! Ihminen, joka ei usko mihinkään, 
on tietysti tyyten hyväuskoinen, jota voi johdatella mihin tahan-
sa. Näin siis vuonna 2019 kansanedustaja. Ano Turtiainen (ps).
   Enkä muuten tiennyt sitten sitä, että Suomen koulut ovat siirty-
neet “yhä enemmän” ateismin tielle. Ainakin Porin kouluissa on 
keskimäärin kerran tai useamminkin seurakunnan järjestämiä aa-
munavauksia, mutta kunnottomia ateisteja ei ole käynyt moraa-

littomia saarnojaan paasaamassa. Itse asiassa 
kyllä pitäisi. Vapaa-ajattelijoiden pitäisi myös 
käydä pitämässä aamunavauksia, kun kerran 
seurakuntakin, Porin kouluissa tiettävästi noin 
kerran kuukaudessa.
  Sitten lainaan tähän erään uskovan tuttuni 
sanoja fb:ssä ko. kansanedustajasta:
“Ei helvetti!! Näin kristittynä näen suurinpana 
kusipäisyyden ja jumalanpilkan ilmentymänä 
sitä, että Punaista Ristiä vastaan tuhotöitä 
tekemään kehottanut tuomittu rikollinen ottaa 
asiakseen puolustaa uskon asioita. Ilmeisesti 
meppimme Laura hyväksyy nämäkin irtopis-
teitä keräillessään. Hyi helvetti sanon vielä 
kerran.”
   Muuten, useampaakin koiraa taluttaneena ja 
montaa talutusta seuranneena voin todeta, että 
monesti se on kyllä koira, joka ohjaa ja vetää 
taluttajaansa kuin toisin päin...  -YR

  
13.8.2020 Ministeriön ehdotuksessa tuki ennallaan

  Esitys valtion talousarviossa on ennallaan uskon-
tokuntien tuen osalta. Evankelis-luterilaisen kirkon 
valtionrahoitus. mm. hautaustoimesta, on noin 117 M 
euroa. Tämä perustuu lakiin, jonka perusteella rahoitus-
ta kasvatetaan inflaatiota vastaavalla määrällä.
  Ortodoksikirkon tuki kasvaa vastaavasti ja ylittää ensi 
vuonna 2,6 M euroa. Merimieskirkon 134.000 ja pien-
uskontojen 524.000 esitetään pidettäväksi ennallaan. 
Uskontokuntien vuoropuhelun edistämiseen, käytän-
nössä lähinnä USKOT-foorumille, esitetään edelleen 
80.000 euroa. 
   Vuoden 2019 lopulla eduskunta myönsi ns. joululah-
jarahoista kaksi lisätukea: juutalainen seurakunta sai 
ylimääräiset 300.000 turvallisuutensa parantamiseen ja 
Vapaa-ajattelijain liiitto 30.000 uskonnon ja vakaumuk-
sen vapauden edistämiseen. Kumpaakaan ei nyt ole 
talousarviossa mukana. 

5.10.2020: Pienuskontojen tuki nousee
 
  Budjettiriihessä nostettiin pienuskontojen tukea 300.000 
euroa yhteensä 824.000 euroon. Lisäksi juutalaisen seu-
rakunnan turvallisuuden parantamiseen esitetään 300.000 
euron määrärahaa. 
  Muilta osin ei muutoksia ole. Valtion rahoitus Evanke-
lis-luterilaiselle kirkolle jää näin niukasti alle 117 mil-
joonan euron, kun se aiemmassa laskelmassa olisi ollut 
hieman yli. (lähde: uskonnonvapaus.fi)

-On outoa tuo juutalaisen seurakunnan turvallisuuteen 
saama varsin iso lisätuki. Mikä on se turvallisuusuhka, 
jota poliisi ei kykene hoitamaan? Toisaalta pienuskonto-
jen saama tuki on erittäin arveluttava. Nuo monenkirjavat 
uskonseurat ja -yhdistykset rahastavat kannattajiltaan, 
“seurakuntalaisiltaan” satoja miljoonia vuodessa. Sisämi-
nisteriön v. 2010 arvion mukaan 200-300 miljoonaa per 
vuosi. Ja verovapaasti totta kai. (toim.huom.)

USKONTOKUNTIEN TUKI VALTION TALOUSARVIOSSA 2021
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“Helsingin piispa Teemu Laajasalo arvioi per-
jantaina Päivi Räsäsen puheita vääriksi ja kovasy-
dämisiksi. Mikkelin piispa Seppo Häkkinen on eri 
linjoilla: –Tunnen suurta myötätuntoa häntä koh-
taan, kommentoi Häkkinen Räsästä Radio Deissä.” 
-Seurakuntalainen 11.3. 

”Partiopoikia hyväksikäyttäneelle papille van-
keustuomio Ranskassa. 75-vuotias pappi myönsi 
hyväilleensä uhreja, vaikka tiesi sen olevan kiellet-
tyä.” -Yle 16.3. 

”Kaste ja kummiksi tuleminen ovat suomalaisille 
tärkeitä tapahtumia” -Seurakuntalainen 18.5.
(Vuonna 2018 kastettiin 51,5 % ikäluokasta, kun 
vuonna 2001 luku oli vielä 79 %)

“Piispa Keskitalo antoi Árpád Kovácsille kirjalli-
sen huomautuksen – syynä asekuva ja ateismipu-
heet”  -Kotimaa24, 16.6.
Syynä oli Kovácsin somessa esittämä asekuva naa-
mioituneella miehellä. Hän kertoi, ettei ole kuvan 
mies, mutta ase on hänen. Huomautuksen arvoi-
nen asia oli myös Kovácsin 2017 Ylen haastattelu, 
jossa hän kertoi pitävänsä itseään 95%:n agnos-
tikkona ja 5%:n ateistina ja että heikkona hetkenä 
suhde kääntyy toisinpäin...
Tuomiokapituli antoi Kovácsille 2017 varoituksen 
sateenkaariparin avioliittoon vihkimisestä. Pohjois-
Suomen hallinto-oikeus kumosi varoituksen 2019. 
Oulun tuomiokapituli vei asian korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen…

”Päivi Räsänen haluaa torjua poliisien päähuivit. 
KD:n ryhmäjohtajan mukaan huntu on yhdistettä-
vissä islamilaiseen uskontunnustukseen.” -Verkko-
uutiset 8.7.
Kansanedustaja Räsänen vastaavasti myös kieltä-
nee ristiriipuksen näkymisen poliisien kaulalla.

Raaka henkirikos järkyttää Guatemalassa: 
noituudesta syytetty luontaisparantaja poltettiin 
elävältä.
Choc Chen surmaajille on arvuuteltu uskonnollista 
motiivia, sillä heitä on yhdistetty kristillisiin ää-
riliikkeisiin. Peténin maakunnan katolinen kirkko 
tuomitsee teon jyrkästi. Seurakunnan mukaan 
tekijöiden motiivi ei ollut uskonnollinen, vaan taus-
talla oli sukuriita. -Yle 15.6.

Apulaisoikeusasiamies: Oppilaita ei saa pakot-
taa laulamaan virsiä.
Oppilaan kieltäydyttyä virsien laulamisesta opetta-
ja oli kysynyt, aikooko tämä jatkaa enää musiikki-
luokalla, kerrotaan kantelussa. -STT 27.8.

Oppilaita ei saa pakottaa tai painostaa laulamaan 
virsiä, toteaa apulaisoikeusasiamies tuoreessa 

ratkaisussaan. Ratkaisu koskee Uskonnottomat 
Suomessa -yhdistyksen kantelua alakoulun mu-
siikkiluokkien opetuksesta.

Päivi Räsänen oli jälleen poliisikuulustelussa. 
”On mahdollista, että tästä on tulossa raskas, 
vuosia kestävä oikeusprosessi” -Demokraatti 25.8.
Mitä tästä opimme? Räsänen tuskin mitään. Voisi 
tehdä uuden käskyn: Älä herjaa lähimmäistäsi 
käyttäen raamatulauseita.

Hämmästyttävä löytö: Venuksessa merkkejä 
elämästä – Toistaiseksi vakuuttavin todiste elä-
mästä muualla kuin maapallolla. Venusta peittä-
vissä pilvissä on yhdistettä, jonka olemassaolo 
selittyy tutkijoiden mukaan vain yksinkertaisella 
elämällä. -Yle 14.9.
-JOS löytö on todellinen, uskovat selittänevät tä-
mänkin Luojan suurella viisaudella.

K o r o n a v i r u s u u t i s i a:

“Jumalan valitsemana johtajana itseään pitänyt 
kovaotteinen Burundin presidentti on kuollut
-Viranomaisten mukaan 55-vuotias Pierre Nku-
runziza kuoli sydänkohtaukseen, mutta huhu-
mylly epäilee koronatartuntaa. Burundin johtoa 
on koronaviruksen aikana arvosteltu tautiuhan 
vähättelemisestä. Maassa on virallisen ilmoituksen 
mukaan havaittu vain 83 tartuntaa.
Presidentti Nkurunziza uskoi Jumalan valinneen 
hänet maansa johtoon ja vakuutti tämän suojele-
van maata myös koronavirukselta.” -Yle 9.6.

Eri maiden johtohenkilöitä sairastui koronaan. 
Israelin terveysministeri Yaakov Litzman sairastui 
myös. Aiemmin hän oli julistanut koronaviruksen 
olevan Herran ”rangaistus homoseksuaalisuudes-
ta”. 

Kirkot ja Vatikaani olivat koronan vuoksi kiin-
ni. Etäjumalanpalvonnat eivät virusta karkoit-
taneet. Se heikkeni itse ja rokotteet hoiti loput. 
Yhä useammat luottavat tieteeseen keinona. Kari 
Enqvistin sanoin: ”Maailma tuntuu aavistavan, 
että jumalat ovat vaienneet tai kuolleet, jos ovat 
koskaan eläneetkään”.

Ev.lut. kirkko menettää jäseniään, mutta moni 
suuntaa uushenkisyyteen. Se johtaa sitten tulkin-
taan, että koronapandemialla oli maailmalle viesti. 
Se opetti meitä rauhoittumaan, muuttamaan kulu-
tustottumuksia, välttämään kauppakeskuksia jne. 
No, kulutuksen vähentäminen ei pahaksi olekaan, 
mutta viruksilla ei ole mitään viestiä. Ne toimi-
vat samoin kuin ihminen: pysyä elossa ja jatkaa 
sukuaan. -YR
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Tutkija: Virsien laulaminen lisää koronatartunnan 
riskiä jumalanpalveluksessa -Kotimaa24.fi 29.5.

Raamattuopiston rehtori: ”Oli rukousvastaus, 
ettei korona lähtenyt leviämään Raamattuopis-
tossa. – Joskus Jumala antaa tartuntoja ja ka-
ranteeneja, jotta tulisimme hänen luokseen ja 
ymmärtäisimme, että kaikki riippuu hänestä, että 
vilpittömästi huutaisimme häntä avuksi. Hän saa 
näkemään, ettei elämä ole meidän hallinnassam-
me. Toivoisin, että tämä kaiken kaikkiaan olisi 
viemässä meitä lähemmäs Jumalaa. - Seurakun-
talainen.fi 2.10.

”Yhden jälkeen yöllä ravintoloissa on vaikeaa, 
kun humalaiset eivät noudata sääntöjä – Pahimpia 
ovat asiakkaat, jotka eivät usko koronaan” -Yle 
16.8.
Todennäköisesti useat näistä uskovat kylläkin 
jumalaan. Koronasta on havaintoja ja se on täyttä 
totta. Jumalasta sen sijaan ei ole mitään havainto-
ja ollut koskaan.

Ja lopuksi uutinen sadan vuoden takaa. Ilmei-
sestikin on niin, ettei loitsut eivätkä rukoukset 
auta mikrobeja vastaan, eikä Jumala suojele:

”Espanjantaudin raivotessa Suomessa järjestivät 
vanhoillislestadiolaiset kokouksen Oulussa. Sen 
jälkeen lähes kaikki osallistuneet olivat sairastu-
neet.” (Lähde ei tiedossa)

TIESITKÖ..?

Suomen romaneista suuri osa on helluntailaisia, 
koska luterilainen kirkkomme, siis se valtion 
myöntämän erityisstatuksen saanut, kielsi 
näiltä kasteet, vihkimiset ja hautaansiunaami-
set. Syynä vain se, kun nämä kiertelivät eivät-
kä maksaneet kirkkoveroa. Raha ratkaisee  
uskonnoissakin.



8

Tauno Perkiö

Viitisenkymmentä vuotta sitten minulla oli lu-
kiossa koulukaveri, joka oli kovasti innostu-
nut avaruusasioista. Hän oli taitava rakentelija 

ja jopa kokosi tilaamistaan osista pienen kaukoputken, 
jolla saattoi kirkkaana talviyönä tähyillä tähtitaivaalle. 
Siihen aikaan oli vallalla avaruusinnostus: Astronautit 
kävivät kuukävelyillä, ja UFOja nähtiin lentelevän tai-
vaalla ympäri maapalloa. Lisäintoa antoivat kirjailijat, 
kuten sveitsiläinen Erich von Däniken ja suomalainen 
Juhan af Grann, joiden kirjoissa annettiin ainakin mie-
likuvituksen lentää UFOjen ohella. Minä suhtauduin 
UFO-tarinoihin skeptisesti, mutta koulukaverini taisi 
pitää niitä totena ainakin jossain määrin. Hän uskal-
tautui kysymään silloisen fysiikan opettajamme mie-
lipidettä maan ulkopuolisen elämän mahdollisuudesta. 
Opettajamme vastasi tähän tapaan: ”Maailmankaik-
keus on valtavan suuri, eikä ole mahdotonta, etteikö 
elämää olisi muuallakin kuin maapallolla, mutta nämä 
UFO-tarinat humanoideineen ovat kyllä humbuukia.”  
   Maailmankaikkeus on todella käsittämättömän suuri. 
Ihmiset tietävät yleensä, että maa on aurinkoa kiertävä 
pallo, kuten muutkin planeetat, mutta mittasuhteet ei-
vät välttämättä ole selvillä. Jos pienennämme auringon 
jalkapallon kokoiseksi, maa olisi tässä mittakaavassa 
nuppineulan pään kokoinen pallo, joka kiertää ”jalka-
palloa” noin 23 metrin päässä. Lähimpään tähteen eli 
Alfa Centauriin (oikeastaan kolmoistähteen) on mat-
kaa 4,36 valovuotta, mikä tekee pienoismittakaavas-
samme yli 6200 kilometriä. 
   Alfa Centaurissa ei ole elämälle suotuisaa planeettaa, 
mutta kuvitelkaamme, että (uhka)rohkeat astronautit 
lähtisivät tutkimaan sikäläisiä näkymiä. Jos voisim-
me kiihdyttää avaruusaluksen kymmenesosaan valon 
nopeudesta (mikä on nykytekniikalla mahdotonta), 
astronauttimme saapuisivat perille 43,6 vuoden ku-

luttua. Kun otetaan huomioon aluksen kiihdytykseen ja 
jarrutukseen kuluva aika, voidaan karkeasti arvioida, että 
edestakaiseen matkaan kuluisi hyvinkin 100 vuotta. Mat-
kaan pitäisi sitten kai lähettää pariskunta, jotta alkuperäis-
ten matkaajien jälkeläiset joskus pääsisivät perille ja jopa 
palaisivat takaisin. Science Fiction –kirjallisuus on täynnä 
tällaisia ja vielä hurjempia tarinoita, mutta tarinat ovat ta-
rinoita ja todellisuus aivan toista. Jos maan ulkopuolisten 
sivilisaatioiden humanoidit vierailevat aurinkokunnas-
samme, heidän pitäisi olla ainakin pitkäikäisiä ja teknisesti 
meitä paljon etevämpiä.
   Avaruusteleskooppien kehittyminen on tehnyt mahdol-
liseksi havaita muiden tähtien ympärillä olevia planeet-
takuntia. Tähän mennessä on löydetty yli 4300 eksopla-
neettaa. Näyttää todennäköiseltä, etteivät planeetat ole 
mitenkään harvinaisia maailmankaikkeudessa (nykykäsi-
tyksen mukaan satoja miljardeja - Tiede 11/2020). Voisiko 
joissakin näistä olla elämää ja vieläpä älyllistä elämää, on 
vaikea kysymys. Asiasta on kirjoitettu kirjoja (esim. Kirsi 
Lehto: Astrobiologia, Ursa 2019), enkä yritä tässä lyhyes-
sä jutussa edes raapaista asian pintaa. Tässä riittää todeta, 
että avaruus on äärimmäisen laaja pimeä autiomaa, jossa 
elämälle sopivia keitaita on perin harvassa.
   Yli 50 vuotta on yritetty löytää radioastronomian kei-
noin signaaleja, jotka voisivat olla maan ulkopuolisen 
sivilisaation lähettämiä. Tästä tutkimuksesta käytetään 
lyhennettä SETI (Search for Extraterrestial Intelligence). 
Tähtiä, radiotaajuuksia ja mahdollisia modulaatiomenetel-
miä on paljon, ja kaikkien niiden seuraaminen on käytän-
nössä mahdotonta. Eräs taajuus, jota pidetään ”luonnolli-
sena” mahdollisena kommunikointitaajuutena on vedyn 
säteilemä noin 1,42 GHz:n taajuus, joka vastaa 21 cm:n 
aallonpituutta. Toinen mahdollisuus kommunikointiin on 
lasersäteen käyttö. Mahdollisuus, että osuisimme vieraan 
sivilisaation lähettämän lasersäteen tielle, tuntuu perin 

ELÄMÄÄ MAAILMANKAIKKEUDESSA
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epätodennäköiseltä. Palatkaamme taas edellä esittämää-
ni jalkapallomittakaavaan. Kuvitellaanpa, että 62000 
km:n päässä (eli kymmenen Alfa Centaurin etäisyy-
dellä) on nuppineulan pään kokoinen pallo, jolla asuva 
vieras sivilisaatio lähettää meitä kohti laser-säteen. Säde 
osuu täällä toiseen nuppineulan päähän eli maapalloon. 
Tuntuupa mahdottomalta tällainen sattuma.
   Mitä se vieras sivilisaatio lähettäisi? Oletetaan, että 
laserviestissä olisi pitempiä ja lyhyempiä valopulsseja. 
Tulkitsisimme pitemmät pulssit ykkösiksi ja lyhyem-
mät nolliksi. Näin saisimme bittijonon: 1100 1001 0000 
0111. Tämä saisi kaikki tähtitieteilijät ja astrobiologit 
hyppimään riemusta ja availemaan samppanjapulloja. 
Miksi? Bittijono esittää piin (eli ympyrän kehän ja sen 
halkaisijan pituuksien suhteen) likiarvon 16 bitin puh-
taana binäärilukuna. Desimaalilukunahan piin likiarvo 
on π = 3,14159…, mutta emme voi olettaa, että vieras 
laji toisella planeetalla käyttäisi desimaalijärjestelmää 
(joka johtuu siitä anatomisesta seikasta, että ihmisel-
lä on 10 sormea). Vieras älykäs lajihan voi muistuttaa 
vaikka jättiläismäistä hämähäkkiä ja käyttää oktaali- eli 
8-järjestelmää, kun kerran hämähäkillä on 8 jalkaa. Bi-
näärijärjestelmä on kuitenkin yksinkertaisinta modu-
loida signaaliin. Tällaisen viestin saaminen osoittaisi, 
että jossain kaukana on geometriaa ymmärtäviä olioita! 
No, pikemminkin viesti olisi tervehdys: ”Hei, täällä ol-
laan!”.
   Kuten edellä jo esitin, maan ulkopuolisen sivilisaation 
löytäminen tai viestin saaminen sellaiselta on perin vai-
keata. Voisin ennustaa, ettemme löydä sellaista minun 
elinaikanani. Tämä ennustus on siitä mukava, etten pa-
hastu ollenkaan, jos olen väärässä, päinvastoin!
   Ehkä on liian kunnianhimoinen tavoite löytää älykästä 
elämää maan ulkopuolelta. Omasta aurinkokunnastam-
me etsitään alkeellista elämää, lähinnä mikrobeja. Ku-
luvana vuonna syyskuussa tiedotettiin, että Venuksen 
ilmakehästä on löydetty pieni määrä fosfiinia noin 50 

km:n korkeudesta, minkä esiintyminen viittaa biologi-
seen prosessiin. Mahdollinen elämä ei ole kuitenkaan 
voinut syntyä ilmakehässä, vaan aiemmin planeetan pin-
nalla, kun olosuhteet olivat nykyisiä suotuisemmat. Myös 
Mars-planeetalla on joskus ollut vettä, jopa kilometrin sy-
vyisiä meriä. Nykyinen tutkimus yrittää löytää merkkejä 
muinaisesta elämästä. Vielä hienompaa olisi löytää elossa 
olevia eliöitä. Tarinat ihmisen näköisistä marsilaisista ja 
heidän kanavistaan voi kyllä unohtaa.
   Elämää voi löytyä yllättävistä paikoista. Syvällä maan 
valtamerten pohjassa on ns. mustia savuttajia. Ne ovat 
vulkaanisia purkauskohtia, joista pursuaa kuumaa, rik-
kipitoista vettä. Niiden luona elää merkillisiä mikrobe-
ja, jotka saavat energiaa hapettamalla rikkiä, rautaa tai 
metaania. Ne eivät voi hyödyntää auringonvaloa, koska 
sitä ei ole meren syvyydessä. Jupiterin Europa-kuusta voi 
löytyä samankaltaisella kemosynteesillä toimivia mik-
robeja. Europaa peittää ehkä n. 10 – 30 km paksuinen 
jääkerros, jonka alla on suolapitoinen meri. Merestä on 
havaittu nousevan silloin tällöin jään läpi valtava vesi-
suihku, mikä osoittaa vulkaanisen toiminnan jään alla. 
Tutkijat toivovat löytävänsä merkkejä elämästä analysoi-
malla näitä ”geysireitä”.
   Jos omasta aurinkokunnastamme löytyy elämää muual-
ta kuin maapallolta, sillä on suuri filosofinen merkitys. Se 
olisi osoitus siitä, että elämä voi käynnistyä missä vain, 
jos käytettävissä on sopivia kemikaaleja, energiaa ja run-
saasti aikaa. Se olisi myös tieteellisen tutkimuksen ja in-
himillisen älyn riemuvoitto.
   Elämän löytyminen muilta taivaankappaleilta olisi kris-
tilliselle opille kiusallinen asia: maapallo ei olisikaan ai-
nutlaatuinen Jumalan luomisen näyttämö. Tekee mieleni 
ennustaa, mitä tapahtuisi. Ainakin jotkut lahkot etsisivät 
Raamatustaan pari jaetta, joita on tähän saakka tulkittu 
väärin, mutta ”oikein” tulkittuna selvästi ilmoittivat asi-
asta jo pari tuhatta vuotta sitten. Uskokoon ken tahtoo.

Eräs pappi jutteli mikkelinpäivän jumalanpal-
veluksessa Keski-Porin kirkossa, että enke-
leitä on monenmoisia. On hohtavia sotureita 
miekkoineen, suojelusenkeleitä siipineen 
tai sitten aivan tavallisen ihmisen näköisiä. 
Kristityt sanovat, että enkelit sanovat aina 
ensin, että “Älä pelkää”. Että se on turvaa 
tuova viesti. Mutta JOS ihan aikuisten oikeas-
ti tuohon eteeni tulisi enkeli, jonka siis oikein 
tunnistaisin kuvien enkeliksi siipineen kaik-
kineen, kyllä taatusti pelkäisin. Jos en muuta 
niin ainakin sitä, että onko järki jättämässä... 
Turva siitä tilanteesta kyllä olisi kaukana.

  Enkeleitä tupakkatauolla tunnistamattomassa paikassa.
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”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta aset-
taa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn pe-
rusteella.” PL 6§.

On vettä virrannut jo monta kuutiota Kokemäen 
joessa siitä, kun uusi avioliittolaki hyväksyt-
tiin ja samaa sukupuolta olevat voivat mennä 

keskenään naimisiin. Mutta on vielä yksi yhteisö, jossa 
tämä maallinen laki ei päde: kirkko. Siellä EI vihitä ho-
moja ja muita Herran tahtoa kunnioittamattomia kun-
nottomia. Tosin kirkko ajelee kaksilla rattailla sikäli, 
että se kuitenkin avoimesti on ollut riennossa mukana 
Pride-viikoilla, josta Herran kauhistuksesta Päivi Rä-
sänenkin on kirkkoa varoittanut (ja twiittinsä vuoksi 
poliisitutkintaan joutunut). Kirkko haluaa tietysti olla 
maallisessa muutoksessa mukana, koska jäsenkato on 
ollut huolestuttavan taajaa.
  Korkein hallinto-oikeus päätti 18.9., että luterilaisen 
kirkon tuomiokapituleilla on oikeus rangaista pappeja, 
jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja. 
Kyse on tapauksesta, jossa Oulun hiippakunnan Tuo-
miokapituli antoi lokakuussa 2017 pastori Arpad Ko-
vacsille kirkkolain mukaisen varoituksen, koska hänen 
”katsottiin toimineen vastoin pappisviran velvollisuuk-
sia ja pappislupausta”. Tuomiokapitulin kanta oli ja on 
se, että avioliittolain muutos ei koske kirkkoa. Kirkolla 
kun on omat vihkimisen edellytyksensä. Ne Raamatus-
ta peräisin olevat, vaikka avioliittovihkimyksestä siellä 
ei ole mitään mainintaa. Avioliittolain muutos tuli voi-
maan juuri vuonna 2017. Pohjois-Suomen hallinto-oi-
keus kumosi tuon varoituksen. Mutta tuomiokapituli 
valittikin tuomiosta ja sai asiaan KHO:n antaman sille 
mukavan tuomion.
  On merkillepantavaa se, että kirkko, joka on tiiviisti 
kiinni maallisessa yhteiskunnassa ja valtiossa, saa nou-
dattaa omia sääntöjään vastoin voimassa olevaa lakia. 
Sillä on verotusoikeus, se saa pitää monopolia hauta-
ustoimessa ja sen oppeja opetetaan yhteiskunnallisesti 
ylläpidetyissä kouluissa. On merkillepantavaa se, että 
KHO oikein antaa siunauksensa tälle selvästi lain vas-
taiselle toiminnalle. On myös niin, että Suomen perus-
tuslaki turvaa kirkon sisäisen autonomian. Mutta jos 
laki on ristiriitainen yleisen edun, järjestyksen ja toisen, 
ja selvästi kohtuullisen lain kanssa, on se silloin muu-
tettava. Ei voi olla niin, että perustuslaki antaa luvan 
kirkon toimia muita lakeja vastaan.
  Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka to-
tesi 18.9. Kirkko ja kaupunki -lehdessä, että ”kysymys 
samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä on muut-
tunut kestämättömäksi ristiriidaksi”. Hänestä on sel-
vää, että kirkon täytyy nyt ratkaista avioliittokysymys 
sisällään. Näinhän se on. Kirkko haluaa olla nykyajassa 
mukana, mutta eräissä kysymyksissä se pitäytyy kes-

kiaikaisissa, ellei peräti antiikkisissa periaatteissa. Maailma 
muuttuu, yhteiskunnat muuttuvat, Raamatun sana pysyy sa-
mana. Siinä sitä sitten rimpuillaan kuin kärpänen hämähäkin 
verkossa. Mihin asti on pysyttäydyttävä Raamatun sanassa? 
Milloin side katkeaa ulkopuolisen paineen alla? Onko kirkol-
la silloin enää mitään pohjaa? Mihin sitä enää tarvitaan? Yhä 
useampi ei kyllä tarvitsekaan.
  Yksi ratkaisu ongelmaan on tietysti se, että kirkko luopuu 
kokonaan vihkimisoikeudestaan, joka sinänsä onkin maalli-
nen oikeustoimi. Siihen suuntaan lieneekin paineita. Monet 
kirkon piirissä olevat ovatkin sitä mieltä. Ja silloin kirkon 
edelleen jatkuva perustuslain rikkominen saa päätöksensä. 
Kaisamari Hintikalle tosin kävisi myös kompromissi, jossa 
kirkollinen avioliitto olisi jatkossakin virallisesti vain miehen 
ja naisen välinen liitto, mutta papit saisivat halutessaan vihkiä 
myös samaa sukupuolta olevia pareja. Mutta silloinkin kir-
kon virallinen kanta olisi perustuslain vastainen kuten myös 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen.

KIRKON ONGELMA - HOMOVIHKIMINEN

  Helsingin piispa Teemu Laajasalo on ilmoittanut, että 
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ei rankaise pap-
peja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja. 
Piispa ei kuitenkaan voi päättää asiasta yksin, vaan vii-
me kädessä tuomiokapituli äänestää rangaistuksista.
  Kai Sadinmaa, Facebook 28.9.: ”Sain varmistuksen, 
että mun potkujen takana ei ole koko Helsingin tuomio-
kapituli (jossa on seitsemän äänivaltaista jäsentä) vaan 
nimenomaan piispa Teemu Laajasalo. Hän oli delegoi-
nut irtisanomisen notaarille, jolta sain postia. Piispalla 
on siis kirkossa veto-oikeus pappien virkamääräyksiin. 
Vaikka Malmin seurakunta oli palkannut minut vuoden 
loppuun saakka, Laajasalo pystyi estämään rekryn. 
Voitte kuvitella millaisen pelon ja vaikenemisen kulttuu-
rin tällainen systeemi luo kirkkoon. Ei tarvitse ihmetellä 
miksi kritiikki Laajasaloa tai yleensä piispoja kohtaan 
loistaa kirkossa poissaolollaan. Hyvin harva uskaltaa 
avata suunsa.”

Tällä kuvalla kristikansa 
ilmaisee seisovansa ain-
oina vastustamassa LGBTQ 
-nimellä kutsuttua ideolo-
giaa. Kuva on levinnyt eri 
kristillisissa medioissa
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Joka kolmas vuosi pidettävä Vapaa-ajattelijaliiton 
liittokokous 2020 meni juohevasti ja kitkattomasti. 

Liiton varapuheenjohtajana toiminut ja jatkava sekä 
kokouksessa yhtenä puheenjohtajana toiminut Antti 
Värri totesi kokousta päättäessään, että tämä oli jo vii-
des liittokokous missä oli ollut mukana ja ensimmäi-
nen, jossa ei jouduttu äänestämään kertaakaan. Vaikka 
päätökset tehtiin esitettyjen mukaan, ei asioista tullut 
asiallista keskustelua kummempaa eripuraa. Kokouk-
sessa hyväksyttiin myös uudet säännöt, joita oli käsi-
telty jo kahdessa edellisessä liittokokouksessa. Liiton 
tulos vuodelta 2019 ja taloustilanne muutenkin todet-
tiin hyväksi siitä huolimatta, että valtionavustusta ei 
toimintavuodelle myönnetty. Tiukka taloudenpito sekä 
vapaaehtoinen työ palkattujen työntekijöiden sijasta on 
ollut tässä takana.
  Kokouksessa puhuttiin mm. Vapaa-ajattelijoiden tie-
dotteiden huonosta välittämisessä mediassa, vaikka 
sekularisoitumiskehitys on siinä vaiheessa, että alle 70 
% suomalaisista kuuluu kirkkoon. Helsinkiläisistä pian 
alle puolet. Tämän toi esille Esa Ylikoski, joka myös 
päätti yhdeksän vuoden pääsihteeriytensä liitossa. Hän 
jatkaa hallituksessa ja Vapaa ajattelija -lehden päätoi-
mittajana. Uudeksi pääsihteeriksi valittiin hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa Timo Karjalainen Oulusta.

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTOKOKOUS 26. – 27.9.2020

  Kokouksessa valittu liiton uusi puheenjohtaja on Jape 
Lovén. Ja liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Kari 
Pasanen (Keski-Suomen VA). 
  Liittohallituksen varsinaiset jäsenet 27.9.2020 alkaen:  
Ritva Ahonen (Turun VA), Timo Karjalainen, (Oulun seu-
dun VA), Yki Räikkälä (Satakunnan VA), Riku Salminen 
(Tampereen VA), Marjatta Syväterä (Tampereen VA), Lii-
sa Taskinen (Kotkan VA), Antti Värri (Tampereen VA), 
Esa Ylikoski (Helsingin seudun VA)
  Varajäsenet: Harry Anttila (Helsingin seudun VA), Eero 
Suorsa (Turun VA), Timo Mykrä (Etelä-Karjalan VA), Olli 
Palokangas (Oulunseudun VA)
  Liittovaltuuston varsinaiset jäsenet27.9.2020 alkaen: Ro-
bert Brotherus (HVA), Arttu Häyrynen (Keski-Suomen 
VA), Soile Itäluoma (Keski-Uudenmaan vapaa-ajattelijat), 
Kerttu Loukola (Helsingin seudun VA),
Jani Hinkka (Tampereen VA), Pertti Periniva (Kemin 
vapaa-ajattelijat), Tauno Perkiö (Satakunnan vapaa-
ajattelijat), Tapio Pilli (Lahden vapaa-ajattelijat), Reijo 
Raappana (Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat), Aki Räisänen 
(Kainuun VA)
  Varajäsenet: Mikko Hangelmaa (Turun VA), Tanja Laine 
(Satakunnan VA), Thomas Mangs (Helsingin seudun VA), 
Raimo Rintamäki (Forssan VA), Martti Vaattovaara (Luo-
teis-Lapin VA)

Vasemmalta: Eero Suorsa, Tapio Pilli, Arttu 
Häyrynen, Pertti Periniva, Matti Vaatto-
vaara, Timo Mykrä, Liisa Taskinen, Olli 
Palokangas, Ritva Ahonen, Mikko Han-
gelmaa, Kerttu Loukola, Tanja Laine, Timo 
Karjalainen, Harry Anttila, Kari Pasanen, 
Riku Salminen, Jape Lovén, Antti Värri, 
Esa Ylikoski, Yki Räikkälä. 
(kuva: Kari Hännikäinen)

Kokouksen alkuvaiheita. 
(kuva: Jori Mäntysalo)
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Yki RäikkäläRAAMATUN VALIDIUS POLITIIKAN OHJENUORANA

”Miksi kenenkään pitäisi loukkaantua siitä, mitä 
Raamatussa lukee ja miten Räsänen uskoo? Alam-
meko leikkiä, ettei Raamatussa lue niin kuin siellä 
lukee?”

Näin porilainen meppi Laura Huhtasaari 
(ps) 13.9. Twitterissä. Ketjusta tuli pitkä, 
kuten usein tällaisissa käy. Huhtasaari 

kysyi myös, että kenellä on oikeus päättää siitä, 
minkä kohdan Päivi Räsänen sieltä valitsee. Kyse 
on siis siitä, että kansanedustaja Päivi Räsänen 
(kd) on ollut useita kertoja poliisikuulusteluissa 
tietyistä julkituloistaan Raamatun tiettyjä kohtia 
käyttäen.
   Kun Raamattu asetetaan julkisessa puheessa 
Suomen lain yläpuolelle ja sen tekee sisäministe-
ri, on se melkoista. Päivi Räsänen näin teki takavuosina 
Kankaanpäässä. Nyt kansanedustajana hän jatkaa samalla 
linjalla. Hän on oikeuttanut homoseksuaaleja loukkaavat 
ja häpäisevät kirjoituksensa Raamatulla. Suomen laissa ei 
ole yhtään ainutta pykälää, joka tukisi Räsäsen ulostuloja. 
Tosin siitä on varsin lyhyt aika, kun nämä korjaukset la-
kiin tehtiin. Homous poistettiin rikoslaista vasta 50 vuotta 
sitten. Ja vasta v. 1981 sen luokittelu psykiatriseksi sairau-
deksi poistettiin. Rva Räsäsen ja monen muun, mm. kan-
sanedustaja Antero Laukkasen, mielestä se on kaikesta tut-
kimuksesta huolimatta ”psykofyysisen kehityksen häiriö”. 
Rva Räsänen on lääkäri. Hänelle on esitetty tutkimustu-
loksia, jotka osoittavat tämän käsitykset tyystin perusteet-
tomiksi, mutta hän pitää päänsä. Kuten monet Raamattu-
uskovaiset.  
   Päivi Räsänen on vankkumaton uskonnonvapauden 
puolestapuhuja. Mutta koska hänestä siis Raamattu eli Ju-
malan laki menee tarvittaessa maallisen lain yläpuolelle, 
sillä logiikalla hänen tulisi hyväksyä esim. koraani samal-
la lailla Suomen lain yläpuolelle tarvittaessa menevänä. 
Tuskin hyväksyisi tätä ajatusta. Uskonnonvapaus on siis 
sekin venyvä käsite ja vapaus suhteellinen. Kuten vapa-
us aina – paitsi rva Räsäsen oma uskonsa vapaus tuoda 
kansanryhmää arrogantisti nimittelevät raamatunlauseet 
julkisuuteen.
   Useat ovat käsittäneet väärin sen, miksi valtakunnansyyt-
täjä on määrännyt Räsäsen twiitin ja kirjoitukset poliisin 
tutkittavaksi. Että Raamatun lainaus olisi tehty rikokseksi. 
Nyt viimeksi oikein emeritusprofessori Timo Vihavainen 
(Verkkouutiset 19.9.). Hänestä oikeuslaitos on ”politisoi-
tunut”. Hänen mukaansa vihervasemmisto käyttää sitä 
käsikassaranaan. Siis poliittisissa päämäärissään. Mitään 
näyttöä tällaisesta ei kylläkään ole. Kyse Räsäsen twiitissä 
ei ollut vain Raamatun lainaamisesta, vaan siitä miten Raa-
mattua käytettiin. Suomessa on uskonnonvapaus ja Raa-
matun lainaaminen täysin sallittua, vaikka monet uskovat 
toisin väittävät, joko tahallaan tai aidosti väärinymmärtäen 
kontekstit. Mutta kun kansanedustaja käyttää Raamattua 
valikoiden jonkin vähemmistön oikeuksien polkemiseen, 

on kyseessä vääryys ja todennäköiesti rikos. Näin kansan-
edustaja Räsänen teki. SE on syy, miksi tutkitaan.
   Ateisteista ja uskonnottomista suurin osa lienee sellaisia 
ns. suvaitsevaisia, että Raamattu olkoon mitä on ja siellä 
lukekoon mitä lukee, kunhan se ei tule sotkemaan yhteis-
kunnan arkea, järjestystä - ja politiikkaa. Kansanedustajat 
Räsänen, Laukkanen ym. ovat täysin vapaat yksityisesti 
uskomaan miten hyvänsä, kunhan eivät sekoita sitä poli-
tiikkaan ja kansanedustajan työhönsä. Nähtävästi Räsänen 
ei tätä ymmärrä. Jos ymmärtää, on se vielä huolestutta-
vampaa. Hän pyrkii päsmäröimään muiden ihmisten elä-
mää ja valintoja Raamattunsa ja uskonsa perusteella. Se on 
ongelma. Ei Raamatun lainaaminen sinänsä.
   Neljännen kauden kansanedustaja Timo Heinonen (kok) 
on ilmoittanut oman suvaitsevaisuuskäsityksensä olevan, 
että ”suvaitaan myös Päivi Räsäsiä”. Hän on myös ilmoit-
tanut eetoksensa olevan koti, uskonto ja isänmaa. Isän-
maallisuus ja kodin arvostaminen kuitenkin lienevät arvo-
ja, jotka suurin osa kansasta jakaa. Uskonto kuitenkin on 
yhä harvemman kauraa, eikä sen pitäisi kuulua yhteisten 
asioiden hoitajan, poliitikon, arvokokoelmaan päätöksiä 
tehdessään.  
   Meppi Laura Huhtasaari tviittasi jokin aika sitten, että 
”miksi kenenkään pitäisi loukkaantua siitä, mitä Raama-
tussa lukee ja miten Räsänen uskoo? Alammeko leikkiä, 
ettei Raamatussa lue niin kuin siellä lukee?” Kyse oli siis 
Päivi Räsäsen ”ajojahdista”. Hänenkin käsityksensä on 
mitä ilmeisimmin, että yhteiskuntaa ja lainsäädäntöä pi-
täisi ohjata Raamatun pohjalta. No sitten pitäisi ottaa käyt-
töön Mooseksen laki, hyväksyä orjuus,  kuolemanrangais-
tukset aviorikoksista, homostelusta, tottelemattomuudesta 
vanhemmilleen jne.
   Raamattu sopisi kyllä despoottien ja diktaattorien käsi-
kirjaksi. Raamatun jumala nimittäin Steve Wellsin ”Druk 
with blood” -kirjan mukaan pisti päiviltä arviolta 25 mil-
joonaa ihmistä. Raamatusta yksilöidysti laskien 2.821.364. 
Saatana tappoi vain 10. Ja nekin Jumalan kanssa tehdyn 
vedonlyönnin vuoksi.
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PERHEJUHLA JUMALATTOMASTI

Perheessäni saatiin kokea iloa ja onnea elokuun lo-
pussa 2019, kun toisen poikamme perheeseen syntyi 
poikavauva.

   Vanhemmat solmivat aikanaan liiton maistraatissa. Li-
säksi nuoripari on ollut jumalatonta väkeä paljaasta kanta-
päästä lähtien. Se oli vahva pohja pienen vauvan perhejuh-
lien suunnittelussa ja siinä, kuinka tulokkaan ensimmäinen 
juhla järjestettäisiin kaikille yhteisenä jumalattomana ti-
laisuutena. Heti alusta alkaen juhla kantoi otsakkeenaan 
- nimiäiset. Sattuikin niin mukavasti, että juhlapäivän 
koittaessa marraskuun alussa 2019, kaikki juhlaan kutsut 
pääsivät saapumaan paikalle. Sellainen seikka lisäsi juhlan 
luonnetta ja antaen sille lämpöä ja iloista ilmettä. 
   Yleisöä salissa oli runsaasti. Nimiäiset järjestettiin eräässä 
keskustan kahvilassa Turussa. Hauskaa oli nähdä, kuinka 
juhlaan osallistuivat rintarinnan aikuiset ja lapset, isovan-
hemmat ja isoisomummut. Sukulaisten, tuttujen ja ystävi-
en osallistuminen jumalattomaan juhlaan oli mukavaa.
   Aivan aluksi vauvan äiti, Tytti Kim kertoi tulokkaan odo-
tuksesta ja sen vaiheista. Hän kiitti kaikkia nuorenperheen 
saamasta avusta ja tuesta vesselin odotusaikana. Liioin hän 
ei unohtanut ketään, hän muisti kaikkia niitä, jotka olivat 
olleet apuna ja tukena odotuksen hetkinä. Perheen pienin 
jaksoi käydä koko tilaisuuden hyvin läpi. Hän kävi kym-
menien henkilöiden sylissä paijattavana ja antamassa ilon 
sekä jakaen rakkauden tunnetta. 
   Vesselin isä, Aleksi Kim puheenvuorossaan kiitti kaikkia 

juhlaan saapuneita. Hän kertoi järjestelyistä ja päivän 
agendasta ja esitteli juhlaväelle pojan kummit, yhteensä 
seitsemän henkilöä. Jokaisella heistä on ainutlaatuinen 
luonteenpiirre, joista vanhemmat odottavat saavansa 
lahjaksi lapselleen. Lopuksi hän julkaisi kaikille jo ai-
koja tiedossa olleen ns. julkisen salaisuuden, pojan ni-
men – Edvin Kim. Vanhemmat kertoivat pojan nimen 
läheisille ja sukulaisille heti, kun nimi oli päätetty. Val-
mistautuminen juhlaan oli jokaiselle helppoa, kun tie-
dettiin, minkä nimistä onnittelemaan oltiin menossa.
   Meille ateistisille isovanhemmille ja samoin Edvinin 
sedälle oli todellista asiaa saada vesseli jumalattomaan 
perheeseen. Olen tyytyväinen Aleksi ja Tytin ratkai-
suun, vaikka tiedänkin sen olleen heille alusta alkaen 
selvyys - poika on syntynyt uskonnottomaksi.
   Jumalattomassa perhejuhlassa otetiin valokuvia, juh-
littiin perheen pienintä tulokasta iloisesti ja tietysti tasa-
arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Juhlassa vallitsi aivan 
loistava ilmapiiri, kutsutut juhlivat pientä jumalatonta 
vesseliä tämän saadessa omassa juhlassaan lämpöisessä 
ilmapiirissä nimensä. 
   Ukkina iloitsin juhlimisesta. Perheessä riemuitsimme 
jokainen. Nämä jumalattomat juhlat olivat meille unoh-
tumaton tapaus ja mieleenpainuva tilaisuus. 
   Kiitoksia jumalattomasti - Aleksi, Tytti ja Edvin 
Kim!

Jukka Kim, vapaa-ajattelija Nakkilasta

Jorma, Su  Ran , Aleksi, Edvin sylissä ja Tytti Kim. Edessä Jukka Kim.
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Yki RäikkäläTRUMP - JUMALAN VÄLINE

Tätä kirjoitettaessa on vajaa kuukausi USA:n presiden-
tinvaaleihin. Jos nykyinen eli Trump häviää, voi se 
indikoida USA:n evankelikaalien vaikutusvallan vä-

hentymistä. Tai sitten vain Trumpin ensimmäinen kausi on 
tehnyt selvää tämän uskottavuudesta. 
   Evankelikaalit valitsivat v. 2016 vaaleissa Donald Trum-
pin presidentiksi. Ilman kristillisen oikeiston tukea ja ääniä 
Trumpin äänisaalis olisi ollut ehkä jopa nolostuttavan pieni. 
Silloinkin Trump sai 2,9 miljoonaa vähemmän ääniä kuin de-
mokraattien Hillary Clinton, mutta tuli valituksi USA:n valit-
sijamiesjärjestelmän vuoksi. 36 % jätti tyyten äänestämättä. 
Yli puolet amerikkalaisista ei milloinkaan ole ollut Trumpin 
takana. Mutta kristilliset ja evankelikaaliset kyllä suurim-
maksi osaksi. 
   USA:n evankelikaalit ovat eräänlaisia fundamentalistikris-
tittyjä, mutta he haluavat muuttaa jo tätä maailmaa, eikä vain 
odottaa taivastien jälkeistä Herran valtakunnan kirkkautta. 
Siksi nämä ovat olleet ja ovat tärkeässä asemassa presiden-
tinvaaleissa. Ilman evankelikaalien tukea ei George W. Bush-
ista olisi tullut presidenttiä. Arvokonservatiiveina he ovat 
pääasiassa republikaaniehdokkaiden takana. Barack Obama 
taas osasi puhua luontevasti uskostaan, joten hänkin, vaikka 
olikin demokraatti, sai evankelikaaleilta riittävästi apua va-
lintaansa.
   Evankelikaaleja on noin neljännes USA:n väestöstä ja v. 
2019 alussa tehdyn kyselyn mukaan n. 70 % näistä hyväk-
syi Trumpin toimet. Tämän kovaäänisen vähemmistön tuella 
valitun presidentin, Trumpin, kautta tiukan konservatiiviset 
evankelikaaliset saivat määräänsä nähden suhteettoman val-
lan Yhdysvalloissa.  Trump on ollut helppo muovattava. Mies 
vailla ominaisuuksia ja omia mielipiteitä. Barack Obama teki 
tiukan eron valtion ja uskonnon välillä. Trump sen sijaan ku-
mosi presidentin asetuksella Obaman hallinnon kiellon yh-
distää uskonto ja politiikka. Lobbaajia ei tarvitse arvuutella.
   On merkillistä, miten tämä naisia halveksiva kourija ja avi-
opettäjä on saanut USA:n kristityistä naisista ihailijoitaan. On 
merkillistä, miten juuri kiinteistömiljonääri Trump on kristit-
tyjen mielestä Jumalan väline. Omien havaintojeni mukaan 

myös monet suomalaiset kristityt 
naiset ovat Trumpin kannattajia. Ai-
nakin kaikki kristillisdemokraattien 
sekä perussuomalaisten naispoliiti-
kot. Nämä pitävät Trumpia Jumalan 
valitsemana ja Hänen välineenään. 
Mitä tarkoituksia sitten Herra sit-
ten tämän valitsikaan ajamaan. Entä 
ovatko tulokset, mitä sitten ovatkaan, 
Herralle otollisia?
   Ennen tämä naisten ahdistelulla ke-
huskellut perintömiljonääri oli myö-
tämielinen abortteja kohtaan. Nyt 
hän vastustaa niitä. Jälleen kerran; 
lobbaajaryhmää ei tarvitse arvuutel-

la. Trumpin nimittämät tuomarit korkeimpaan oikeuteen 
ovat kaikki konservatiiveja, mikä on evankelikaaleille 
erinomainen asia kestokiistassa abortista. Viimeisin valin-
ta vain vahvisti tätä. Vaalipuheessaan syyskuussa Trump 
väitti John Bidenin ja demokraattien haluavan sallia abortit 
syntymähetkeen saakka. Väite on yhtä perätön kuin suun-
nilleen kaikki tämän puheet, varsinkin omasta veronmak-
samisestaan. 
   Evankelikaalienkin piirissä Trump on saanut aikaan pola-
risaatiota. Christianity Today -lehti julkaisi joku aika sitten 
pääkirjoituksen, jossa Trumpia vaadittiin eroamaan. 200 
evankelikaalijohtajaa julkaisi lehden tuomitsevan kirjoi-
tuksen. Trump itse väitti lehden muuttuneen ”äärivasem-
mistolaiseksi”, eikä hän enää aio lukea sitä... Lehden pää-
toimittaja, evankelikaali itsekin, totesi vastineessaan, että 
Trumpin evankelikaalisilta tukijoilta edellytetään, että tuki 
on kaikenkattavaa ja silmät Trumpin väärinkäytöksiltä täy-
tyy sulkea. Hän myös totesi, että “meidät evankelikaalit lii-
tetään presidentti Trumpin hillittömään moraalittomuuteen, 
ahneuteen ja korruptioon, hänen tyyliinsä aiheuttaa vastak-
kainasettelua ja roturistiriitoja, hänen julmuuteensa ja viha-
mielisyyteensä maahanmuuttajia ja pakolaisia kohtaan,”

Kaikki USA:ssa eivät jaa evankelikaalien 
ja kristittyjen käsitystä Trumpin jumalal-
lisesta toimesta... (Twitter)

Evankelikaalit rukoilemassa Trumpille 
siunausta. (Kuva: Official White House 
Photos, Joyce Boghosian)
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  Kun Trump Covid-19 -tartunnan saatuaan joutui 
sairaalaan ja sieltä poistui hetkeksi vilkuttamaan kan-
nattajilleen, oli vastassa tämän faneja heiluttamassa 
lakanoita, joissa luki “Trump is sent from God” jne. 
  On tietysti löperöä ja laiskaa ajattelua olettaa juma-

lan lähettäneen jonkun henkilön politiikkaan tekemään Hänen töi-
tään. Vaikka jätettäisiin tyyten käsittelemättä jumalan olemassaolo, 
pohjautuu tuollainen ajattelu lähinnä omiin toiveisiin, tunteisiin ja 
poliittisiin näkemyksiin. Tietysti on niin, että VT:n Jumala puuttui jat-
kuvasti politiikkaan käskien omiaan tekemään hirmutekoja ja itse niitä 
teki. Mutta mikäli olisi Jumala, joka olisi oikeasti kiinnostunut maapal-
lon ja ihmisten tapahtumista, niin eiköhän tämä olisi jo aika päiviä sit-
ten lähettänyt trumpeja sinne tänne panemaan asiat järjestykseen. 
  Mutta JOS Trump oikeasti ON jumalan lähettämä, voi olla huolestu-
nut lähettäjän käsityksistä. Tiettävästi Trump on nimittäin saanut USA:
n valtionhallinnon sekasortoon.
  Tosiasiassa Pew Research -tutkimuskeskuksen mukaan lähes kol-
mannes amerikkalaisista uskoo Trumpin valinnan olleen Jumalan tah-
to. Mielenkiintoisesti sitten 5 % uskoo, että Jumala valitsi Trumpin, 
koska hyväksyi tämän politiikan. Vain 16 % vastaajista ilmoitti, ettei 
usko jumalaan (maaliskuu 2020).

Monet hällävälistit pitävät Raamatun 10 käskyä oikein hy-
vänä ohjenuorana elämiseen. Kristilliset arvot, mitä ne nyt 

sitten ovatkaan, pohjautuvat näihin sekä kristittyjen pääidolin, 
Jeesuksen, sanomiksi kerrottuihin sanoihin. Elämän kunnioit-
taminen, toisten kunnioittaminen, armollisuus, suvaitsevaisuus, 
anteeksi antaminen ja mitä nyt hyviksi katsottuihin lähimmäis-
tensä kanssa toimimisen tapoihin kuuluukin. Ja tässä onkin se, 
mikä usein unohtuu – ja kristityiltä aina. Että hyviksi katsotut 
tavat ja lähimmäistensä kohtelu sem kultaisen säännön mukaan 
kuuluvat kaikkiin kulttuureihin ja ovat tunnettu jo kauan ennen 
kristinuskoa. Kultainen sääntö on sekin kristinuskon itselleen 
varastama. Se on esiintynyt suunnilleen kaikissa kulttuureissa 
ja uskonnoissa.
   Poliitikko Jussi Halla-aho, ateisti, kertoi Kirkko ja kaupunki 
-lehden haastattelussa elokuussa, että hänen mielestään 10 käs-
kyä on hyvä ohjenuora ihmiselle, oli hän uskonnollinen tai ei. 
Sopii silti kysyä, miten kolme (Katekismuksen järjestyksessä) 
ensimmäistä käskyä soveltuu uskonnottomalle, jolla ei ole Her-
raa eikä jumalia. Ensimmäinen käsky sitä paitsi on suunnattu 
Israelin kansalle, kun aikoinaan näillä oli useampikin jumala. 
Kolmas käsky on järkevä sekäli, että on hyvä lepäillä välillä. 
Mutta sitten on se tunkkainen puoli, että se päivä täytyykin py-
hittää tälle itserakkaalle jumalalle.
   Käsky kunnioittaa vanhempiaan on kulttuurinen asia, johon 
uskonnoilla ei ole ollut osaa eikä arpaa. Jälkeläinen kunnioit-
taa leivän ja turvan antajaa. Mutta jos iskä ja äiskä eri syistä 
eivät ansaitse lapsensa kunnioitusta, onko silti kunnioitettava? 
Ei. Eikä lapsi käskien kunnioita ketään. Mielenkiintoisesti sitten 
Mooseksen laissa käsketään tappamaan niskoitteleva lapsi. Lo-
put kieltomuotoiset käskyt ovat nekin aikojen saatossa muotou-
tuneita  käytäntöjä ja edellytyksiä sosiaalisen kanssakäymisen 
sujumiselle.
  Älä tapa -käsky on ristiriitainen Vanhan testamentin muun si-
sällön kanssa. Herran silmäteräkansa tekee selvää muista kan-
soista, tappaa, raiskaa ja ryöstää. Herra itsekin tappaa estoitta. 
Steve Wellsin ”Drunk with blood” -kirjassaan Raamatusta las-
kemana yksilöidysti 2.821.364 ja arviolta 25 miljoonaa. Mutta 
hepreankielinen teksti onkin: ”älä murhaa”. Tarkoittaa siis, ettei 
saa tappaa omia. Muista ei niin väliä. Tämä oli aivan normaalia 
Levantin sen aikaisessa elämänmenossa ja kulttuurissa.
   Moraali ja eettisyys eivät ole lähtöisin uskonnoista, vaan us-
konnot ovat muodostuneet ensin mainittujen ympärille. Moraali 

ja etiikka eivät ole sinänsä uskonnollisia. Yleinen eettinen ohje 
”älä tee toisille mitä et halua itsellesi tehtävän” ei tarvitse mi-
tään kummempaa pyhyyttä tai uskon ulottuvuutta. Vain terveen 
järjen. Uskonnot eivät tiedä hyvästä ja pahasta yhtään enempää 
kuin järkevä yksilö. Uskonnot ovat omineet hyvän omille ju-
malilleen ja sysänneet pahan ihmisille, syntiinlankeemuksesta 
johtuvaksi ilmiöksi. Uskontojen papit ja opettajat paasaavat 
synnistä ja parannuksen teosta, mutta voivat itse toimia päin-
vastoin. Uskontojen nimissä ja varjolla on tehty vuosisadat ja 
tehdään edelleen runsaasti pahuuksia. Kristitytkin. Ovat rikko-
neet ja rikkovat oman Herransa käskyjä.
   Uskovat kertovat mielellään, että tiede ei anna vastauksia 
hyvään ja pahaan eikä kerro, mitkä ovat oikein ja väärin, mutta 
uskonto kyllä. Mutta se nyt vain ei näin ole. Hyvän ja pahan 
sekä käskyjen hyvän elämisen ohjeet ovat täysin järkiperäises-
ti selitettävissä ja ihmiseen evoluutiossa muodostuneet. Ei ole 
tieteen tehtävä antaa meille moraalia ja etiikkaa. Se tulee evo-
luution mukana ja yhteisöllisyyden myötä. Siihen kasvetaan 
ja se opitaan. Moraali ja etiikka myös ohjaa tieteen tuloksien 
käyttöä.
  Meillä on hyveitä ja paheita. Kristitylle paheet ovat syntejä. 
Itse suhtaudun epäillen jos joku ilmoittaa olevansa paheeton. 
Halla-ahon mielestä kristillisiin hyveisiin kuuluu esimerkiksi 
pidättyväisyys, rehellisyys, toisten ihmisten omaisuuden kun-
nioittaminen, toisen posken kääntäminen ja pasifismi. Kaksi 
viimeistä hänen mukaansa suhteellisina. Mutta edelleen, nuo 
ovat universaaleja hyveitä. Tosin toisen posken kääntäminen 
on kaikkea muuta kuin viisasta ja järkevää. Ei sitä kukaan oi-
keasti noudata. Eivätkä perussuomalaisetkaan noudata noita 
hyveitä politiikassaan.

Yki RäikkäläYHDEKSÄN HYVÄÄ JA 10 KAUNISTA



Satakunnan vapaa-ajattelijat ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään 21.11.2020 klo 13:00 
Nakkilan työväentalolla, Kirkkokatu 15, Nakkila.
Käsitellään sääntöjen 9§ syyskokouksen 
päätettäväksi osoittamat asiat.
Kaffettakin saa! 
Tervetulleeksi toivotetaan myös jäseniksi aikovat.
-Satakunnan Vapaa-ajattelijat

OLE VAPAA - JÄSENMAKSUHOMMAT KUNTOON!

Jos syystä tai toisesta olet kenties jättänyt Satakunnan vapaa-ajattelijoiden vuoden 2020 
jäsenmaksun hoitamatta, niin älä huoli, vielä on aikaa saattaa tuo tärkeä seikka kuntoon 
ja olla omantunnon painosta vapaa satakuntalainen vapaa-ajattelija!

Maksun määrä on vaivaiset 25 euroa. Käytä maksaessasi viitenumeroa 20190
Tilinumero: FI95 1269 3000 6248 15

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

Satakunnan

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

SYYSKOKOUS


