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Terveisiä Tampereelta!Terveisiä Tampereelta!Terveisiä Tampereelta!Terveisiä Tampereelta!    

Arvid Saarinen

Tampereen Lielahteen nousee 

vanhalle teollisuusalueelle uusi 

asumalähiö. Mistään pienestä 

projektista ei Niemenrannan asuin-

alueessa ole kysymys, sillä alueelle 

nousee 18 korkeaa kerrostaloa 

palveluineen. Alueen asuntojen ky-

syntä on suorastaan huumaavaa, sillä 

kaikki kerrostalojen asunnot on myyty 

sijoittajille jo ennen kuin sokkeleita 

on ehditty edes kunnolla valaa. Kolme 

keväällä valmistunutta kerrostaloa 

ovat jo saaneet asukkaansa ja kuusi 

seuraavaa kerrostaloa huutavat 

ääniään eri rakennusvaiheissa – 

kaikkialla aistii betonin, teräksen ja 

pölyiset haalarit. Asuntoja syntyy kuin 

Mustaamakkaraa Tapolan tehtaassa. 

Taivaita kurkottavat rakennusnosturit 

ovat varma merkki ainakin alueen 

taloudellisesta hyvinvoinnista. 

Yhteensä asuntoja valmistuu noin 800 

kappaletta ja kohta alueella asuu uusi 

pikku kunnallinen tamperelaisia. 

Iso saksalainen Liebherr, Rakasherra, 

siirtyi kolmen hengen asennus-

porukallamme 300 metriä idästä 

länteen neljässä päivässä. Apu-

miehenä toimi lisäksemme 350 

tonnin Terex, eikä kukaan kysellyt 

työmaalla kenenkään vakaumuksen 

perään saati sitten esitellyt tai 

pakkosyöttänyt omaansa.  Työmaan 

henki oli kerrassaan upea, apua 

saatiin ja annettiin yhteisen hyvän 

tunnelmassa. 

Myös Vapaa-ajattelijoiden liitossa on 

nyt mukava tekemisen meininki. 

Tamperelaisen puheenjohtajamme 

Petri Karisman vedossa on tapahtunut 

paljon. Merkittävin raaka puserrus on 

ollut liiton talouden tervehdyttäminen 

tulevia vuosia unohtamatta. Vapaa-

ajattelijoiden imago on nousussa, 

mutta tekemistä vielä riittää. Vapaa-

ajattelija lehden uudistuksesta vastasi 

meidänkin jäsenemme muutama 
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vuosi sitten Tampereelta paluu-

muuttanut Sauli Lehtinen. Liiton 

lehden taiton lisäksi Sauli on mukana 

TV-mainosprojektissa, mikä on 

tulossa ruutuihin myöhemmin 

syksyllä. Tieto ei aina kulje kovin 

hyvin, vaikka paljon tapahtuukin 

monella areenalla, siksi kannattaa 

välillä käydä kurkkaamassa Vapaa-

ajattelijoiden liitonkin sivuja. Liiton 

sivuilta löytyy paljon tietoa 

linkkeineen, siitä mitä on tehty ja 

saatu aikaan. Ideoita toki tarvitaan ja 

varsinkin nimenomaan hyviä ideoita, 

mutta tekeminen näyttää olevan usein 

paljon vaikeampaa. Projektin alku on 

huomattavasti helpompi kuin loppu. 

Satakunnan vapaa-ajattelijat ry sai 

Vapaa-ajattelijain liitolta lahjoi-

tuksena tunnustuksettomien hau-

tausmaan Siikaisista. Eli yhdis-

tyksemme on nyt virallisesti (lain 

huudatettu) hautausmaan omistaja. 

Alue on 0,5 hehtaaria.      

Nosturin huipulla pakertaa pieni 

muurahainen pulttia kiinni. Nostureita 

tulee ja menee, eivätkä ihmiset niihin 

sen enempää kiinnitä huomiota – 

korkeita ovat. 

Iloisin tekemisen terveisin 

Arvid Saarinen 

Satakunnan vapaa-ajattelijat ry:n 

puheenjohtaja 

 

     

 

 

Kirkosta eroaminen on älykästäKirkosta eroaminen on älykästäKirkosta eroaminen on älykästäKirkosta eroaminen on älykästä    

Teuvo Moisa 

Viimeaikaista keskustelua kirkosta ja 

uskonnosta on leimannut kirkosta 

eroavien motiivien mitätöinti. 

Esimerkiksi Helsingin Sanomissa 

palstatilaa saavat toimittajat, jotka 

luulevat oman älyllisesti velton 

asenteen kirkkoon olevan riittävä 

peruste moittia kirkosta eroavia 

mustavalkoisiksi. Totuus kuitenkin 

on, että kirkosta eroaminen on 

uskonnonvapauteen kuuluva asia, 

jolle kenenkään ei pitäisi tivata 

älyllisiä tai muitakaan perusteita, 
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vaikka älyllisiä perusteluita kyllä 

löytyy. 

 Uskonto pitää yllä vanhoja rakenteita 

ja sen valta perustuu siihen, ettei niitä 

pureta. Niitä ei kuitenkaan voida 

perustella millään järkisyillä. Asiaa 

pahentaa se, että evankelis-

luterilaiseen kirkkoon kuuluu vieläkin 

yli 70 prosenttia väestöstä.  

73 prosenttia suoma-

laisista ei pidä 

esiaviollista seksiä ol-

lenkaan vääränä, 80 % 

suomalaista ei osallistu 

omaehtoiseen uskon-

nonharjoitukseen juuri 

koskaan, aktiivisia 

uskonnon harjoittajiakin 

on vain 7 % kansasta ja 

suurin osa suoma-

laisista ei usko kuole-

manjälkeiseen elämään. 

Poliittisesti vaikutusvaltainen kirkko 

on perinteisesti ollut tällaista 

liberaalia elämäntapaa ja ajatus-

maailmaa vastaan, mistä syystä yh-

teiskunnallisesta kehityksestä jälkeen 

jäänyt lainsäädäntö antaa julkisille 

palveluille ja laitoksille, kuten 

päiväkoti, armeija ja koulu, yhä 

uskonnollisia tehtäviä. Esimerkiksi 

kouluissa uskonnollisia hartaus-

tilaisuuksia ja jumalanpalveluksia 

järjestetään jopa useammin kuin 

kerran kuukaudessa. Sen lisäksi, että 

nämä käytännöt eivät vastaa ihmisten 

tarpeita ne myös loukkaavat 

katsomuksellisten vähemmistöjen 

uskonnonvapautta. Uskonnottomuus 

voi haitata jopa urakehitystä julkisella 

sektorilla esimerkiksi 

armeijassa. 

Hautaustoimilaki 

antaa evankelis-

luterilaiselle kirkolle 

erityisaseman hau-

taustoimessa. Se saa 

valtiolta yhteisövero-

tuotosta yli 100 

miljoonaa euroa 

vuodessa,  mutta 

muiden järjestöjen 

ylläpitämät hautaus-

maat eivät saa 

valtiolta tukea. Seurakuntien hau-

tausmailla on tunnustuksettomille 

tarkoitettu osa, mutta seurakunnat 

eivät markkinoi niitä. Sen sijaan ne 

tarjoavat pappia siunaamaan 

uskonnottomiakin. Seurakunnissa 

elää sitkeästi näkemys, jonka mukaan 

kristillinen hautaus on ainoa oikea 

vaihtoehto ja erilaisuutta kammotaan 

Lapsille pitäisikin antaa 

kouluissa uskonto-

kasvatuksen sijaan 

kannustusta kriittiseen 

ajatteluun, joka 

mahdollistaa huonojen 

arvojen ja käytäntöjen 

hylkäämisen ja hyvien 

säilyttämisen ja 

omaksumisen. 
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tässäkin asiassa. Kirkko käyttää 

hautausmonopolia verukkeena vaatia 

itselleen julkista rahoitusta, vaikka se 

todellisuudessa ei mistään hinnasta 

haluaisi siitä luopua. 

Tapakristityt jäävät kirkon helmaan 

lähinnä tunnesyistä, muistelemaan 

vaikkapa suvivirren aiheuttamia 

väristyksiä. Kirkot ovat koko 

olemassaolonsa ajan käyttäneet 

sanomansa levittämiseen taiteita: 

musiikkia, kuva- ja tekstiilitaiteita 

sekä arkkitehtuuria. Moni näistä 

taideteoksista on kulttuurisesti 

merkittäviä. Silti kulttuuri on huono 

tekosyy kirkon nykyiselle asemalle, 

koska kristinuskossa ei ole mitään 

sellaista, mitä ihminen välttämättä 

tarvitsi ollakseen onnellinen ja 

elääkseen hyvän elämän. 

Lapsille pitäisikin antaa kouluissa 

uskontokasvatuksen sijaan kannus-

tusta kriittiseen ajatteluun, joka 

mahdollistaa huonojen arvojen ja 

käytäntöjen hylkäämisen ja hyvien 

säilyttämisen ja omaksumisen. 

Uskonnollinen kasvatus pitäisi jättää 

kotien vastuulle, koska sillä ei luoda 

menestyvää yhteiskuntaa. Päivä-

hoitolakia tulisi muuttaa siten, että 

uskontokasvatus poistetaan. 

Yksi kirkon vähemmän merkittävistä 

tehtävistä on hädänalaisten autta-

minen. Esimerkiksi Helsingin 

seurakuntien toimintaan käytettävästä 

rahasta suorien avustusten osuus on 

4,7 prosenttia, mikä on murto-osa 

verrattuna summaan, mikä kuluu 

jumalanpalveluksiin ja sielunhoitoon. 

Hengellisyys ja uskonnollisuus saavat 

jatkuvasti uusia muotoja. Esimerkiksi 

Vatikaani ilmoitti hiljakkoin, että 

paavin seuraaminen Twitterissä 

lyhentää kiirastulessa kärvisteltävää 

aikaa. Katolilaisten anekauppa on siis 

nyt some-ajassa. Vaikka uskonto 

ilmiönä on ihmisille hyvin tyypillinen, 

se ei ole välttämätön. Usein 

uskonnoista on enemmän haittaa 

kuin hyötyä. 

Lähteet:   Helsingin Sanomat 

 Uskomaton, syksy 2011 

 Kirkon rahat 

 Kirjoitus on alunperin julkaistu 

blogina 23.7.2013 ja julkaistaan tässä 

kirjoittajan luvalla.
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Uskonnottomat perhejuhlat yleistyvätUskonnottomat perhejuhlat yleistyvätUskonnottomat perhejuhlat yleistyvätUskonnottomat perhejuhlat yleistyvät    

Tauno Perkiö, Anneli Aurejärvi-Karjalainen 

Uskonnottomia juhlaseremonioita 

järjestävän Pro-Seremoniat-palvelu-

keskuksen  toimitusjohtaja Anneli 

Aurejärvi-Karjalainen kertoo uskon-

nottoman tapakulttuurin olevan 

lisääntymässä. Uskonnottomia ni-

miäisiä, häitä ja hautajaisia järjestävät 

lähinnä uskonnottomat, jonkin verran 

myös monikulttuuriset ja joskus jopa 

kirkkoon kuuluvat perheet.  Pää-

kaupunkiseudulla syntyvistä lapsista 

jo puolet saa nimensä ilman, että 

heitä samalla liitetään uskonto-

kuntaan, ja muu Suomi tulee pikku-

hiljaa perässä. 

Vihkimisissä uskonnotonta tapa-

kulttuuria jarruttaa se, että virallinen 

vihkimisoikeus on vain eräillä uskon-

nollisilla yhteisöillä (evlut.kirkko 

tietysti tärkeimpänä), maistraateilla ja 

käräjäoikeuksilla. Moni uskonnoton 

kokee maistraatissa vihkimisen liian 

epäromanttisena toimituksena. Suo-

messa olisikin siirryttävä monista 

Euroopan maista tuttuun järjestelyyn, 

jossa siviilivihkiminen on ainoa 

virallinen tapa solmia avioliitto. 

Pakollisen siviilivihkimisen jälkeen 

jokainen pariskunta saisi tietysti 

sitten järjestää sellaisen hää-

seremonian kuin itse haluaa, joko 

uskonnollisen tai uskonnottoman. 

Tämä järjestely epäilemättä lisäisi 

uskonnottomien häiden suosiota. 

Siviilijuhlista selvästi hitaimmin 

yleistyvät hautajaiset, mikä on 

ymmärrettävää ensinnäkin siksi, että 

kulttuurin muuttuessa hautajaistavat 

tyypillisesti muuttuvat viimeisinä, ja 

toiseksi siksi, ettei vainaja ole enää 

itse kertomassa minkälaisen sere-

monian hän haluaisi. Päätöksen 

tekevät omaiset, ja  ristiriitatilanteissa 

konservatiivisin kanta todennä-

köisimmin voittaa.  

 Hienoinen paradoksi on, että vaikka 

siviilihautajaisia eli saattotilaisuuksia 

vietetään vielä suhteellisen vähän, 

puhujia ne työllistävät selvästi eniten. 

Iloiset juhlat eli häät ja nimiäiset 

(lapsen nimenantojuhla) on näet 

helppo järjestää omatoimisestikin, 

niinpä monille perheille riittävät 

ulkopuoliseksi avuksi  Perheen omat 

juhlat -käsikirja ja/tai maksuton 

neuvontapalvelu. Sen sijaan harva 



8 

 

omainen pystyy läheisensä arkun 

äärellä itse pitämään saattopuheen, 

joten hautajaisissa tarvitaan perheen 

ulkopuolista puhujaa lähes aina. 

Jotkut ihmiset eivät halua perhe-

juhliinsa ketään ulkopuolista puhujaa 

tai seremoniamestaria. Siitä huo-

limatta useat haluavat adressin tai 

todistuksen tilaisuudesta. Esim. vihki-

todistus, jonka pariskunta saa 

maistraatista on kovin byrokraattisen 

oloinen. Pro-Seremoniat voi toimittaa 

romanttisen  häätodistuksen, johon 

voidaan kirjata paitsi vihittävän parin 

nimet, kaason, bestmanin ja läsnä-

olleiden sukulaisten nimet. 

Myös nimenantotilaisuudesta voidaan 

tehdä muistoksi kaunis todistus, 

johon laitetaan ainakin päivän-

sankarin nimi, mutta myös van-

hempien, isovanhempien ja mah-

dollisten siviilikummien nimet. Mitään 

kiveenhakattuja sääntöjä ei ole, mitä 

näihin todistuksiin kirjoitetaan, vaan 

tekstejä voidaan muokata yksilöl-

lisesti. 

Vapaa-ajattelijain liitto ja joukko 

muita yhdistyksiä perustivat Pro-

Seremoniat (Prometheus-seremoniat 

Oy:n) vuonna 1999. Aluksi palveluita 

kyseltiin muutamiin kymmeniin juhliin 

vuodessa. Tätä nykyä tämä voittoa 

tavoittelematon yritys lähettää 

vuodessa juhlapuhujia ja muusikoita 

muutamaan sataan saattotilaisuuteen, 

nimiäisiin tai häihin. Suosittuja ovat 

myös käsikirja Perheen omat juhlat, 

hautajaismusiikin valinnassa auttava 

cd-levy (kirjastoissa), maksuton 

neuvontapalvelu sekä Tahdon 

siviilihautajaiset -hautausohjekortti 

sitä täydentävine lomakkeineen. 

Selvästi eniten kuitenkin tarvitaan 

iloisiin juhliin tarkoitettuja todistuk-

sia: todistustilauksia palvelukeskus 

hoitaa nykyisellään toistatuhatta vuo-

dessa. Todistusten ns. perustekstejä 

eri tarkoituksiin (hääparille, siviili-

kummille, isovanhemmalle, isosisa-

rukselle, enolle, serkulle...) on jo 

kymmeniä pelkästään suomeksi, ja 

kielivaihtoehtojakin kaikkiaan toista-

kymmentä. Lisäksi kaikkia perus-

tekstejä saa tilaaja niin halutessaan 

muokata, kunhan sisältö edelleen säi-

lyy uskonnottomana ja humanistisiin 

arvoihin sopivana, oikeakielisenä ja 

riittävän lyhyenä sopiakseen kauniisti 

koristekehyksen sisään. 

Pro-Seremoniain yhteystiedot ovat: 

Puhelin:  050 590 4390 tai  (09) 850 

20 460 klo 9.00 – 17.00 arkipäivisin 

 Sähköposti: posti@pro-seremoniat.fi 
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PPPPäivi Räsäsäivi Räsäsäivi Räsäsäivi Räsäsenenenen    aivopieruaivopieruaivopieruaivopieru    

Hiski Henttula 

Tässä taannoin puhuessaan ministeri 

Räsänen kehoittaa rikkomaan lakia 

Raamattu kourassa. Tästä alkoi 

kuohunta, missä kansan ja median 

tulkinta puheesta maksoi miljoonia ja 

lauman kadotettuja sieluja luteri-

laiselle kirkolle. 

Räsäsen puheeseen kiinnitti huomiota 

jopa maailman tunnetuin ateisti 

Richard Dawkins Facebook-sivullaan. 

Myös Kirkko ja kaupunki –lehden 

päätoimittaja huomasi asian ja kysyi, 

kuinka pitkälle ”sammakko” loikkaa ja 

paljasti uuden sanan  - AIVOPIERU!AIVOPIERU!AIVOPIERU!AIVOPIERU! 

Ministeri Räsäsen tulkinta Raamatun 

laista teki kirkolle hallaa. Olisi ollut 

parempi pissiä kirkon alttarilta 

ulospäin eikä kirkon ulkopuolelta 

pisutella kirkon sisäpuolelle. 

Ministeri Räsäsen kuuluisuuden 

hurma voi kadota, kun nimmari-

hakuiset ihmiset tyrkyttävät kynää ja 

paperia nudistileirin pukukopin 

edessä. Räsäsen ajatukset ja väitteet 

homoudesta ovat niin matalia, 

etteivät ne yllä edes sukuelinten 

tasolle

JA SITTEN VITSINTAPAINEN: 

Liikennepoliisi pysäyttää ylinopeutta 

ajaneen autoilijan. Syntyy seuraava 

keskustelu: 

Liikennepoliisi (LP): -  Tienpuolessa 

oleva tutkamme näytti, että ajoitte 83 

kilometrin tuntinopeutta, vaikka tässä 

on kuudenkympin rajoitus. Ottakaapa 

auton rekisteriote ja ajokortti 

mukaanne ja tulkaa tuonne 

poliisiautoon! 

 Autoilija (A): -Tutkanne varmaan 

näytti niin, mutta kun olen 

uudestisyntynyt kristitty ja Sanassakin 

sanotaan, että ”kiiruhtakaa kaikki 

kansa Herraa palvelemaan” (plaraa 

kiivaasti hansikaslokerosta löytä-

määnsä Raamattuaan) 

LP: -Älkääs nyt venkoilko, tie-

liikennelaki koskee yhtä hyvin yhden 

tai useamman kerran syntyneitä! 

A: -Pyhässä Raamatussa ei puhuta 

tieliikennelaista mitään! Ja siksi 

toiseksi sisäministeri Räsänen 

ilmoitti, että tällaisissa ristiriita-
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tilanteissa kristityn tulee noudattaa 

Jumalan sanaa! 

LP: -Minä ja kaverini täällä vahdimme 

liikennettä eikä Räsänen tai teidän 

jumalanne. Tehkääs nyt vain  kuten 

sanoin, niin vältytte pahemmilta 

seurauksilta!  

A: (Laulaen) - Oi joutukaa sielut, on 

aikanne kallis... ((kaasuttelee pois) 

(LP juoksee poliisiautoon ja lähtee 

pillit soiden autoilijan perään) 

 

Moni hyvä lehtijuttu on pilattu tarkistamalla Moni hyvä lehtijuttu on pilattu tarkistamalla Moni hyvä lehtijuttu on pilattu tarkistamalla Moni hyvä lehtijuttu on pilattu tarkistamalla     

Markku Perkiö 

Taannoin norjalainen öljy-yhtiö kertoi 

löytäneensä Siperian aroilta läntiselle 

maailmalle ennen tuntemattoman 

kansan. Uutinen kuulosti äkkiseltään 

uskomattomalta. Niin siinä sitten 

kävikin, että jo parin päivän päästä 

lehden yleisönosastolla oli vastaus 

uutiseen. Vastine oli otsikoitu: 

”Hauska tavata vanhojakin tuttuja.” 

Kävi ilmi, että aivan niin 

tuntemattomasta kansansirpaleesta ei 

ollut kysymys, mitä lehti väitti. 

Mainittiinpa jopa Matias Alexander 

Castrénin laatineen kansan 

puhumasta kielestä kieliopin. 

Yllätyksellisyyttä pidetään yhtenä 

hyvän uutisen tunnusmerkkinä. 

Niinpä uutinen, joka herättää 

lukijassa suurta epäilystä, pidetään 

hengissä, vaikka vähäinen lähde-

kritiikki paljastaisi jutun hölynpölyksi. 

Tämä tuli taannoin mieleeni, kun 

keltainen lehdistö ylläpiti muistinsa 

menettäneen huippupianistin tarinaa.  

Britanniasta löytyi nimittäin 

huhtikuussa 2005 litimärkänä meren-

rannalta mykkä 20 – 30 –vuotias 

mies. Mies oli pukeutunut laaduk-

kaaseen pukuun ja solmioon. Kun 

miehelle annettiin kynä ja paperia, 

mies piirsi flyygelin. Pianon ääressä 

potilas osoittautui taitavaksi pia-

nistiksi. Potilas toimitettiin Kentissä 

sijaitsevaan Medwayn sairaalaan, joka 

yritti jäljittää miehen henkilöllisyyttä 

kuukausikaupalla. 

Suoralta kädeltä juttu haiskahti liian 

hyvältä ollakseen totta. Ehkäpä 

puhekyvyttömyyttä oli liioiteltu, 

ehkäpä pianonsoittokykyyyn oli 

annettu ylimäärästä hohdokkuutta. 
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Mykkyyteen kyllästynyt potilas alkoi-

kin puhua, palasi hissun kissun 

perheensä luo Saksaan elokuun 

lopulla. Pianonsoittokyvytkin palasivat 

normaaliin mittoihin, kuulijoiden 

mukaan soittajan taidot olivat 

korkeintaan keskinkertaiset. Pari-

kymppinen heppu oli aikaisemmalta 

ammatiltaan mielisairaanhoitaja ja oli 

siten joten kuten oppinut jäljit-

telemään psykiatrisia potilaita. Hiukan 

epäselväksi jäi, oliko perhe jollain 

tavoin juonessa mukana. Ainakin 

perheen pää vakuutti, että uutinen on 

vallan tyyten mennyt silmien ohi. 

Varmaan on siis niin, että kaikkia voi 

huijata joskus ja joita kuita kaiken 

aikaa, mutta ei kaikkia kaiken aikaa.  

 

Adam Smith ja näkymätön käsiAdam Smith ja näkymätön käsiAdam Smith ja näkymätön käsiAdam Smith ja näkymätön käsi    

Arvid Saarinen 

Smithin ”näkymätön käsi” ohjasi 

yksittäisiä työläisiä ja liikemiehiä 

tuottamaan kansojen varallisuuden. 

Adam Smith kehitteli julkaisussaan 

vuonna 1776 talouden ja 

sosiaalisuuden koodeja fysiikan 

avulla. Smithin ajatus ”oman edun 

tavoittelu on taloudellisen vaurauden 

käyttövoima” on juurtunut vahvasti 

taloustieteisiin. Smith tavoitteli 

järjestelmää, joka tavoittaisi ihmisen 

luonteesta ja käyttäytymisestä 

olennaisimman. Näkymätön käsi, 

oman edun tavoittelu, ohjaa 

valintojamme kaikessa toiminnas-

samme. Jokainen yhteiskunnan osa 

työläisestä johtajaan kerryttää 

yhteistä varallisuutta itsekkäistä 

syistä. Smithin ajatuksiin ja 

tuotantoon vaikutti vahvasti hänen 

ystävänsä filosofi David Hume. Hume 

piti ”ihmisen tiedettä” lopullisena 

tieteen tavoitteena.  

”Minä opin tekemään palveluksen 

toiselle ihmiselle tuntematta 

häntäkohtaan mitään todellista 

ystävyyttä, koska aavistan., että hän 

tekee minulle palveluksen toisen 

samanlaisen palveluksen toivossa ja 

pitääkseen yllä samaa hyvien töiden 

vastavuoroisuutta minun tai muiden 

ihmisten kanssa. Ja vastaavasti minun 

palveltuani häntä ja hänen saatuaan 

hyötyä minun toiminnastani hän 

suostuu suorittamaan oman 
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osuutensa, koska aavistaa millaisiin 

seurauksiin hänen 

kieltäytymisensä 

johtaisi.” 

Monet meistä 

ajattelevat moraalin 

johtuvan jumalal-

lisesta ilmoituksesta. 

Itse olen vakuuttunut 

moraalimme geneet-

tisestä alkuperästä. 

Evoluutio on suosinut 

ihmisiä jotka ovat 

kyenneet yhteistoi-

mintaan. Antaneet apua muille ja  

vaikeuksien kohdatessa saaneet apua 

vastavuoroisesti takaisin. 

Neurotiedemiehet Read Montaque ja 

Gregory Berns ovat tutkineet 

dopamiinin vaikutuksia aivojen 

palkkiojärjestelmässä. Aivomme 

voivat olla hyvinkin  erilaisia,, mutta 

lähimmäisten tai vaikka kaukaistenkin 

ihmisten auttaminen saa aivomme 

palkitsemaan meidät 

hyvänolontunteella. 

Itsekkyyttämme emme 

edes huomaa kuinka 

paljon hyviä tekoja 

meille satelee. 

Oivallamme usein vasta 

myöhemmin, jos 

milloinkaan, saamam-

me avun merkityksen. 

Tippa linssissä 

ihmettelen minulle 

tehtyjen hyvien tekojen 

määrää. Joka päivä on uusi 

mahdollisuus parantaa maailmaa.   

Pistetään satakuntalaiset  hyvä 

kiertämään!  

Toivoo Arvid Saarinen 

 

 

 

 

 

 

(Kuva: Jaakko Perkiö)     

Monet meistä ajattelevat 

moraalin johtuvan 

jumalallisesta ilmoituk-

sesta. Itse olen vakuut-

tunut moraalimme 

geneettisestä alku-

perästä. Evoluutio on 

suosinut ihmisiä jotka 

ovat kyenneet 

yhteistoimintaan 
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Hullu maailmaHullu maailmaHullu maailmaHullu maailma    

Tauno Perkiö 

Tähän olen kerännyt enemmän tai vähemmän Tähän olen kerännyt enemmän tai vähemmän Tähän olen kerännyt enemmän tai vähemmän Tähän olen kerännyt enemmän tai vähemmän uskomattomia uutisia, olkaa hyvät:uskomattomia uutisia, olkaa hyvät:uskomattomia uutisia, olkaa hyvät:uskomattomia uutisia, olkaa hyvät:

Virtsageneraattori 

Viihdesivusto vivas.fi kertoo, miten 

neljä afrikkalaista teini-ikäistä tyttöä 

on kehittänyt virtsalla toimivan 

sähkögeneraattorin. Tyttöjen kehitte-

lemä laite tuottaa kylän tarpeeseen 

kuusi tuntia sähköä yhdellä litralla 

virtsaa. Laite toimii yksin-

kertaistettuna näin: 1) Virtsa laitetaan 

elektrolyysikennoon, joka kerää siitä 

vedyn. 2) Kaasupullosta vapautetaan 

sylinteriin booraksia, jota käytetään 

poistamaan kosteutta vetykaasusta. 

3) Lopputuotteena saadaan 

puhdistettua vetykaasua, joka toimii 

polttoaineena generaattorille. 

Kommenttina voisin todeta, että 

sähköenergian tuottamispulmat on 

nyt varmaan ratkaistu:  Virtsaa 

maailmassa riittää varmasti niin 

kauan kuin on ihmisiäkin. 

(http://vivas.fi/4-afrikkalaista-

tyttoa-kehitti-kylalleen-virtsalla-

toimivan-generaattorin/) 

Nurmikonhoitoa 

Pohjois-Korean Kumsusanin palatsin 

nurmikoita hoidetaan pinseteillä ja 

kynsisaksilla, kirjoittaa sanomalehti 

Länsi-Suomi. Kumsusanin palatsi on 

Pohjois-Korean pyhin paikka, jossa 

säilytetään valtion perustajan  Kim Il-

Sungin ja hänen poikansa Kim Jong-

Ilin balsamoituja ruumiita. 

”Ruohomattoa pinseteillä trimmaava 

univormupukuinen nainen kertoo 

nyppivänsä pinseteillä pois kaikki 

ruskehtavat ruohonkorret ja 

panevansa sen jälkeen jäljelle jääneet 

ruohot ojennukseen samaisilla 

pinseteillä”, kirjoittaa lehti. Jos 

kaatosade lamaa ruohokenttää, 

ylimääräinen vesi harjataan pois 

ruohoilta. Nurmikon kuivuttua ruoho 

on luonnollisesti suoristettava. 

(Länsi-Suomi 4.8.2013) 

Dekkaristin kaasuase 

Turkulaisella dekkarikirjailijalla Reijo 

Mäellä on aina kaasuase mukanaan, 

koska kiihkouskovaiset ovat uhanneet 

hänen henkeään. Dekkaristi itse ei 

korkeimpiin voimiin usko, eikä ole 

kantaansa koskaan peitellyt. 

Kirjoissaankin Mäki on jaellut 

hauskoja naljailuja uskovaisten 

touhuista. 
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” - Uskonnon varjolla tehdään tässä 

maailmassa niin paljon pahaa, että en 

voi sitä hyväksyä. Esimerkkinä nyt 

vaikka nuo jenkkipastorit, jotka 

saarnaavat televisiossa. Alalaidassa 

juoksee tilinumeroita ja mummoilta 

lypsetään rahat pois. Ei se jumalauta 

voi niin mennä, kirjailija ärähtää.” 

(Ilta-Sanomat 16.6.2013) 

Luomutarkastajia metsiin? 

Suomen luonnossa kasvanut marja 

(esim. puolukka) ei kelpaa 

luomutuotteeseen, vaan siihen pitää 

käyttää erillisillä luomuviljelmillä 

kasvatettuja marjoja, jolloin 

joudutaan yleensä turvautumaan 

ulkomaisiin marjoihin. Luomuviljelmät 

tarkastetaan säännöllisesti, kun taas 

Suomen metsiä ei tarkasteta. 

(Käytännön maamies 7/2013) 

Loch Nessin hirviöstä riitaa 

Skotlannissa riidellään siitä, miten 

Loch Nessiä tulisi markkinoida 

turisteille.  Loch Ness –järven turismi 

perustuu pitkälti tarinoihin Nessie-

hirviöstä, josta tehtiin ensimmäinen 

modernin ajan havainto noin 80 v. 

sitten – kansantaruissa hirviö on 

elänyt jo satoja vuosia. Nyt hirviöstä 

on saatu aikaan riita. 

Saarivaltakunnan media, mm. 

arvostettu  brittilehti The Telegraph 

kertoo, miten skotlantilainen 

matkailuyrittäjä George Edwards 

syytti paikallista kauppakamaria 

hirviön vähättelystä ja siitä, että 

kauppakamarissa suhtaudutaan 

hirviöön vain "myyttinä". Yrittäjän 

mielestä turistit pettyvät, jos heille 

sanotaan, ettei hirviötä ole olemassa. 

- Uskon, että kauppakamari saa 

aikaan enemmän vahinkoa kuin 

turismin kasvua liian tieteellisillä 

teorioillaan, Edwards syyttää. 

Edwards omistaa matkailuveneen, 

jolla hän kuljettaa turisteja kuuluisalla 

Loch Nessin järvellä kertoen samalla 

juttuja mysteerihirviöstä.  

Loch Ness Center –matkailukeskuksen 

entinen johtaja Tony Harmsworth 

kiistää väitteet ja syyttää Edwardsia 

turistien huijaamisesta ja vää-

rennettyjen valokuvien kauppaa-

misesta. Ex-johtajan mielestä 

Edwards "täyttää turistien päät 

hölynpölyllä". 

Kommentoin asiaa toteamalla, ettei 

Edwards  sentään lupaa ikuista elä-

mää olemattoman olion avulla, kuten 

eräät muut tahot...  
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(http://www.examiner.com/article/lo

ch-ness-monster-nessie-causes-

political-stir-on-tourism) 

Sirukorteissa pedon merkki 

Helsingin Sanomien Nyt-liite kertoo , 

että Jouko Piho uskoo olevansa 

Jumalan profeetta, joka  aikoo 

perustaa puolueen, jonka yksi tavoite 

on säätää Suomen lait Raamatun 

pohjalta. 

- ”EU:ssa on kysymys 

Antikristuksen vallasta. 

Asioista, joista ilmestyskirjan 

13. luku on varoittanut”, Piho 

sanoo. 

Ilmestyskirjan 13. luvussa lukee: ”Ja 

se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä 

rikkaat että köyhät, sekä vapaat että 

orjat, panemaan merkin oikeaan 

käteensä tai otsaansa, ettei kukaan 

muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, 

jossa on merkki: pedon nimi tai sen 

nimen luku.” 

Piho selittää, että teksti viittaa EU:n 

yhdentymiskehitykseen, vapaan 

liikkuvuuden lisääntymiseen ja 

kansainvälisiin sopimuksiin. Ja 

sirukortit ovat se merkki, josta 

tekstissä puhutaan. Niiden 

yleistyminen johtaa siihen, että 

jokainen ottaa lopulta oikeaan 

käteensä tai otsaansa sirun, 

samanlaisen kuin pankkikortissa. 

Tämä pedon merkki korvaa kaikki 

henkilöllisyystodistukset, passit ja 

maksuvälineet.  (HS Nyt-liite 

3.8.2013)  

Torakat karkuteillä 

Ainakin miljoona  torakkaa on päässyt 

karkuun kiinalaiselta torakkafarmilta. 

Farmin omistaja  Wang Pengsheng 

sanoo investoineensa yli 100 000 

yuania (noin 15000 euroa) torakoihin, 

joita käytetään kiinalaisessa luontais-

lääkinnässä mm. syövän hoitoon. 

Ovatkohan kiinalaiset ”kettutytöt” 

(”torakkatytöt”) asialla, kuten 

suomalaisten turkistarhojen tapauk-

sessa?  

 

(www.huffingtonpost.com/2013/08/2

5/million-cockroaches-farm-

china_n_3811700.html?utm_hp_ref=b

usiness)
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MUISTUTUS JÄSENMAKSUSTAMUISTUTUS JÄSENMAKSUSTAMUISTUTUS JÄSENMAKSUSTAMUISTUTUS JÄSENMAKSUSTA    
 

Jos et ole Jos et ole Jos et ole Jos et ole vielä vielä vielä vielä maksanut Satakunnan vapaamaksanut Satakunnan vapaamaksanut Satakunnan vapaamaksanut Satakunnan vapaa----ajattelijoiden ajattelijoiden ajattelijoiden ajattelijoiden 

jäsenmaksua vuodelta 2013, ole hyvä ja maksa se nyt!jäsenmaksua vuodelta 2013, ole hyvä ja maksa se nyt!jäsenmaksua vuodelta 2013, ole hyvä ja maksa se nyt!jäsenmaksua vuodelta 2013, ole hyvä ja maksa se nyt!     Jäsenmaksu on 

20 euroa ja sen voi maksaa tilille 

FI95  1269  3000 6248 15. Käytä viitenumeroa 20132. 

Jäsenmaksu sisältää Vapaa Ajattelija –lehden tilausmaksun. 

Yhdistyksen hallitus on pakotettu erottamaan jäsenmaksun 

laiminlyöneet henkilöt. 

 

KUTSU KUTSU KUTSU KUTSU     

    

Satakunnan vapaaSatakunnan vapaaSatakunnan vapaaSatakunnan vapaa----ajattelijat ry:n sääntömääräinen syyskokous ajattelijat ry:n sääntömääräinen syyskokous ajattelijat ry:n sääntömääräinen syyskokous ajattelijat ry:n sääntömääräinen syyskokous 

pidetäänpidetäänpidetäänpidetään    

6.10.2013 klo 17:00 6.10.2013 klo 17:00 6.10.2013 klo 17:00 6.10.2013 klo 17:00 Tikkulan ABC:n kabinetissa, osoitteessa Tikkulan ABC:n kabinetissa, osoitteessa Tikkulan ABC:n kabinetissa, osoitteessa Tikkulan ABC:n kabinetissa, osoitteessa 

Tikkulantie 2Tikkulantie 2Tikkulantie 2Tikkulantie 2, 28100 Pori., 28100 Pori., 28100 Pori., 28100 Pori.    

Kahvitarjoilu. Kahvitarjoilu. Kahvitarjoilu. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!    

    

    


