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Esa Ylikoski

Kuntavaaleissa 2021 on eh-
dolla runsaasti nykyisiä ja, 
mikä tärkeintä, myös tule-
vaisuuden kansanedustajia. 
Heille on vaalikampanjoi-

den aikaan syytä esittää uskonnotto-
mien oikeuksia koskevia kysymyksiä 
ja terveisiä kahdestakin syystä. 

Ensinnäkin kunnan toiminnoissa 
päätetään, miten yhdenvertaisuuden 
sekä uskonnon ja vakaumuksen va-
pauden periaatteet toteutuvat käytän-
nössä esimerkiksi kouluissa ja päivä-
kodeissa. Toiseksi, tulevaisuuden kan-
sanedustajat vuoden 2023 eduskunta-
vaalien jälkeen pääsevät miettimään 
kirkon ja valtion suhteen uudelleen 
järjestelyjä, jotka nousevat lähitule-
vaisuudessa asialistalle.

Kirkon nelivuotiskertomuksen 
2016-2019 julkaisemat lukemat, jot-
ka perustuvat laajan Gallup Ecclesi-
astica -kyselytutkimuksen (N=4065) 
tuloksiin, kertovat maallistumiskehi-
tyksen jatkumisesta nyt ja tulevaisuu-
dessa. Uskonnollisten ihmisten mää-
rä vähenee ja uskonnottomien määrä 

lisääntyy. Niiden välissä ovat ns. kult-
tuurikristittyjen ja ns. etsijöiden ryh-
mät, jotka kyselyaineiston tutkija Kim-
mo Ketonen on nimennyt vastaajien 
itsearviointiin perustuvien identiteet-
tikysymysten perustella.

Myös näiden väliryhmien keskuu-
dessa uskominen evankelis-luterilai-
sen kirkon uskontunnustuksen keskei-
siin kohtiin on pudonnut huomatta-
van vähäisiin lukemiin. Henkisyyden 
ja hengellisyyden eron tunnistamisen 
perusteella uskonnoton henkisyys li-
sääntyy ja hengellisyys vähenee. Täs-
sä on iso kuilu kirkon julkisoikeudel-
liseen erityisasemaan ja kirkon koh-
tuuttomiin etuoikeuksiin liittää omia 
uskonnollisia tilaisuuksiaan koulujen 
ja päiväkotien toimintaan, jonka vi-
rallisten ohjeiden mukaan pitäisi ol-
la ”uskonnollisesti, katsomuksellisesti 
ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta”.

Kovin hyvää kirkon tulevaisuudel-
le ei luvanne sekään, että vuoden 2019 
rippikoululaisten käsityksiä luotaavan 
Kirkon tutkimuskeskuksen kyselyn 
mukaan Jumalaan uskoi 35 prosent-
tia ja Jeesuksen ylösnousemukseen 32 
prosenttia rippikoulun käyneistä pian 
rippikoulun jälkeen. Kuitenkin 56 pro-
senttia heistä halusi pysyä kirkon jä-
seninä. Tuosta ikäluokasta vielä yli 80 
prosenttia on kirkon jäseninä.

Kun kirkon jäsenmäärä jo kuluvan 
vaalikauden aikana laskee alle 2/3:n 
määräenemmistön, Helsingissä jo al-
le 50 prosentin, kun lasten kirkon jä-
seneksi liittämisosuus jää selvästi alle 
kirkon jäsenosuuden ja kun siviilivih-
kimisten osuus on paljon uskonnol-
lisia toimituksia yleisempää, ”kan-
sankirkon” käsitteestä luopuminen 
ei auta, vaan tarkasteluun väistämät-
tä nousee kysymys kirkon ja valtion 
erityissuhteen muuttamisesta.

Vapaa-ajattelijain liitto on esittänyt, 
että muutokseen aletaan valmistautua 

perustamalla uusi laajapohjainen kirk-
ko ja valtio -komitea. Koska asia ei ole 
nyt riittävästi tapetilla eikä nykyisen 
hallituksen ohjelmapaperissa, huomio 
siirtyy vuonna 2023 valittavaan edus-
kuntaan, joka voi säätää muutoksia ja 
kumota lakeja. Tämän eduskunnan 
työn valmistelu käynnistyy eri asioi-
den osalta kuitenkin jo ennen edus-
kuntavaaleja.

Puolueilla ja niiden valmistautumi-
sella vuoden 2023 vaaleihin sekä eri-
tyisesti vaalien jälkeen muodostetta-
van hallituksen ohjelmaneuvotteluihin 
on käytännössä suuri vaikutus vaali-
en jälkeen muodostettavan hallituk-
sen painopisteisiin. Kysymys kuuluu, 
saadaanko kirkon ja valtion suhteen 
uudistaminen käyntiin niin että aina-
kin kirkon julkisoikeudellisen erityis-
aseman purun valmisteluihin tietoi-
sesti ryhdytään.

Kuntavaaleihin liittyvällä kes-
kustelulla voidaan vaikuttaa tähän-
kin asiaan ja tuleviin kansanedusta-
jiin ennen muuta asenteiden muut-
tamisen kautta. Asennemuutosta 
tarvitaan myös uusilla kuntapäättä-
jillä koskien uskonnonharjoitusti-
laisuuksien asemaa kouluissa ja päi-
väkodeissa. Kun suomalaisissa työ-
paikoilla ei ole tapana pitää kirkon 
aamuhartauksia eikä kuskata työ-
yhteisöä pari-kolme kertaa vuodes-
sa kirkkojumalanpalveluksiin, ei 
sellaista toimintaa pitäisi enää liit-
tää myöskään koulujen ja päiväko-
tien toimintaan. 

Tätä korostaa myös suomalaisil-
le kuntapäättäjille uusi ja outo asia: 
arkaluontoisen tiedon yksityisyyden 
suoja. Pienten lasten ja nuorten van-
hempia ei pitäisi enää pakottaa paljas-
tamaan omia uskonnollisia tai uskon-
nottomia katsomuksiaan koko kyläl-
le ja kulmakunnalle – eikä varsinkaan 
lastensa kautta. 
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Pääsihteerin palsta

palsta

UUDET NORMAALIT
Timo Karjalainen

Riehakkaan innostuneesti vastaanotettu vuosi 
2020 muuttui nopeasti kirosanaksi koronavi-
ruspandemian pyyhkäistessä maailman yli. Sa-
malla kun lähes kaikki elämän osa-alueet jou-
duttiin miettimään uusiksi, syntyi muotihokema 

"uusi normaali". Että nyt on näin ja entiseen ei ole paluuta.
Vapaa-ajattelijain liittokin törmäsi koronavirukseen, 

kun kolmen vuoden välein pidettävä liittokokous olisi 
sattunut juuri alkukesään ja kokous jouduttiin lykkää-
mään syyskuulle. Kokouksessa näkyikin ajan henki lähes 
kaikkien osallistujien käyttäessä kasvomaskia. Kokous oli 
myös poikkeuksellisen hyvähenkinen ja rakentava, mis-
tä kiitos kuuluu edelliselle liiton johdolle, puheenjohta-
ja Kaj Torrkullalle ja kumppaneille. Tällaisen toimin-
takulttuurin soisi mielellään jäävän sellaiseksi muodik-
kaaksi uudeksi normaaliksi.

Samaan aikaan syyskuun lopulla samassa kaupungis-
sa, Jyväskylässä, pidettiin toinenkin kokoontuminen. Tuo-
reen uskonnollisen yhteisön tilaisuudessa ei ilmeisesti 
panostettu suojautumiseen, ja noin sadasta osallistujas-
ta jopa 50 sai koronavirustartunnan muutamassa tunnis-
sa kolmelta tartunnankantajalta. Keskisuomalaisen mu-
kaan tapahtuman videotallenteessa ei näy kasvomaskeja. 
Vertailun vuoksi vapaa-ajattelijoiden kaksipäiväiseen liit-
tokokoukseen osallistuneista yksikään ei tiettävästi saa-
nut tartuntaa.

Ilmiö on toistunut pandemian kestäessä moneen kertaan 
eri puolilla maailmaa. Iranissa koronavirus levisi tehok-
kaasti uskonnollisissa rituaaleissa. Yhdysvalloissa uskon-
nollinen oikeisto uhmakkaasti kieltäytyy suojatoimenpiteil-
tä - ja virus leviää kuin kulovalkea. Tuossa salaliittoteorioi-
den luvatussa maassa osa potilaista vielä teho-osastollakin 
kiistää koko taudin olemassaolon, vaieten vasta hengitys-
koneeseen joutuessaan.

Mitä opimme tästä? Tiede toimii, taikausko ei. Loitsut, 
rukoukset, energiakivet ja muut vastaavat eivät estä virus-
tartuntaa, jos samaan aikaan halitaan ja suudellaan enti-

seen malliin. Tieteen menetelmin on selvitetty, millainen 
hiukkanen tautia levittää ja miten se siirtyy ihmisestä toi-
seen. Välttämällä viruksen leviämiselle otollisia olosuhteita 
tartunnat saadaan ehkäistyä tehokkaasti. Toivoa sopii, että 
tästä episodista opittaisiin kunnioittamaan tieteellistä tie-
toa. Vuoden 2020 jälkeinen normaali voisi olla asiantunti-
joiden ottaminen vakavasti.

Tartuntojen estämisen nimissä THL ja opetus- ja kult-
tuuriministeriö suosittelevat välttämään ulkopuolisten ih-
misten tarpeettomia vierailuja kouluissa ja lastentarhoissa. 
Tämä koskee muun ohella seurakuntien työntekijöiden pi-
tämiä aamunavauksia ja muita vierailuja. Vastaavasti kou-
lujenkin olisi nyt hyvä välttää retkeilyä tarpeettomiin koh-
teisiin kuten niin sanottuja kirkkokäyntejä eli jumalanpal-
veluksia kirkossa.

 Toivoa sopii, että tuostakin muodostuu uusi normaali. 

***

Yhdysvallat on saamassa uuden, normaalimman pre-
sidentin. Tässä tapauksessa kyseessä on tosin pikemmin 
paluu vanhaan normaaliuteen, vaikka Joe Bidenista tulee 
ensimmäinen katolinen Yhdysvaltain presidentti. Maltil-
lisena pidetyn Bidenin hallinnossa kuitenkaan tuskin tu-
lee olemaan tilaa sellaiselle hurmahenkiselle uskonnolli-
suudelle kuin Donald Trumpin hengellinen neuvonan-
taja Paula White.

Tammikuussa 2020 White rukoili "kaikkien saatanallis-
ten raskauksien" keskenmenoa ja marraskuussa hän messu-
si enkeleitä Afrikasta auttamaan Trumpia presidentinvaali-
en ääntenlaskennassa. Jostain syystä tätä taikomista tehtiin 
vasta vaalipäivän jälkeen, vaikka Trump itse on vedonnut 
nimenomaan siihen, että vaalihuoneistojen sulkeuduttua ei 
äänisaalis saisi enää muuttua.

Toivon mukaan suomalainen uskonnollinen oikeisto-
populismi menettää tuulta purjeistaan Yhdysvaltain pa-
latessa rationaalisempaan poliittiseen johtoon. Sellainen 
uusvanha normaali olisi tervetullutta suomalaiseen yh-
teiskunnalliseen keskusteluun.
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Vapaa-ajattelijain Liitto  

SANANVAPAUS VS. 
LOUKKAANTUMINEN

Jape Lovén

Hei kaikki vaparit!

Olette varmaan lukenut tai nähnyt videoklippe-
jä koskien väkivallantekoja, jotka liittyvät sa-
nanvapauteen ja uskovien loukkaantumiseen 
Euroopassa ja myös Lähi-Idässä. 

Vapaa-ajattelijain liiton nimikin vihjaa sii-
hen suuntaan, että kannatamme sanan- ja ajatuksen vapaut-
ta. On myös mahdollista, että joku pitää näiden vapauksi-
en käyttäjien ilmaisuja loukkaavina.

Kokemus loukkaantumisesta on kuitenkin ihmiskoh-
taista ja subjektiivista, joten sen määrittely riippuu täysin 
loukkaantuneesta itsestään. Se on tietysti asia, jota on hy-
vä välttää ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Näin siis 
yleisellä tasolla.

Se, että ihminen tuntee loukkaantuneensa, ei mielestä-
ni kuitenkaan oikeuta väkivaltaan. 

Ei koskaan.
Ihmisten loukkaaminen voi olla ilkeää, mutta asioiden, 

korporaatioiden, aatteiden, katsomuksien poliittisten tai 
muiden suuntausten tai jonkun joukon tai organisaation 
toiminnan kritisointi tulee olla sananvapauden piirissä. Sii-
tä voi joku loukkaantua, mutta se ei tarkoita, että sitä ei tu-
lisi tehdä.

Uskonnoilla ja muilla aatteellisilla suuntauksilla on 
oma asema yhteiskunnassa, jolloin ne astuvat avoimel-
le kentälle debatointia tai arvostelua ajatellen. Ei voi ol-
la niin, että esimerkiksi uskonnon nimissä voi itse ar-
vostella tai jopa syrjiä avoimesti ihmisiä – jopa maam-
me perustuslaissa rajoitetuin perustein – ja vaatia itsel-
leen koskemattomuutta tähän vastattaessa. 

Uskontoja pidetään erityisasemassa arvosteluun näh-
den. Niitä suojellaan Suomessakin lailla toisin kuin mui-
ta ideologioita tai katsomuksia. Mikäli uskova loukkaan-
tuu, kun hänen ajatussuuntaustaan kritisoidaan, on se 
lain silmissä rikos. Mutta mikä on mittari tälle? Usko-
van mieli, joka uskoo asioihin ja pitää niitä pyhinä ilman 
todistetta niiden olemassaolosta? Uskonto on siis Suo-
messa tabu. Vielä tänä päivänäkin. Tämä on oikeusval-
tiossa haasteellinen rikoslainsäädännön kohta, joka tu-
lisi mielestäni poistaa käytöstä.

Uskonnolla perusteltu väkivalta on mielestäni aina 
viharikos. Jos mielikuvitusystäväsi tai taikaolio antaa 
ohjeistusta väkivallantekoon, kysymyksessä on mielen-
terveyden ongelma, johon tulisi etsiä apua sosiaali- ja 
terveyspalveluiden puolelta. Jos teko johtuu loukkaan-
tumisesta, ei se oikeuta yhtään enempää miekkaan tart-
tumista. Militantin ateistin mielipide voi ilmetä kirjoi-
tuksena, jota joku uskovainen pitää loukkaavana, mut-
ta fyysistä tai henkistä väkivaltaa ateismi ja rationaali-
nen humanismi eivät edistä.

Mikäli olisi olemassa yliluonnollinen olento, joka luo 
kaiken, vastaa kaikesta ja ohjaa kaikkea, on käsittämä-
töntä, että jonkun tulisi puolustaa tällaista oliota puheil-
ta tai ajatuksilta sekä varsinkin vitsailulta. Eikö tuo olio 
olisi jo säätänyt itse itseensä kohdistuvan kritiikin ja pil-
kankin tapahtuvaksi? 

Uskonnollinen väkivalta on ihmisen aatteellisen kannan 
aggressiivinen ilmentymä, joka on yksiselitteisen rikollis-
ta - nimenomaan ihmisiä sekä heidän ajatuksen- ja sanan-
vapauttaan kohtaan.

Asiaan osin liittyvä aloite muutoksesta rikoslakiin on 
kansalaisaloitepalvelussa käynnissä nimenkeruuvaiheessa. 
Siihen voi jokainen vapari pohtia osallistumistaan.

Kaikesta tästäkin huolimatta toivotan kaikille vapaa-ajat-
telijoille  jumalattoman hyvää vuodenvaihteen aikaa!

Kirjoittaja on Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja.



Artikkelit Artikkelit
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AFROAMERIKKALAISEN  
ATEISMIN TILANTEESTA -  
SIKIVU HUTCHINSONIN HAASTATTELU
Haastattelin syys-lokakuussa sähköpostitse kirjailija ja aktivisti Sikivu  
Hutchinsonia. Hutchinson on eräs merkittävimpiä afrikkalais-amerikkalaisia 
ateisteja ja vapaa-ajattelijoita: Hän oli perustamassa vuonna 2010 Black Skep-
tics -järjestöä, ja hän on kirjoittanut lukuisia kirjoja afrikkalais-amerikkalaisesta 
ateismista ja sen historiasta. Hutchinsonin tuotanto käsittää niin tietoteoksia, 
näytelmiä ja romaaneja. Hutchinson on saanut myös julkista tunnustusta.  
Hutchinsonin tuorein teos on Humanists in the Hood, ja arvostelin hänen aiem-
man tietoteoksensa Godless Americana Vapaa Ajattelijan 3/13-numerossa.

Eero K. V. Suorsa

1. Miten kirjoitusprosessisi 
kulkee? Kirjoitatko vain tiet-
tyinä päivinä viikossa, vai onko 
aikataulusi joustavampi?

Kirjoitan joka päivä. Viimeistelen 
paraikaa romaania joka kertoo rock-
blues-gospel-kitaristi Rosetta Tharpes-
ta ja afro-amerikkalaisista naismuusi-
koista, joita rock-teollisuus syrji. Kir-
joitan läppärillä tai käsin, mutta käsin 
kirjoittaessa tunnen olevani enemmän 
flow-tilassa, joka mahdollistaa minul-
le intensiivisemmän dialogin kirjoitta-
misen. Kirjoittaessani romaaneja vie-
tän paljon aikaa kuvitellen kohtauksia 
ja aistien niiden ilmapiiriä, muistoja ja 
psyykkisiä tekijöitä, jotka muovaavat 
romaanieni hahmojen maailmanku-
vaa, ihmissuhteita ja historiallisia olo-
suhteita.  

2. Tietokirjojesi lisäksi olet 
kirjoittanut myös paljon ro-
maaneja. Koetko helpoksi vaih-

taa kirjoitustyylisi ja siihen 
vaadittavan mielenlaadun tie-
totekstistä romaanin kirjoit-
tamiseen?

Tämä ei ole vaikeaa. Haastavaa on 
löytää oikea paikka, tila ja rauha tuon 
työskentelymoodin löytämiseen. Fikti-
on kirjoittaminen vaatii paljon enem-
män henkistä ”lepäämistä”, jotta on 
mahdollista ryhtyä rakentamaan mie-
lessään kohtauksia ja nähdä mieles-
sään kuvittelemiensa hahmojen ko-
kemusmaailmoja ja kertomuksen yk-
sityiskohtia, joita tarvitaan tarinan ra-
kentamiseen.

3. Kertoisitko hieman afrikka-
lais-amerikkalaisen ateismin 
tilanteesta tämän päivän Yh-
dysvalloissa?

Kiinnostus on vakaalla pohjalla. 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana, 
kuten oma kotijärjestöni, Black Skep-
tics Los Angeles ja Mandisa Thoma-
sin johtama valtakunnallinen Black 
Nonbelievers ovat järjestäneet lu-

kuisia konferensseja, työpajoja ja ai-
kaansaaneet myös merkittävää me-
dianäkyvyyttä lukuisten sanoma- ja 
aikakauslehtiartikkeleiden muodos-
sa. Olemme myös tehneet yhteis-
työtä vuosittaisen Women of Color 
Beyond Faith konferenssin muodos-
sa Chicagossa.  Tuohon konferens-
siin otti osaa yli 100 värillistä naista, 
ja käsittelimme sellaisia kysymyksiä 
kuin lähisuhdeväkivalta, feministinen 
nuorisoaktivismi , nuorisorikollisuu-
teen johtavien tekijöiden hävittämi-
nen , ex-muslimifeminismi, ja ruo-
an tasa-arvoinen hinnoittelu. Pohjois-
Kalifornian Sacramentossa  on myös 
Black Humanists and Non-Believers 
Group, joka keskittyy yhteiskunnalli-
seen tasa-arvoisuuteen. 

4. Onko gentrifikaation ja us-
konnollisuuden välillä ka-
usaalista yhteyttä?

Ei. Yhteys näiden välillä on se, että 
afroamerikkalaiset yhteisöt ovat us-
konnollisempia johtuen sosioekono-

misista, historiallisista ja kulttuuri-
sista tekijöistä. Kiinteistökeinottelun 
myötä elinkustannukset ovat viime 
vuosina nousseet perinteisesti työvä-
enluokkaisilla afroamerikkalaisten ja 
latinojen asuinalueilla. Näillä köyhillä 
asuinalueilla kirkot ovat harvoja tilo-
ja, jotka tarjoavat minkäänlaista sosi-
aaliturvaa. Amerikkalainen kapitalis-
mi ja uusliberalismi vahvistavat tätä 
epätasa-arvoista kehitystä, joka kos-
kee niin etnisyyttä, sukupuolta kuin 
asuinalueiden välistä epätasa-arvoa. 
Tämä hierarkkinen kehitys on nään-
nyttänyt näiltä asuinalueilta mahdol-

lisuudet tasa-arvoisiin työ-, asunto- 
ja koulutusoloihin. Esimerkiksi rasis-
min takia monet näillä asuinalueilla 
toimivat afroamerikkalaisten omista-
mat pienyritykset eivät saa pankeil-
ta lainaa toimitilojen ostamista tai 
vuokraamista varten.
5. Olet kirjoittanut paljon 
”kaapista tulemisesta ateisti-
na”. Mitä seurauksia tällä voi 
olla afroamerikkalaisessa yh-
teisössä?

Afroamerikkalaiset ateistit kohtaa-
vaat laajamittaista syrjintää ja ahdis-
telua; American Atheist -järjestön jul-

kaiseman Secular Survey -kyselytut-
kimuksen mukaan afroamerikkalai-
set ateistit kohtaavat erityisen paljon 
syrjintää taustansa takia.  Tutkimuk-
sen mukaan ”mustilla osanottajilla oli 
puolet pienempi todennäköisyys saa-
da tukea vanhemmiltaan ja kolme ker-
taa suurempi riski kohdata väkivaltaa 
ateismin takia kuin valkoisilla osanot-
tajilla.” Tällä kaikella on taustansa ra-
kenteellisessa rasismissa, seksismissä, 
heteroseksismissä, ja taloudellisessa 
apartheidissa, joka tekee mustista us-
konnottomista entistä enemmän eris-
tettyjä yhteiskunnassa.

6.Minkälaista syrjintää afro-
amerikkalaiset ateistit koh-
taavat ateistijärjestöjen si-
sällä? 

Marginalisointia ja ulossulkemista. 
Koska meidän pääasialliset huolenai-
heemme eivät pyöri kirkon ja valtion 
erottamisen tai tiedeaktivismin ympä-
rillä, jotkut valkoiset ateistit vähätte-
levät panostamme sekulaarihumanis-
tiseen liikkeeseen. Näiden joidenkin 
valkoisten ateistien suoraviivainen ja 
avoin rasismi, ennakkoluulot ja hiljen-
täminen ovat johtaneet siihen, että ei-
valkoiset ateistit haluavat sekä haas-
taa että jättäytyä pois näistä valkoisten 
hallitsemista ateistijärjestöistä.

7. Miten Trumpin aikakausi on 
näkynyt afroamerikkalaisten 
ateistien toimintakentällä?

Trumpin liittolaisuus äärioikeis-
ton ja valkoista ylivaltaa kannattavi-
en evankelikaalien kanssa on nostanut 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuu-
den ja sekulaarin humanismin kysy-
mykset yhä ajankohtaisemmaksi.

8. Kuuletko kaikuja menneiden 
vuosikymmenien suurista kan-
salaisoikeusliikkeistä, kuten 
Mustista Panttereista, ja Black 
Lives Matter -liikkeestä?

BLM:llä ja sen maailmanlaajuisel-
la nousulla on taustansa Black Power 
- ja kansalaisoikeusliikkeissä kuten 
myös orjuuden vastaisissa liikkeis-
sä. Black Power -liike oli antikapita-
listinen, anti-imperialistinen musti-
en itsehallintoa ajava ideologia, kun 
taas kansalaisoikeusliikehdintä oli 
keskittynyt enemmälti rotuerottelun 
purkamiseen. BLM:ssä nämä kaikki 
korostuvat, ja liikkeen ansio nousee 
esiin siinä, että se on nostanut entis-
tä enemmän näkyviin rakenteellisen 

Sikivu Hutchinson. Kuva: Foundation beyond belief.

1 engl. Feminist youth leadership
2 engl. Ending school-to-prison pipeline
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rasismin ja poliisiterrorin myös val-
tamediassa.

9. Miksi ateistiliikettä ovat 
niin pitkään dominoineet val-
koiset keskiluokkaiset miehet 
Yhdysvalloissa?

Yhdysvalloissa enemmistö ateis-
teiksi itseään kutsuvista on valkoisia, 
miehiä ja keskiluokkaisia. Enemmistö 
heistä, joilla on kustannussopimukset, 
puhekiertuesopimukset, ja opetusvirat 
yliopistoissa, ovat valkoisia keskiluok-
kaisia miehiä. Tämä on ollut houkutte-
leva tilanne valkoisille eliiteille tuottaa 
taantumuksellisia rasistisia näkemyk-
siä muslimimaista ja ”takapajuisista” 
ei-länsimaalaisista kulttuureista. Täs-
sä on kyse siitä, että liikettä dominoi-
vat keskiluokkaiset valkoiset miehet, 
koska heillä on tähän eniten valtaa ja 
edellä mainittuja resursseja.

10. Mitä David Silvermanin ta-
paus, jossa American Atheist 
-järjestön puheenjohtaja jäi 
kiinni laajamittaisesta seksu-
aalisesta ahdistelusta, opet-
taa meille järjestökulttuu-
rista? Miten tällainen tilanne 
voidaan ehkäistä?

Tapaus Silverman, ja muut vastaa-
vat, oli osa laajempaa valkoisten mies-
ten harjoittaman seksuaalisen ahdis-
telun hyväksyvää kulttuuria. Olen 
kirjoittanut tästä aiheesta paljon ja 
vaatinut valtavirran ateistijärjestöjä 
pistämään periaateohjelmansa täytän-
töön (niillä kaikilla on ahdistelun- ja 
häirinnänvastaiset periaateohjelmat) 
ja nostamaan ei-valkoisia naisia päät-
täviin asemiin toimielimissä.

11. Onko mustien ateistien mu-
kaan ottamiseksi tehty töitä 
valtavirran ateistijärjestöis-
sä viime vuosina?

Jotkin valtavirran ateisti- ja huma-
nistijärjestöt, American Humanist As-
sociation, American Atheist ja Secu-
lar Student Alliance, ovat yrittäneet 
tätä sponsoroimalla konferensseja ja 
muodostamalla kumppanuuksia yh-
dessä afroamerikkalaisten ateistijärjes-
töjen kanssa. Tämä on kuitenkin huo-
no korvike aidolle vaikutusvallalle ja 
toimintamahdollisuuksille näiden jär-
jestöjen sisällä. Enemmistö näistä jär-
jestöistä on valkoisten dominoimia ja 
ylempi johtoporras on kovin muutos-
vastarintainen.

12. Olet kirjoittanut afroame-
rikkalaisen humanismin ja skep-
tismin  historiasta ja sen merk-
kihenkilöistä. Mutta monien 
afroamerikkalaisten sekulaa-
rien humanistien merkkihenki-
löiden elämästä unohdetaan 
juuri tämä sekulaari humanis-
mi valtavirran historiankir-
joituksessa. Esimerkiksi Huey P. 
Newton, toinen Mustien Pant-
terien perustajista, oli huma-
nisti ja ateisti, mutta tätä puol-
ta hänen elämästään eivät mo-
net elämänkerturit mainitse. 
Mistä tämä voisi johtua?

Näitä tosiasioita ei monesti noste-
ta esiin, koska ne haastavat sen harha-
luulon, että kaikki afroamerikkalaiset 
ovat uskovaisia. Toisekseen Newton 
tunnusti sen tosiasian, että seurakun-
nat näyttelevät isoa roolia afroamerik-
kalaisessa arjessa, jolloin hän ja monet 
muut eivät aina nostaneet esiin omaa 
ateismiaan ja vapaa-ajatteluaan toi-
mintaedellytyksien parantamiseksi. 
Seurakuntia ei siis aina käynyt haas-
taminen. Ja jälleen ateismiin on liit-
tynyt valtava stigma afroamerikkalai-
sessa yhteisössä, mikä tietenkin näkyy 
myös historian kirjoittamisessa ja sii-
nä, että moni musta vapaa-ajattelija ja 
ateisti on yritetty pyyhkiä pois histo-
rian lehdiltä.

13. Miksi feministinen aktivis-
mi on tärkeää ateistiselle ak-
tivismille?

Se järkyttää patriarkaalisia narra-
tiiveja sukupuolirooleista, maskulii-
nisuudesta ja feminiinisyydestä sekä 
perheen valtarakenteista, joita kaikkia 
uskonnot korostavat. Mustien naisten 
feminismi on kriittistä, koska se tutkii, 
miten valkoisten ylivalta, kolonialismi 
ja imperialismi ylläpitävät näitä samo-
ja rakenteita. Mustien naisten feminis-
mi korostaa sitä, miten nämä kaikki 
asiat vaikuttavat mustien naisten jo-
kapäiväiseen elämään kontrolloimalla 
naisten kehoja, moraalia ja elämää, oli 
kyse sitten kristinuskosta tai islamista.

14. Miksi pelkkä julkkisten, ku-
ten Beyoncen, ympärillä pyöri-
vä feminismi on ongelmallista? 

Koska sillä on vähän tekemistä arki-
päiväisen elämän kanssa; se tapahtuu 
somessa ja siinä on kyse brändäyksestä. 
Tällainen feminismi ei hyödytä työvä-
enluokkaisia ja ei-valkoisia naisia, jotka 

kamppailevat köyhyyden, kodittomuu-
den, rotueroteltujen koulujen, naisviha-
mielisten asenteiden, lähisuhdeväkival-
lan ja poliisiterrorin kanssa joka päivä.

15. Onko afroamerikkalaises-
sa yhteisössä helpompaa tul-
la kaapista ateistina vai femi-
nistinä?

Feminismi on kuuma peruna afro-
amerikkalaisissa yhteisöissä johtuen 
yhteisön heteropatriarkaalisista asen-
teista. Jotta asiat eivät ole yhtään hel-
pompia, valkoisten feministien paris-
sa rasismilla on pitkät perinteet, joten 
suhtautuminen feminismiin on vaih-
dellut afroamerikkalaisten naisten pa-
rissa. Joten feminismi ja ateismi ovat 
molemmat syvästi närää herättäviä va-
lintoja afroamerikkalaisessa yhteisös-
sä juuri yhteisön uskonnollisuudesta 
johtuen.
16. Teet myös feminististä nuo-
risotyötä Los Angelesin kun-
nallisen koulutoimen alueel-
la. Kertoisitko tästä hiukan 
enemmän?

Perustin Black Women’s Leader-
ship Project -mentorointiohjelman 20 
vuotta sitten, jolloin kukaan ei tehnyt 
anti-rasistista feminististä nuorisotyö-
tä alueella. Harva mentorointiohjel-
ma tiedostaa miten rasismi, seksismi, 
naisviha ja heteroseksismi vaikutta-
vat nuorten, ei-valkoisten naisten elä-
mään. Se on kouluttanut satoja nuoria 
naisia turvallisemman kouluympäris-
tön luomisessa ja ei-valkoisten nuor-
ten naisten päivittäin kohtaaman vä-
kivallan haastamisessa. Se myös kou-
luttaa osanottajia lähisuhdeväkivallan 
ehkäisyssä, seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöjen-tasa-arvon suhteen, 
miten toimia seksuaalisen ahdistelun 
suhteen ja HIV:n leviämisen ehkäisys-
sä. Viimeisin kampanjamme oli #Stan-
ding4BlackGirls, joka kampanjoi rais-
kauskulttuuria vastaan Etelä-Los An-
gelesissa, mistä enemmistö ohjelman 
osanottajista on kotoisin.

17. Lopuksi: Mitä Suomessa 
voimme tehdä auttaaksemme 
afroamerikkalaisia ateisteja?

Voitte nostaa asiaamme esille ja-
kamalla infoamme sosiaalisessa me-
diassa, kutsumalla puhujiamme ta-
pahtumiinne, lahjoittamalla rahaa 
järjestöillemme ja tukemalla glo-
baalia yhteiskunnallista oikeuden-
mukaisuutta.

YHDYSVALTOJEN 
SEKULAARIJÄRJESTÖJEN 
LYHYT OPPIMÄÄRÄ
Seuraavaan on koottu lyhyet esittelyt Amerikan Yhdysvaltojen merkittävim-
mistä sekulaarijärjestöistä. Kaikille järjestöille yhteistä on että ne keskittyvät 
puolustamaan Yhdysvaltojen perustuslaissa mainittua kirkon ja valtion erotta-
mista. Järjestöillä on toiminnassa painotuseroja: American Atheistsin toiminta 
on muihin nähden räväkämpää, mutta toisaalta kaikki ovat järjestäneet esimer-
kiksi tienvarsimainoskampanjoita. Järjestöt ovat myös käyttäneet oikeuden-
käyntejä aktivismin muotona. Kaikilla järjestöillä on oma podcast, lehti ja muita 
tiedottamisen muotoja.

Eero K. V. Suorsa

American Atheists on yhdys-
valtalaisista sekulaarijär-
jestöistä luultavasti tun-
netuin erityisesti sen rä-
väköiden medianäkyvyys-

kampanjoiden ansiosta. Kampanjoihin 
ovat kuuluneet mm. bussikampanjat 
ja tienvarsikylteissä olevat mainokset. 
Järjestön perusti vuonna 1963 legen-
daarinen Madalyn Murray O’Hair. 
Järjestön tavoitteita ovat muun muas-
sa Jumalan mainitsemisen poistami-
nen Yhdysvaltain lippuvalasta ja Yh-
dysvaltain perustuslaissa mainitun kir-
kon ja valtion erottamisen vaaliminen. 
Järjestö on voittanut useita oikeusjut-
tuja, muun muassa Murray v. Curlett 
-tapauksen, jonka tuloksena Yhdysval-
tain korkein oikeus linjasi, että pakol-
linen Raamatun lukeminen kouluissa 
on perustuslain vastaista.

Järjestö perusti vuonna 2005 Good-
less Americans Political Action Com-
mitteen (PAC). PACit ovat Yhdysval-
loissa tahoja, jotka keräävät rahaa po-
liittisiin virkoihin ehdolla oleville eh-
dokkaille. Järjestöllä on 3 500 aktiivista 
jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii 
Nick Fish. https://www.atheists.org

American Humanist Association 
on perustettu vuonna 1941, ja sillä 

on 34000 jäsentä. Järjestö tarjoaa oi-
keusapua uskonnottomille tapauksis-
sa, joissa heidän perustuslaillisia oi-
keuksiaan on loukattu. Sillä on myös 
paljon muuta toimintaa: sen 250 jä-
senyhdistystä edistävät muun muas-
sa filosofian popularisointia ja ottavat 
osaa erilaisiin yhteisöprojekteihin, ku-
ten teiden korjaukseen. Sillä on myös 
oma avustusjärjestö, Disaster Recove-
ry, joka on kerännyt rahaa ja toimitta-
nut apua katastrofi- ja konfliktialueille, 
kuten Nepalin ja Ecuadorin maanjäris-
tysalueille. AHA julkaisee monia eri-
laisia lehtiä, kuten aikakausilehti The 
Humanistia ja yhdessä The Institute of 
Humanist Studiesin kanssa akateemi-
sille tutkijoille suunnattua vertaisar-
vioitua tieteellistä julkaisua Essays In 
The Philosophy of Humanism.  https://
americanhumanist.org

Freedom From Religion Foundation 
on vuonna 1976 perustettu säätiö, joka 
tarjoaa esimerkiksi vertaistukea nuo-
rille, jotka haluavat jättää uskonton-
sa, sekä vastaavaa tukea papeille, jotka 
haluavat luopua uskostaan. FFRFn pe-
rusti Anne Nicol Gaylor yhdessä tyt-
tärensä Annie Laurie Gaylorin ja vä-
vynsä Dan Barkerin kanssa, joista jäl-
kimmäiset toimivat tänä päivänä sen 
johtajina. Se vastustaa uskonnon läs-

näoloa julkisissa tiloissa, kuten kun-
nallisissa kouluissa, ja tarjoaa Kantelu-
pukin tapaan oikeusapua koululaisille 
ja vanhemmille tätä koskevissa asiois-
sa. Se on myös haastanut Yhdysvaltain 
veroviraston IRS:n oikeuteen vuonna 
2012, koska 990 uskonnollista yhtei-
söä ei ollut toimittanut tarvittavia ve-
rovapauteen oikeuttavia dokumentte-
ja. FFRF hävisi tapauksen, mutta sai 
paljon positiivista julkisuutta. Sillä on 
19 000 jäsentä. https://ffrf.org

Secular Coalition for America on 
vuonna 2012 perustettu lobbaus-
järjestö, joka pyrkii vaikuttamaan 
kongressiedustajiin ja senaattorei-
hin uskonnottomien oikeuksia kos-
kevissa kysymyksissä. https://secu-
lar.org

Center for Inquiryn perusti filoso-
fi Paul Kurtz vuonna 1991. Se edistää 
tieteellistä maailmankuvaa ja julkaisee 
lehteä Skeptical Inquirer. Sillä on myös 
Secular Rescue -ohjelma, joka auttaa 
uskonnottomia pakolaisia Yhdysval-
loissa. Se myöntää vuosittain Richard 
Dawkins Award -palkinnon tieteellis-
tä maailmankuvaa puolustaneelle ja 
edistävälle henkilölle. Järjestö yhdistyi 
vuonna 2016 Richard Dawkins Foun-
dation for Reason and Sciencen kans-
sa. https://centerforinquiry.org
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Uskonto arjessa ja juhlassa. Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko vuosina 2016-2019. Kirkon tutkimuskeskuksen jul-
kaisuja 134. Vaasa 2020. 313 sivua.
Esa Ylikoski

Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteena on Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon julkisoikeudelli-
sen erityisaseman ja etuoikeuksien lopettami-
nen. Lyhyesti: valtion ja kirkon erottaminen. 
Sen vuoksi on luonnollista, että maallisen, se-

kulaarin kulttuurin ja ajattelun käsittelyn ohella Vapaa Ajat-
telija käsittelee myös kirkon ja uskonnan tilannetta Suomes-
sa. Siihen tarjoaa uutta aineistoa kirkon nelivuotiskertomus 
2016-2019 ja siihen liittyvä tavanmaista suuremmalla, yli 
4000 hengen otannalla tehty mielipidetutkimus Gallup Ec-
clesiastica 2019. Tässä jutussa lainaukset puhuvat.

Kuinka sukupolviset arvomuutokset näkyvät
”Kaikkein suurimmat erot sukupolvien välillä näkyivät kui-
tenkin suhtautumisessa uskontoon. Sen kohdalla oli nähtä-
vissä jopa 45 prosenttiyksikön ero vanhimman ja nuorim-
pien sukupolvien välillä uskontoa tärkeänä pitävien osuu-
dessa. Sotien ja jälleenrakennuksen sukupolvessa uskon-
toa erittäin tai melko tärkeänä piti yli kolme viidestä, kun 
sen sijaan Y- ja Z-sukupolvissa vain alle yksi viidestä piti 
uskontoa vastaavassa määrin tärkeänä.” (s. 17)

Lasten toivotuimmat ominaisuudet? ”Vähiten mainin-
toja sai uskonnollisuus, jonka valitsi listalta vain seitsemän 
prosenttia vastaajista.” (s. 25) Taulukon mukaan vaihdellen 
ikäryhmittäin 2 prosentista 15 prosenttiin.

”Suomalaiset arvostavat kaikissa sukupolvissa hyväta-
paista, vastuuntuntoista ja päättäväistä ihmistä, joka kyke-
nee suvaitsemaan ja kunnioittamaan muita ihmisiä. Nuo-
rempien sukupolvien ihmisihanne on siten luova, mieliku-
vituksekas ja epäitsekäs ihminen.” (s. 26)

Vastaajien halukkuudessa määritellä itsensä johonkin 
kategorioista ”uskonnollinen ihminen”, ”ei-uskonnollinen 
ihminen” ja ”vakaumuksellinen ateisti” eri sukupolvien 
erot osoittautuivat silmiinpistävän suuriksi: ”Siinä, missä 
kahdessa vanhimmassa sukupolvessa yli kaksi kolmasosaa 
vastaajista määritti itsensä uskonnolliseksi, nuorimmassa, 
1990-luvulla syntyneiden sukupolvessa enää noin neljäs-
osa määritti itsensä tällä tavoin.” (s. 38)

”Erityisesti naisten keskuudessa uskonnollisten osuu-
den putoaminen on ollut poikkeuksellisen jyrkkää. Van-
himpaan, sotien ja jälleenrakennuksen sukupolveen kuu-
luvien naisten sekä 1990-luvulla syntyneiden, Z-sukupol-
ven naisten välillä on tapahtunut kaikkiaan 59 prosenttiyk-
sikön lasku.” (s. 39) 

”Erityisen huomionarvoinen oli sukupuolten tasa-arvon 
vaikutus uskonnollisuuteen: mitä tasa-arvoisemmat ja yh-
tenäisemmät olivat käsitykset sukupuolten kyvyistä ja roo-
leista, sitä pienempi oli todennäköisyys kuulua uskonnol-
listen ryhmään ja vastaavasti sitä suurempi todennäköisyys 
kuulua ateistien ryhmään. Myös valmius hyväksyä perin-
teisestä poikkeavia perhemalleja oli vahvasti yhteydessä se-
kä uskonnolliseen että ateistiseen identifikaatioon – mutta 
päinvastaisiin suuntiin.” (s. 43)

”Näiden lukujen perusteella voidaan olettaa, että jopa ko-
ko väestön tasolla ollaan lähellä taitepistettä, jossa uskon-
nollisuus alkaa näyttäytyä epätavallisena identifikaationa. 
Nuoremmissa sukupolvissa tällainen taitepiste on selväs-
ti jo ohitettu. Huomionarvoista on, että vähiten uskonnol-
linen sukupolvi on Y-sukupolvi eli millenniaalit. He ovat 
kuitenkin tällä hetkellä noin 30–40-vuotiaita, eli parhaas-
sa työiässä ja nousemassa yhteiskunnallisesti vaikutusval-
taiseen asemaan.” (s. 44)

Kirkon jäsenkehitys ja siinä tapahtuneet 
muutokset
Suomessa asuvien evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten 
osuus vuoden 2019 lopussa oli 68,7 prosenttia koko maan 
asukasluvusta. Vuoden 2015 lopussa vastaava osuus oli 72,9 
prosenttia. Kertomuskaudella laskua oli 4,2 prosenttiyksik-
köä. Muutos on ollut prosenttiyksiköissä kutakuinkin sa-
ma kuin edellisellä kertomuskaudella. 

”Eniten kirkkoon kuuluvia oli nuoremmissa ja vanhem-
missa ikäluokissa. 10–19-vuotiaiden ikäluokasta 82 pro-
senttia kuului kirkkoon. Myös yli 70 vuotta täyttäneistä 
kirkkoon kuului enemmän kuin väestöstä keskimäärin. Vä-
häisintä kirkkoon kuuluminen on 30–39-vuotiaiden ikä-
ryhmässä. Heistä enää 53 prosenttia oli kirkon jäseniä. Eri-
tyisesti miesten kohdalla näkyy huomattava ero kirkon jäse-
nyydessä toisiaan lähellä olevien nuorten aikuisten ikäluo-
kissa. Nuorempien miesten eli 20–29-vuotiaiden kirkkoon 
kuulumisprosentti oli 14 prosenttiyksikköä suurempi kuin 

30–39-vuotiaiden ikäluokassa, jossa alle puolet (48 %) oli 
kirkon jäseniä.

Helsingissä asuvista 30–39-vuotiasta miehistä enää noin 
kolmannes oli kirkon jäseniä. Saman ikäluokan helsinki-
läisistä naisista kirkon jäseninä oli niin ikään alle reilusti 
alle puolet.” (s. 55-56)

Uskonnolliset identiteetit 
Uskonnolliset identiteetit ja uskomusmaailma moninais-
tuvat -artikkelissaan Kimmo Ketonen muodostaa vastaa-
jien identiteettiään kuvaamisten kysymysten pohjalta nel-
jä katsomuksellista pääryhmää: uskovat (yhteensä 29 %) ja 
uskonnottomat (yhteensä 24 %) sekä niiden välimaastos-
sa olevat kulttuurikristittyjen (yhteensä 34 %) ja etsijöiden 
(yhteensä 22 %) ryhmät.

Kulttuurikristityiksi nimettyjä ovat ne, jotka kyselyssä 
ovat ruksanneet itsensä kristityksi tai luterilaiseksi, mut-
ta ei uskovaksi tai uskonnolliseksi. Aiemmin on myös pu-
huttu tapakristityistä. Uskonnottomien kohdalla on suuria 
sukupolvieroa, sillä yli 70-vuotiaissa heitä on 9 %, mutta 
vuoden 1979 jälkeen syntyneistä heidän osuutensa on 34 
%. (s. 68-73)

Usko Jumalaan ja kristinuskon opetuksiin
Gallup Eccsiastica -kyselyn 2019 mukaan usko Jumalaan 
on vähentynyt: Uskon kristinuskon opettamaan Jumalaan 
25 %, Uskon Jumalaan, joskin varsin eri tavalla kuin kirk-
ko opettaa 18 %, En oikein tiedä, uskonko Jumalaan vai en 
19 %, Epäilen Jumalan olemassaoloa 9 %, En usko Jumalan 
olemassaoloon 24 %, En osaa/halua sanoa 6 %.

Jumalan olemassaoloon uskomattomia on eniten (34 
%) 30-39-vuotiaiden ikäryhmässä ja hieman vähemmän 
alle 30-vuotiaissa (30 %). Vähiten Jumalaan uskotaan al-
le 30-vuotiaiden keskuudessa, 15 % kristinuskon opet-
tamaan Jumalaan ja 15 % eri tavalla kuin kirkko opet-

taa. Tässä ikäryhmässä ”en tiedä” tai ”epäilen” -vastaus-
ten osuus on suurempi (23 % + 12 %) kuin 30-39-vuoti-
ailla (16 % + 9 %).

Kun koko väestössä naiset uskovat Jumalaan enemmän 
kuin miehet, 15-29-vuotiaiden ikäryhmä on poikkeus, sil-
lä siinä naisista vain 13 % ilmoitti uskovansa kristinuskon 
opettamaan Jumalaan (miehistä 16 %) ja vain 12 % ilmoit-
ti uskovansa jumalaan eri tavalla kuin kirkko opettaa (mie-
histä 19 %). Liki kolmasosa, 32 % ikäryhmän naisista il-
moitti, että ei usko Jumalaan ja 27 % oli uskostaan epävar-
moja. (s. 75-77)

Usko joihinkin kristillisiin opetuksiin (uskoo vakaasti 
tai pitää todennäköisenä) rakoilee, sillä vain 31 % uskoo, 
että Jumala on luonut kaiken, 33 % uskoo, että Jeesus nou-
si kuolleista ja 33 % että Jeesus sovitti kuolemallaan ihmis-
ten synnit. Tästä kysymysjoukosta ei ole julkaistu ikäryh-
mäkohtaista tarkastelua. Syynä lienee kahden nuoremman 
ikäryhmän alhaiset lukemat. (s. 78-79)

Tekstissä kuitenkin kerrotaan sukupuolten välisistä 
eroista yllättävä tulos, sillä 15-29-vuotiaiden ikäryhmäs-
sä 23 % naisista uskoi vakaasti tai piti todennäköisenä, et-
tä Jeesus sovitti kuolemallaan ihmisten synnit, mutta nuor-
ten miesten lukema oli 33 %. Tämän mukaan nuorimmis-
sa ikäryhmissä uskonnollisuuden merkitys naisille ja mie-
hille olisi muuttunut. Tämä ilmiö ei kuitenkaan näy kirkon 
jäsenyysosuuksien eroissa. Herää myös epäilys jonkinlai-
sesta mittavirheestä. (s. 80)

Mittavirhe tulee mieleen myös Jumalanpalvelusosal-
listumista koskevista tiedoista, kun 15-29-vuotiaiden 
tuloksena kerrotaan, että ”vähintään viikottain” osal-
listuisi 1 % naisista ja 7 % miehistä.   Kun joka ikäluo-
kassa on ainakin 25 000 miestä ja koko ikäryhmässä si-
ten yhteensä liki 400 000 miespuolista, jumalanpalve-
luksissa tuskin kuitenkaan näkyy heistä 7 prosenttia eli 
28 000 joka viikko osallistuvaa nuorta miestä. (s. 99)

Identiteettejä koskevassa artikkelissa on muutakin mie-
lenkiintoista, johon kannattaa palata erikseen.

KIRKON NELIVUOTIS- 
KERTOMUKSESTA 2016-2019

ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN 
USKONNOLLISUUDESTA
Suomessa asui vuonna 2019 noin 400 000 ulkomailla syn-
tynyttä. Heistä noin 79 000 oli kirkkojen tai muiden uskon-
nollisten yhdyskuntien jäseniä. Suurin osa (80 %) Suomessa 
asuvista maahanmuuttajataustaisista ihmisistä ei siten kuu-
lunut muodollisesti mihinkään uskonnolliseen yhdyskun-
taan. Heitä on noin 326 000, ja he muodostavat noin viiden-
neksen kaikista uskontokuntiin kuulumattomista. (s. 51) 

Tutkijayhteisö E2:n raportti tarkasteli pääkaupunki-
seudun ei-kotimaisten kielten viiden suurimman kieli-
ryhmän (venäjänkieliset, vironkieliset, somaliankieliset, 
arabiankieliset ja englanninkieliset) uskonnollisuutta. 
”Somaleista peräti 84 prosenttia ilmoitti olevansa erit-
täin uskonnollisia. Englanninkielisistä ja arabiankieli-
sistä, kummastakin ryhmästä, vain 13 prosenttia ilmoit-
ti olevansa hyvin uskonnollisia. Venäjänkielisistä run-

sas kaksi viidestä (44 %) ilmoitti olevansa jonkin ver-
ran uskonnollisia ja arabiankielisistä näin ilmoitti vajaa 
puolet (47 %). Ei lainkaan uskonnollisina piti itseään 
puolet englanninkielisistä ja kaksi viidestä vironkieli-
sistä (41 %).” (s. 51)

Tästä kommentti: peruskoulussa maallistuneiden 
muslimiperheiden ja ex-muslimien lapsille samoin kuin 
maallistuneiden, ortodoksisen ja katolisen taustan omaa-
vien perheiden lapsille suositeltava oppiaine on elämän-
katsomustieto, ei uskonto. Koulutuksen järjestäjinä kun-
tien tulee tiedottaa hyvin elämänkatsomustiedon luon-
teesta ja sisällöstä niin ekaluokkalaisten kuin jo koulun 
aloittaneiden lasten maahanmuuttajataustaisille huolta-
jille. Katsomusaineen voi vaihtaa uskonnosta elämän-
katsomustietoon.
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ALOKKAAN 
USKONNANVAPAUDEN ABC

USKONTO TAI ET – OMA PÄÄTÖS

Esa Ylikoski

Varusmiespalveluksen alus-
sa alokkaat pannaan höy-
kytykseen, jonka aikana ei 
välttämättä ehdi paneutua 
perusoikeuksien teoriaan. 

Sen vuoksi erityisesti uskonnottomien 
on hyvä jo ennen palvelukseen astu-
mista perehtyä ja perehdyttää uskon-
non ja katsomuksen vapauden peli-
sääntöihin armeijassa. Niihin tuli eri-
näisiä muutoksia viitisen vuotta sitten, 
joten nuorelle valmennusta antavien 
vanhempien ja isovanhempien tiedot 
on hyvä päivittää.

Iltahartaudet
Iltahartaudet eivät ole enää palvelusta, 
vaan ne rinnastetaan harrastustoimin-
taan, eikä niihin tietenkään ole pakko 
osallistua. Niiden aikana varusmiehet 
voivat viettää aikaansa vapaasti. Toi-
sin sanoen mitään järjestettyä vaihto-
ehtoista ohjelmaa, johon pitäisi osal-
listua, ei ole, ja hyvä niin.

Kirkkojumalanpalvelukset ja 
hartaudet
Kirkon jäseninä olevien varusmiesten 
ei ole enää pakko osallistua uskonnol-
lisiin tilaisuuksiin, kuten jumalanpal-
velus kirkossa tai sotilaspapin pitä-
mä kenttä- tai maastohartaus. Juma-
lanpalveluksen sijaan voi osallistua 
ei-uskonnolliseen ohjelmaan, jollais-
ta pitää järjestää ja tarjota. Ohjeiden 
mukaan tämä ohjelma voi olla rentoa 
ja rentouttavaa. Kumpikin vaihtoehto 
on palvelusta, joten jompaankumpaan 
pitää osallistua. 

Kenttä- tai maastohartaushetken 
osalta varsinaista vaihtoehto-ohjel-
maa ei ole, vaan siitä voi vain olla pois. 
Mikäli hartaus on pian muun ohjel-
man jälkeen, ennen sitä pitää ollut ai-
nakin lyhyt tauko, jolloin voi luonte-
vasti poistua hartauspaikalta.

Ei-uskonnollisen vaihtoehdon va-
lintaa ei tarvitse perustella millään lail-

la, ei tarvitse kertoa mistään omantun-
non syistä, puhumattakaan ”omantun-
non ongelmista”, eikä henkilökunta saa 
sellaisia kysellä. Uskonnollisesta tilai-
suudesta voi vain olla pois, niin kuin 
useimmat ihmiset ovat pois kirkkoju-
malanpalveluksista sunnuntaisin.

Valinta sotilasvakuutuksen 
tai sotilasvalan väliltä
Alokaskauden lopussa pitää valita, an-
taako uskonnollisesti neutraalin soti-
lasvakuutuksen ”kunniani ja oman-
tuntoni kautta” vai uskonnollista ju-
listusta sisältävän sotilasvalan, joka 
annetaan ”kaikkivaltiaan ja kaikki-
tietävän Jumalan silmien edessä”. Eri-
laisista perinnesyistä sotilasvalaa saa-
tetaan edelleen markkinoida ja pitää 
”normaalina” vaihtoehtona monien 
alokkaiden sekä heidän vanhempiensa 
ja isovanhempien mielissä. Myös kan-
tahenkilökunta ja sotilaspappi saatta-
vat kertoa vaihtoehdoista ja niiden ai-
emmista osallistujamääristä tavalla, jo-
ka suosii sotilasvalaa. Monet nuoret on 
kouluaikana totutettu uskonnollisiin 
tapahtumiin. 

Näistä syistä uskonnottomaan alok-
kaaseen kohdistuu sosiaalista painet-
ta valita oletetun enemmistön valitse-
ma sotilasvala. Jos nuori ei kuitenkaan 
ole uskonnollinen, on luonnollista va-
lita uskontoneutraali vaihtoehto, eikä 
uskonnollisesti julistavaa vaihtoehtoa. 
Tämä voi kuitenkin tosipaikan tullen 
vaatia rohkeutta, pienen pelon voitta-
mista. Varusmiespalvelukseen mene-
vien kannattaa etukäteen pohtia, löy-
tyisikö alokkaasta sotilaaksi siirtymi-
sen rituaaliin tällaista rohkeutta. On-
han niitä pahempiakin tosipaikkoja.

Vapaa-ajattelijain liitto on esittä-
nyt, että joukkoa uskonnon perusteella 
kahteen ryhmään jakavasta menette-
lystä luovutaan niin, että jatkossa kaik-
kien juhlallinen velvoittauminen hoi-
detaan uskonnollisesti neutraalilla ta-
valla. Silloin seremonian nimi voi olla 
sotilasvakuutus tai sotilasvala. Puolus-
tusvoimain ylipäällikköhän antaa vir-

kaan astuessaan juhlallisen vakuutuk-
sen. On kuitenkin myös uskonnotto-
mia valoja. Kaikille yhteistä seremoni-
aa puoltaa myös arkaluontoisen tiedon 
yksityisyyden suoja, jolla on perusteltu 
oikeuden todistajan yhteiseen vakuu-
tukseen siirtymistä.

Sodan ja rauhan etiikan 
oppitunnit
Varusmieskoulutukseen erityisesti 
alokasaikana sisältyy myös tietopuo-
lista opetusta muun muassa sodan ja 
rauhan etiikasta, kuoleman mahdolli-
suuteen ja kaatuneiden huoltoon liit-
tyvistä asioista sekä uskonnon ja va-
kaumuksen vapaudesta. Tähän ope-
tukseen ei sisälly enää uskonnollisesti 
tunnustuksellisista osuutta ja sisältöä. 
Pääesikunnan määräyksestä kuiten-
kin tätä opetusta hoitavat sotilaspapit. 
Erinäisistä muista aiheista oppitunteja 
voivat pitää myös upseerit ja toimiup-
seerit, sosiaalikuraattorit ja terveyden-
huoltohenkilöstö.

Koska sotilaspappien pitämien op-
pituntien pitää olla uskonnollises-
ti tunnustuksettomia ja sitouttamat-
tomia, varusmiesten on jo alokkaana 
hyvää tietää tämä linjaus. Jos kuiten-
kin alkaa tuntua siltä, että opetus on 
jotenkin uskonnollista, siitä voi va-
littaa esimerkiksi yksikön päällikölle. 
Jos asiaan haluaa puuttua luottamuk-
sellisesti nimen paljastumatta jouk-
ko-osastossa, kyseenalaisesta sisällös-
tä voi kertoa, opetuksen sisältöä ku-
vailla lähettämällä viestiä Vapaa-ajat-
telijain liitolle.

Hengellinen ja henkinen tuki
Armeijan henkinen huolto nojaa edel-
leen vanhanaikaisesti ja tehottomasti 
sotilaspappien antamaan hengelliseen 
huoltoon. Varusmiespalveluksen kes-
keyttämisprosentit ovat olleet suuria, 
vaikka karsintaa tapahtuu jo kutsunta-
vaiheessa ja osa asevelvollisista on va-
linnut siviilipalveluksen. Sotilaspapit 
eivät ole parhaita antamaan ei-uskon-

nollista henkistä, psykososiaalista tukea ei-uskonnollisil-
le varusmiehille, vaikka he itse varsinkin ja myös Puolus-
tusvoimat instituutiona sellaista uskottelevatkin. Tarvitaan 
enemmän terveydenhuollon sekä sosiaalisen ja psykolo-
gisen tuen ammatillisia osaajia. Ja niin kauan kuin valtio 
palkkaa sotilaspappeja, sen tulisi alkaa palkata uskonnol-
lisesti neutraaleja henkisen tuen osaajia ei-uskonnollisten 
varusmiesten eettistä ja katsomuksellista tukea varten se-
kä myös joukon yhteisiä oppitunteja pitämään.

Paraatihartaus
Vuosittaisten valtakunnallisten paraatien paraatikatselmuk-
seen ennen joukkojen ohimarssia sisältyy yhä paraatiharta-
us. Siihen ei ole kenenkään pakko osallistua. Tämä oikeus 
on kuitenkin järjestetty arkaluontoisen tiedon yksityisyy-
den suojaa loukkaavalla tavalla. Heidän, jotka eivät osallistu 

hartauteen, pitää poistua paraatikatselmuksen riveistä, niin 
sanotusta muodosta pois, taka-alalle ennen hartausosuutta. 

Kun valtakunnallisia paraateja seuraamaan tulee 
yleensä runsaasti yleisöä, ja paraati myös televisioi-
daan valtakunnan verkkoon, tämän ei-uskonnollisen 
katsomuksellisen valinnan yksityisyyden suojaa ei suu-
remmin enää voine rikkoa. Näin ollen uskonnolliseen 
osuuteen osallistumiseen kohdistuu suuri sosiaalinen 
paine. Valtakunnallisiin paraateihin osallistuu usein va-
littuja joukko-osastoja eri puolilta Suomea. 

Vapaa-ajattelijain liitto on esittänyt vapaaehtoisten har-
tausosuuksien pitämistä erikseen niin, että varsinainen pa-
raatikatselmus ja paraatimarssi ovat kaikille yhteisiä. 

Perusratkaisuna Vapaa-ajattelijain mielestä on, että kaik-
ki uskonnolliset tilaisuudet rinnastetaan harrastustoimin-
taan ja varusmiesten tiedollinen ja taidollinen koulutus on 
kaikille yhteistä.

Satakunnan vapaa-ajattelijat ry jakaa 
vuosittain pari stipendiä ET-aineessa 
menestyneille tai siihen antaumuksella 
suhtautuneille. Yläasteiden ja lukioiden 
ET-opettajat antavat suosituksensa sti-
pendin saajiksi. Tämän vuoden kevääl-
lä stipendin saivat raumalainen luki-
on oppimäärän suorittanut ja laudatu-
rin ET:stä ylioppilaskokeissa saanut tyt-
tö sekä Porin Lyseon yläasteen jättänyt 
todistuksessa ET:stä arvosanan 10 saa-
nut, nykyinen lukiolainen Hannu Kivi-
ranta Porista. Ohessa Hannu Kiviran-
nan pohdintaa ET:stä.

Hannu Kiviranta

Alun perin aloin opiskelemaan elä-
mänkatsomustietoa jo heti ensim-
mäisellä luokalla, koska en ole kos-
kaan kuulunut kirkkoon, joten van-
hempani eivät halunneet laittaa mi-

nua uskonnon opetukseen ainakaan 
ilman omaa päätöstäni. Olen siis sii-
tä asti opiskellut ET:tä ja nyt lukios-
sa ollessani aion opiskella sitä verkko-
kurssina. Opintoihini ei millään mah-
du juuri mitään ylimääräistä luonnon-
tieteiden lisäksi, joten voin opiskella 
vain pakolliset kurssit. Vanhempa-
ni ovat aina painottaneet, että mikä-
li haluaisin käydä tavallisessa uskon-
nonopetuksessa, se olisi täysin mah-
dollista ja ihan oma päätökseni, mutta 
en ole koskaan halunnut. Jonkin ver-
ran olen tietysti kuullut uskonnonope-
tuksesta kavereiltani, mutta se ei ole 
ikinä houkutellut missään määrin. Lä-
hes kaikki siitä on ollut joko negatii-
vista tai neutraalia. Osittain uskonto ja 
ET ovat tietenkin samanlaisia, molem-
missa käydään läpi maailmanuskonto-
ja, sekä etiikkaa. Uskonnossa on vain 

sitten lisäksi vahvana se kristinuskon 
opettelemisen elementti.

Pidän elämänkatsomustiedon poh-
diskelevasta elementistä, jota on vuo-
sien varrella aina vain tullut enem-
män ja enemmän. Aluksi en saanut 
elämänkatsomustiedosta kovin hy-
viä numeroita, koska en ymmärtänyt 
aineen kokeiden ideaa. ET kokeiden 
tarkoituksena ja parhaana tekniikka-
na on kirjoittaa mahdollisimman pit-
kiä pohdiskelevia tekstejä myös mm. 
tehtävänantoihin, joissa lukee ”Kerro 
lyhyesti”. Tämä varmasti riippuu pal-
jon opettajasta, mutta sillä pääsee kyl-
lä pitkälle.

Oma elämänkatsomukseni on, että 
mielestäni vanhempien ei pitäisi ”pa-
kottaa” lapsiaan mihinkään uskontoon 
tai uskonnottomuuteen. Se pitäisi olla 
lapsen oma päätös niin pian kuin vain 
mahdollista, tietenkään 7-vuotias lapsi 
ei osaa tai kuulu päättää tästä itse. Lä-
hes kaikki kaverini ja tuttuni kuuluvat 
kirkkoon, mutta vain aivan muutama oi-
keasti uskoo sen sanomaan. Lopuista osa 
harkitsee tai on jo päättänyt erota kir-
kosta tulevaisuudessa. Omasta mieles-
täni elämänkatsomus aineena on paljon 
monipuolisempi ja mielenkiintoisempi 
kuin uskonto, vaikka ei minulla siis pal-
joa uskonnosta olekaan kokemusta. Tii-
vistyksenä siis, kaikki saavat ja pitääkin 
uskoa tai olla uskomatta mihin haluaa ja 
päätös siitä pitäisi olla ihmisellä itsellään 
niin pian kuin mahdollista.  
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SEKULAARI TAIDE -  
KYMMENEN POIMINTAA OSA 2.
Edellisessä 3/2020 numerossa oli esil-
lä Pete Alanderin poimintoja niin sa-
notusta sekulaarista taiteesta. Tässä on 
esiteltynä loput neljä kymmenestä esi-
merkistä. 

Kuten Pete Alander totesi, kuvasti 
taide ennen renessanssin syntyä Italias-
sa pääasiassa uskonnollista maailman-
kuvaa. Ylipäätään kuvataide ilmaisu-
muotona heijasti alkujaan animistisia 
näkemyksiä ja uskomuksia maailmas-
ta. Valtauskonnot, pääasiassa kristin-
usko eri muotoineen, otti myöhemmin 
taiteen hyödynnettäväkseen hallitsijoi-

den ohella. Kirkko ymmärsi jo varhain 
käyttää kuvataidetta omassa julistuk-
sessaan ja todistuksessaan. Visuaalinen 
viesti on vahva viesti. Taide oli valjas-
tettu vallan ja politiikan palvelukseen.

Mikä sitten on nykyisessä katsan-
nossa sekulaaria taidetta ja mikä ei? 
Yhtäältä voi ajatella, että kaikki sel-
lainen kuvataide, joka ottaa kantaa 
uskontoihin ja uskomuksiin ja esit-
tää selvän antiteesin uskonnolliseen 
kuvastoon, on sekulaaria. Toisaalta 
on täysi syy katsoa sekulaariksi kaik-
ki sellainen taide, joka heijastaa teki-

jänsä mielikuvitusta tai maailmannä-
kemystä, ottaa kantaa maallisiin il-
miöihin, ideologioihin, politiikkaan 
ja niin edelleen ilman minkäänlaista 
uskonnollista aspektia. Lisäksi abst-
rakti kuvataide ei juuri kuulu min-
kään valtauskonnon kuvastoon. Abst-
raktia ja sekulaaria taidetta voi kui-
tenkin tehdä myös uskossa oleva tai-
teilija. Vastaavasti sekulaari taiteilija 
voi myös taiteessaan esittää viittauk-
sia Raamattuun tai teologiaan tai jo-
pa tehdä tilaustyönä kirkon koriste-
lumaalauksia.

HUGO BALL, “KARAWANE” 
(TYPOGRAFINEN RUNO), 1917

ARTEMISIA GENTILESCHI, 
“JUDITH KATKAISEE 
HOLOFERNESIN KAULAN”, 
1612–1613

ANDRES SERRANO  
“PISS CHRIST”, 1987

Virsikirjan virret tai Raamatun psalmit kuulosta-
vat omaan korvaani täysin naurettavalta hölyn-
pölyltä. Aivan yhtä hölynpölyä, mutta konteks-
tissaan huomattavasti mielenkiintoisempaa, on 
ensimmäisen maailmansodan aikana sodan jul-

muuksissa syntynyt tyylisuunta dadaismi. Tälle tyylille oli 
ominaista taiteen sääntöjen hylkääminen ja järjettömyys – 
dadaismia kutsuttiin antitaiteeksi. Kuvallisen ilmaisun li-
säksi dadaismiin kuului muun muassa foneettinen runo-
us. Hugo Ballin “Karawane” julkaistiin vuonna 1917 Da-
da-lehdessä höystettynä vahvalla typografialla, joka kuului 
myös dadaismin visuaaliseen kavalkaadiin. Videopalvelu 
Youtubesta löytyy riemukkaita tulkintoja tästä tekeleestä.

Tämän teoksen valinta sekulaariseen viitekehyk-
seen voi vaikuttaa kyseenalaiselta. Taulu perustuu 
Juditin kirjan tapahtumaan, jossa juutalainen les-
ki Judit urheasti pelastaa kansansa ja tappaa bru-
taalisti vihollispäällikkö Holofernesin. Tarinaa ei 

kuitenkaan löydy kaikkien suuntauksien Raamatuista joh-
tuen todennäköisesti naisesta sankarin viitassa. Artemisia 
Gentileschi oli kuitenkin barokkiajalla elänyt naistaitelija, 
joita oli harvassa. Kristinuskon kaanoni on täynnä miso-
gyniaa, ja mielestäni tuohon maailmanaikaan tällainen ku-
vallinen teos on osoittanut suurta rohkeutta Artemisialta, 
ja näen sen vastalauseena raamatulliseen patriarkaaliseen 
maailmankuvaan.

Maailman uskonnollisia järjestöjä järisytti yh-
dysvaltalaisen valokuvaajan Andres Serra-
non valokuva “Piss Christ” (suom. “Pissa-
kristus”), jossa muovista valmistettu krusi-
fiksi oli upotettu Andresin omaan virtsaan. 

Sanomattakin on selvää, että jumalanpilkkakortti heitet-
tiin välittömästi pöytään. Taiteilija on puolustellut työtä 
omaan kristilliseen vakaumukseen viitaten, mutta mieles-
täni on vaikea ymmärtää, miksi Jumalaa pelkäävä uskovai-
nen upottaisi oman herransa virtsaan.

JYLLANDS-POSTENIN 
PIIRUSTUKSET PROFEETTA 
MUHAMMADISTA, 2005

Tanskan suurimman sanomalehden julkaisemat pi-
lapiirrokset profeetta Muhammadista laukaisivat 
melkoisen sarjan tapahtumia maailmalla ja herät-
tivät jälleen henkiin keskustelua jumalanpilkkala-
kien kumoamisesta ja sananvapaudesta. Samaan 

sarjaan kuuluu myös kymmenen vuotta myöhemmin ta-
pahtunut murhaisku Charlie Hebdon -lehden toimitukseen.

Tanskasta alkaneen ja Ranskassa jatkuneen tapahtuma-
sarjan yhtenä seurauksena oli Charlie Hebdo -lehden eri-
koisnumero, joka julkaistiin lehden toimitukseen kohdis-
tuneen islamistisen murhaterrori-iskun jälkeen, https://va-
paa-ajattelijat.fi/wp-content/uploads/2015/01/Charly_Heb-
do.pdf. Tässä lehden kansi.

Suomessa järjestetään YK:n kansainvälisellä us-
kontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikol-
la (World Interfaith Harmony Week) 1.-7.2.2021 
vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä edistä-
viä tapahtumia. Vuoden 2021 teemana on ”Dia-

logissa ympäristön kanssa”. Viikon koordinoijana toimii 
Kulttuurifoorumi Focus. Vapaa-ajattelijain liitto ja Suomen 
Humanistiliitto ovat mukana viikon ohjausryhmässä ja jär-
jestäneet tilaisuuksia. Helmikuussa 2021 tapahtumat ovat 
pääosin netissä.

USKONTOJEN JA KATSOMUSTEN YHTEISYMMÄRRYSVIIKKO
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Artikkelit Artikkelit

MIKÄ ON KORAANIN 
ASIAYHTEYS?

le. Koraani kertoo myös muslimeille 
annetun ohjeen: “Ne, jotka taistelevat 
Jumalaa ja Hänen Lähettilästään vas-
taan kuuluu surmata, naulita ristiin tai 
heidän kätensä ja jalkansa tulee hakata 
poikki ristikkäin tai heidät tulee kar-
kottaa maasta.” Ohjeet on pantu peräk-
käin osoittamaan niiden erilaisuutta; 
kullekin kansalle omansa.

Kolmas yllätys on, että asiayhteydet 
näyttävät itse keksityiltä. Arabian pro-
fessori Jaakko Hämeen-Anttila lainaa 
Koraanin lausetta ”Taistelkaa Jumalan 
tiellä niitä vastaan, jotka taistelevat tei-
tä vastaan, mutta älkää sortuko teke-
mään väärin” (2:190).  Hämeen-Ant-
tila kertoo, että kyseessä on Muham-
medin aikainen muslimien taistelu 
Mekan kaupunkia vastaan. Tämä vai-
kuttaa hatusta vedetyltä, sillä Mekkaa 
tai Muhammedia ei suurassa mainita.

Brittiläinen professori Mona Sid-
diqui kertoo, että moniavioisuutta 
tarvittiin ainoastaan aikaisemmin 
ja erityisessä tilanteessa: muslimiyh-
teisöön oli Uhudin taistelun johdos-
ta jäänyt orpoja ja leskiä, jotka tar-
vitsivat suojelua. Uhudin taistelusta 
kerrotaan kuitenkin vasta 200 vuotta 
itse tapahtumien jälkeen, mikä viit-
taa siihen, että kyseessä on enem-
mänkin kansantarina kuin histori-
allinen fakta.  

Koko kirjan asiayhteys
Oma lukunsa on itse Koraanin asiayh-
teys. Peruskoulussa opetetaan, että Ko-
raani on peräisin profeetta Muhamme-
dilta 600-luvun alusta. Tämä on vain 
yksi peruskoulun uskonnonopetuksen 
lankeemuksista. Totuudenmukaisem-

paa olisi kertoa, ettei kukaan tiedä, ku-
ka kirjoitti Koraanin. 

Brittiorientalisti John Wansbrough 
tuli 50 vuotta sitten siihen tulokseen, 
että Koraanin tekstit olivat pitkäl-
tä ajalta 500-luvulta aina 800-luvun 
alkuun. Kirjoittajia olisi voinut olla 
kymmeniä, ja he olivat nähtävästi jo-
tain kristillistä Lähi-idän lahkoa edus-
tavia munkkeja ja kirkonmiehiä. Ko-
raanin tärkein profeetta on Mooses, 
kun taas Muhammedia tuskin mai-
nitaan. Koraani neuvoo seuraamaan 
Tooraa ja evankeliumia ja onkin suu-
rimmaksi osaksi näiden varsinaisten 
pyhien kirjoitusten kommentaaria ja 
selittämistä. Koraanin alkuperäinen 
kirjaimisto on monitulkintaista ja sik-
si lähes lukukelvotonta. Erään teorian 
mukaan kyse oli saarnaajien itselleen 
tekemistä muistilapuista, joita vain he 
itse osasivat lukea.

Koraani on kirjoitettu jossain muu-
alla kuin Arabian niemimaalla. Teos 
on uskonnollisten kirjoitusten koko-
elma ja antaa vaikutelman, että se on 
käynyt läpi useita kanonisointivaihei-
ta. Islamista kirja ei puhu mitään, ja 
onkin ilmeistä, että islam syntyi vasta 
Koraanin jälkeen ja sen päälle joskus 
700-luvun lopulta alkaen.  

Koraanin asiayhteys ei siten olisi-
kaan islam, vaan jokin islamin esi-
vaiheena ollut itäinen kristillinen 
lahko, joka esiintyi arabipaimen-

tolaisten keskuudessa. Kirjoituk-
set olisivat nousseet valtionuskon-
non asemaan, kun valta siirtyi Lä-
hi-idän paimentolaisille 600-luvulla. 
Kun etsitään Koraanin väkivaltaja-
keiden asiayhteyttä, niitä pitää ehkä 
hakea Lähi-itään syntyneen beduii-
nivaltion raivokkaasta sodasta omia 
kapinaliikkeitään vastaan. Bysantin 
keisarin Leo III (717–741) kirjoitti 
seuraavasti kirjeessään kalifi Umar 
II:lle (717–720):

“Umar [=toinen kalifi], Abu Turab 
[=Ali] ja Salman Persialainen koko-
sivat sen [= sinun Pourkanisi] vaikka 
keskuudessanne onkin levitetty tietoa, 
että Jumala olisi lähettänyt sen tai-
vaasta... Mitä kirjaanne tulee, olette 
jo antaneet näytteitä sellaisista vää-
rennöksistä, ja muiden ohella tunne-
taan muuan Hajjaj, nimittämänne 
Persian kuvernööri, joka lähetti mie-
hiä kokoamaan muinaisen kirjanne, 
jonka hän korvasi toisilla, itse kirjoit-
tamillaan ja mieleisillään, jotka hän 
levitti kaikkialle valtakunnassanne... 
Tästä hävityksestä kuitenkin pelastui 
osa Abu Turabin teoksista, koska Ha-
jjaj ei kyennyt hävittämään kaikkea.”

Sana "pourkan" viittaa arabian sa-
naan al-furqan, joka tarkoittaa ´rat-
kaisua´. Paitsi että se on suuran 
25 nimi, "Ratkaisulla" tarkoitetaan 
usein myös Koraania kokonaisuu-
dessaan.  "Abu Turab" taas oli Mu-

hammedin ottopojan Alin lempini-
mi.  Erään teorian mukaan alkupe-
räisen arabiprofeetan nimi oli pit-
kään Ali ennen kuin Muhammed 
nousi tähän asemaan. 

Bysantin keisari epäili Koraanin 
väärentäjäksi ja kirjoittajaksi sota-
päällikkö ja kuvernööri al-Hajjaj ibn 
Yusufia (661–714). Hän olisikin ai-
kamoinen veijari pyhän kirjan laati-
jaksi. Muslimit kehuvat kuvernöörin 
olleen yksi niistä neljästä muslimis-
ta, jotka olivat surmanneet vähin-
tään satatuhatta ihmistä. Yhtä suu-
reen tulokseen olisivat yltäneet vain 
Abu Harb, Abu Muslim ja Babak. 
Muslimien perimätieto sisältää ta-
rinoita kuvernöörin mieltymyksis-
tä ihmisvereen. 

Islam kieltää tavallista muslimia 
tulkitsemasta omin päin Koraania, 
sillä tehtävä kuuluu vain uskonop-
pineille. Vaikka Koraani on teoriassa 
islamin ylin auktoriteetti, käytännös-
sä islamilainen traditio menee edel-
le, sillä Koraania tulkitaan aina tra-
ditiosta käsin eikä toisinpäin. Islami-
lainen tulkinta on silti vain sen oma 
ymmärrys asiasta. Koraanin tieteel-
linen tulkinta asettaa sen aivan muu-
hun yhteyteen. 

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston 
erityispedagogiikan emeritusprofessori

Timo Saloviita

Sosiaalisen median syvyyksissä tehdään tuon tuostakin listoja Koraa-
nin pahimmista katkelmista. Vastuulliset tahot muistuttavat, ettei ja-
keita saa irrottaa asiayhteydestään. Mutta mikä on oikea yhteys? Tä-
hän asti on puhuttu yksittäisten jakeiden tekstiyhteydestä. Sen lisäk-
si pitää kysyä, mikä on Koraanin itsensä asiayhteys.

Jakeiden asiayhteys
Jakeiden osalta tekstiyhteys tuottaa yllätyksiä. Ensimmäinen voisi olla se, et-
tä Koraanista on yleensä mahdoton löytää asiayhteyksiä, koska kyseessä ei ole 
johdonmukaisesti etenevä kertomus. Koraani koostuu irrallisista, toisiinsa liit-
tymättömistä ja usein sekavista katkelmista.

Toinen yllätys on, että asiayhteys voi pahentaa asiaa. Kun presidentti Ba-
rack Obama vieraili Baltimoren moskeijassa 3.2.2016, hän siteerasi Koraania: 
”muslimioppineet kertovat, että islam kieltää terrorismin, sillä Koraani sanoo, et-
tä joka tappaa viattoman, on kuin hän olisi tappanut koko ihmiskunnan”.  Ylei-
sö puhkesi aplodeihin, mutta ei olisi kannattanut, sillä jakeen (5:32) asiayhte-
ys olisi pitänyt ensin tarkistaa.

Koraanin jae on lainattu Talmudista, jossa se esiintyy Kainin veljesmurhaa 
koskevan pohdinnan yhteydessä. Ohje on kuitenkin annettu vain juutalaisil-

Elämänkatsomustietoa opiskelevilla oppilailla on oi-
keus saada elämänkatsomustiedon opetusta ope-
tussuunnitelman mukaisesti. ”Aluehallintovirasto 
katsoo, että oppilaan oikeus saada opetusta ope-
tussuunnitelman mukaisesti elämänkatsomustie-

dossa ei voi toteutua, kun opetus on yhdistetty kolmannel-
la vuosiluokalla täysin uskonnon opetukseen ilman, että 
opetusta on eriytetty miltään osin. Lisäksi oppimateriaali-
na käytetään uskonnon oppikirjaa sekä moraalisia ja eetti-
siä kysymyksiä pohditaan esimerkiksi Vanhan Testamen-
tin kertomusten avulla. Saatujen selvitysten perusteella ope-

tuksen sisältö on vastannut nimenomaan uskonnon ope-
tukselle opetussuunnitelmassa määrättyjä sisältöjä, minkä 
vuoksi elämänkatsomustietoa opiskelleet oppilaat ovat käy-
tännössä osallistuneet uskonnon opetukseen. Aluehallinto-
virasto katsoo, että Kauhajoen kaupungin koulukeskus on 
laiminlyönyt velvollisuutensa järjestää elämänkatsomus-
tietoa opiskeleville oppilaille opetussuunnitelman mukais-
ta opetusta.”

AVI:n moitteet (23.11.2020) koskevat epäsuorasti koko 
Etelä-Pohjanmaan aluetta, jonka mallia Kauhajoen kau-
punki on sitoutunut noudattamaan.

AVI MOITTII ”ETELÄ-POHJANMAAN MALLIN” TOTEUTUSTA
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VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON 
TAVOITTEET JA STRATEGIA  
2020 – 2023
Liittokokouksen 26.-27.9.2020 Jyväskylässä hyväksymä Vapaa-ajattelijain 
liiton tavoitteet ja strategia 2020-2023 -asiakirja:

1. Toiminta-ajatus
Vapaa-ajattelijain liitto on uskonnot-
tomien edunvalvonta-, ihmisoike-
us- ja kulttuurijärjestö, joka perustaa 
toimintansa tiedepohjaiseen ja ratio-
naaliseen ajatteluun sekä humanisti-
siin arvoihin. Liitto ja sen yhdistykset 
toimivat Suomessa kokoavasti ja vuo-
rovaikutteisesti osana kansainvälistä 
sekulaaria humanistista liikettä. Toi-
minta on puoluepoliittisesti sitoutu-
matonta.

 � Liitto edistää ajatuksen, uskon-
non ja katsomuksen vapautta, 
yhdenvertaista, syrjimätön-
tä kohtelua uskonnosta tai va-
kaumuksesta riippumatta sekä 
julkisen vallan katsomuksellis-
ta neutraaliutta.

 � Liitto edistää sekulaaria yh-
teiskuntaa sekä sekulaaria ta-
pakulttuuria ja siviiliseremo-
niapalveluja.

 � Liitto edistää tiedepohjaista to-
dellisuuskäsitystä, rationaalista 
ja kriittistä ajattelua sekä seku-
laaria humanistista etiikkaa ja 
elämänkatsomusta.

2. Visio
Vapaa-ajattelijain tavoittelema Suo-
mi on sekulaari valtio ja yhteiskun-
ta, jossa

 � valtio ja kunnat ovat uskon-
nollisesti ja katsomuksellises-
ti tunnustuksettomia ja samal-
la sitoutuneita YK:n julistuk-
sen määrittelemiin ihmisoike-
uksiin,

 � kasvatus ja koulutus nojautu-
vat tieteeseen, rationaalisuu-
teen, kestävään kehitykseen ja 
sekulaareihin humanistisiin ar-
voihin,

 � erityisesti lasten ja nuorten oi-
keuksia ja oman identiteetin 
rakentamista kunnioitetaan,

 � kansalaistoiminnan ja -järjes-
töjen rooli on tärkeä vapaas-
sa, vuorovaikutteisessa demo-
kraattisessa yhteiskuntakehi-
tyksessä,

 � Vapaa-ajattelijain ja muiden se-
kulaarijärjestöjen toiminnalla 
on merkittävä rooli sekulaarin 
kulttuuriin palvelurakenteiden 
edistäjänä ja tuottajana.

 � Suomi toimii valtiona kansain-
välisesti ihmisoikeuksien puo-
lesta, myös uskonnottomiin 
kohdistuvien ihmisoikeuslouk-
kausten lopettamiseksi.

3. Arvot
Liiton yhteiskuntapoliittiset ja kulttuu-
riset tavoitteet ovat ihmisoikeusperus-
taisia. Liitto noudattaa omassa toimin-
nassaan perus- ja ihmisoikeuksia sekä 
niiden yleisinhimillisiä arvoja, kuten 
ihmisyyteen kuuluvat yksilön ja aja-
tuksen vapaus, yhdenvertaisuus, tasa-
arvo, sananvapaus sekä vastuu muista 
ihmisistä ja ympäristöstä.

Ihmisten erilaisuuden hyväksymi-
nen ja kunnioitus liiton omassa toi-
minnassa ovat keskeisiä arvoja. Vapaa-
ajattelijayhdistykset yhdistävät yhtei-
sesti sovittujen ja sovittavien tavoit-
teiden puolesta monenlaisia ihmisiä, 
joilla on erilaisia perusteita ja paino-
tuksia niin Vapaa-ajattelijain toimin-
taan kuin yhteiskuntapolitiikkaan. 
Sananvapaus kuuluu myös eri taval-
la ajatteleville ihmisille.

Kaikilla vapaa-ajattelijoilla on yh-
distyksessään yhdenvertaiset mahdol-
lisuudet osallistua ja vaikuttaa toimin-
taan.

4. Strategiset 
perustavoitteet

4.1 Kirkko ja valtio erotetaan
Evankelis-luterilaisen ja Ortodoksisen 
kirkon julkisoikeudellisen erityisase-
ma puretaan; kirkkolain ja Perustus-
lain 76 §:n erityisratkaisut lopetetaan. 
Kirkot päättävät omista säännöistään 
muiden yhteisöjen tapaan. Kirkollis-
verojärjestelmä ja kirkon monopoli-
asema hautaustoimessa lopetetaan. 
Uskontoa tai sen puuttumista koske-
va merkintä väestörekisterissä lopete-
taan. Asetetaan kirkko ja valtio -komi-
tea valmistelemaan kirkon ja valtion 
erottamista.

Valtio ja kunta kunnioittavat julki-
sen vallan neutraliteettiperiaatetta, ih-
misten yhdenvertaista kohtelua uskon-
nosta tai vakaumuksesta riippumatta. 
Mitään uskonnollista tai katsomuk-
sellista yhteisöä ei syrjitä eikä suosita.

Julkinen valta varmistaa ihmisten 
ajatuksen, uskonnon ja katsomuksen 
vapauden. Ihmisillä on oikeus harjoit-
taa tai olla harjoittamatta uskontoa, oi-
keus kuulua tai olla kuulumatta uskon-
nolliseen yhdyskuntaan, oikeus tuoda 
tai olla tuomatta julki uskontoaan tai 
katsomustaan. Ihmisillä on oikeus pi-
tää katsomuksensa yksityisasianaan, 
ja katsomusten yksityisyys on julkisen 
vallan lähtökohta.

4.2 Uskonto oppiaineena pois-
tuu ja kouluissa uskontoon si-
touttaminen lopetetaan 

Varhaiskasvatuksessa, perusope-
tuksessa ja II asteella kunnioitetaan 
nykyisiä lakeja ja opetussuunnitelmia, 
joiden mukaan toiminnan tulee olla 
”uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja 
puoluepoliittisesti sitouttamatonta” ja 
tunnustuksetonta. Uskonnonharjoi-

PSYKOPAATTI 
JUMALA
Robert Brotherus

Pääsin syksyllä pitkästä ai-
kaa verryttelemään väitte-
lytaitojani AlfaTV-kana-
van "Tee Minusta Ateisti" 
-ohjelmasarjassa. Kristin-

uskoa edusti teologian professori Ve-
li-Matti Kärkkäinen. Sarja on katsot-
tavissa AlfaTV:n nettipalvelussa www.
permanto.fi. 

Tiukkaa vääntöä saimme aikaan 
klassisesta pahan ongelmasta: Mik-
si maailmassa on pahuutta ja kärsi-
mystä, jos on olemassa kaikkivoipa 
täydellisen hyvä Jumala? Estonia-lai-
van keulaportti hajoaa ja satoja viatto-
mia ihmisiä kuolee inhottavalla taval-
la. Viattomat lapset kärsivät ja kuole-
vat syöpään. Loiset syövät linnunpoi-
kaset elävältä sisältä päin. Juutalaiset 
nääntyvät vankileirin kaasukammiois-
sa. Koronavirus lähtee leviämään ih-
miskuntaan yhdestä lepakosta. Raa-
matun mukaan Jumala itse hukuttaa 
tulvalla 99.9% ihmiskunnasta ja käskee 
raiskaamaan ja murhaamaan kokonai-
sia kansoja naisineen ja lapsineen. Ja 
koko ajan ajatellaan, että olisi olemassa 
Jumala, joka näkee kaiken tämän kai-
ken ja tyytyy siihen.

Yhtä selvästi kuin 1 + 1 = 2, on sel-
västi mahdotonta, että olisi olemassa 
kaikkivoipa hyvä Jumala. Jos Juma-
la haluaa poistaa pahan, muttei pys-

ty, hän ei ole kaikkivoipa. Jos Juma-
la pystyy, mutta ei halua, hän on pa-
hansuopa. Ei ole mitenkään hyväksyt-
tävästi selitettävissä, että kaikkea tätä 
pahaa tiirusteleva Jumala ei helpottai-
si tilannetta mitenkään.

Surkeita selitysyrityksiä ovat toki 
epätoivoiset teologit yrittäneet vuosi-
en varrella keksiä. On tarjottu selityk-
seksi muun muassa sitä, että pahuus ei 
tule Jumalasta vaan Paholaisesta/Saa-
tanasta. Mutta tämä selitys kaatuu yk-
sinkertaiseen kysymykseen, jonka jo 
M. Babcock esitti pamfletissaan 1880: 
"Miksi Jumala ei tapa Perkelettä?" Hy-
vä Jumala ilman muuta pistäisi paho-
laisen mellastukselle stopin.

On myös argumentoitu, että Juma-
la halusi luoda ihmisille vapaan tah-
don ja tämä on niin arvokas asia, et-
tä pitää hyväksyä seurauksena esimer-
kiksi, että jotkut raiskaavat pikkulap-
sia ja toiset toteuttavat kansanmurhia. 
Mutta ei Jumalan tarvitsisi kajota ke-
nenkään vapaaseen tahtoon estääkseen 
heitä tekemästä pahoja asioita. Kuten 
poliisi, joka tulee paikalle ja ottaa pa-
hantekijän kiinni ja tuomioistuin, jo-
ka tuomitsee hänet vankilaan, Jumala 
voisi vain estää ihmisiä tekemästä pa-
haa. Jos pedofiili on alkamassa raiska-
ta pikkutyttöä, voisi Jumala vaikkapa 
laittaa tytön ympärille maagisen voi-
makentän, joka estää lähentelyn. Täl-
laisia emme kuitenkaan koskaan näe.

Toiset teologit ovat yrittäneet läh-
teä vieläkin epätoivoisempaan kik-
kailuun sanojen merkityksillä. He 
kysyvät: "Mikä oikeastaan on 'hyvää'? 
Ehkäpä joku mitä pidämme pahana 
onkin 'Jumalan hyvää'? Ehkä me ra-
jalliset ihmiset emme voi oikeas-
ti ymmärtää mikä on 'hyvää'?" No, 
Hitler kyllä kirjoitti olevansa "Juma-
lan asialla" halutessaan hävittää "pa-
hat juutalaiset", ei kukaan täysipäi-
nen voi väittää että kansanmurhat 
ja raiskaukset ovat oikeastaan, jol-
lain mystisellä tavalla, 'hyviä' juttuja. 
Yhtä hyvin voidaan sanoa että musta 
on valkoista ja kylmä kuumaa ja lo-
pettaa kaikkien sanojen käyttö täy-
sin merkityksettöminä. Koko hyvän 
ja pahan käsitteen idea on siinä mitä 
me ihmiset tunnemme sydämessäm-
me olevan hyvää ja pahaa.

Jostain syystä monet kristityt ha-
luavat tänä päivänä pitää kynsin ja 
hampain kiinni kaikkivoivan hyvän 
Jumalan käsitteestä, vaikka näyttö sitä 
vastaan on tyrmäävä. Vielä sata vuot-
ta sitten oli tyypillisempää uskoa oi-
kukkaaseen Jumalaan, joka oli välillä 
mukavalla päällä, mutta välillä suut-
tui ja riehui kuin psykopaatti-tap-
paja. Sellainen Jumala on maailman 
menoa katsottaessa paljon hyvää Ju-
malaa realistisempi vaihtoehto, vaik-
ka toki olematon Jumala on kaikkein 
todennäköisin.

Jumalharhat

Kolumni



4/2020 • Vapaa Ajattelija 4/2020 • Vapaa Ajattelija20 21

tuksen liittäminen toiminnan osaksi 
ei kuulu päivähoidon ja oppilaitosten 
tehtäviin. Päiväkodin ja koulun vuo-
sisuunnitelmiin ja päiväohjelmiin ei 
sisällytetä jumalanpalveluksia, harta-
ustilaisuuksia eikä uskonnollisia toi-
mituksia.

Uskonnonopetus lopetetaan var-
haiskasvatuksessa, peruskoulussa ja 
lukiossa. Uskonnoista ja katsomuksis-
ta opettamiseen ei tarvita omaa oppi-
ainetta. Kyseiset teemat voidaan käsi-
tellä osana historian, yhteiskuntaopin, 
filosofian ja etiikan sekä äidinkielen 
opetusta. Filosofian ja siihen liittyvän 
etiikan opetus on perusteltua aloittaa 
jo peruskoulussa.

Nykyisen oppiainejaon vallitessa 
Vapaa-ajattelijat pyrkivät uskonnon-
opetukselle vaihtoehtoisen elämänkat-
somustiedon aseman vahvistamiseen 
ja sen avaamiseen kaikille valittavissa 
olevaksi katsomusaineeksi. Tällä va-
pautetaan katsomusainevalinta riip-
pumattomaksi siitä, kuuluuko oppi-
las uskontokuntaan vai ei. Elämänkat-
somustiedossa kehitetty tapa käsitellä 
asioita ilman sidonnaisuutta uskontoi-
hin ja katsomuksiin tulee saada laa-
jempaan käyttöön.

4.3 Sekulaari tapakulttuuri 
laajenee ja monimuotoistuu
Maallinen, sekulaari kulttuuri kehit-
tyy ihmiselämän käännekohdissa ja 
vuodenkierron juhlapäivinä. Palvelu-
ja siviiliseremonioihin, nimiäis-, hää- 
ja hautajaistilaisuuksiin tuotetaan ja 
kehitetään sekulaarijärjestöjen yh-
teistoimin ja vapaa-ajattelijain oma-
na toimintana.

Avioliittoon vihkiminen muutetaan 
yhdenvertaiseksi. Mikäli uskonnollis-
ten yhdyskuntien vihkimisoikeutta 
jatketaan, vihkimisoikeus tulee myön-
tää myös siviilivihkimisestä kiinnostu-
neille sekulaaria kulttuuria edistäville 
järjestöille. Viranomaisen tulee turvata 
virkapaikan ja -ajan ulkopuolisten vih-
kimispalvelujen riittävyys.

Vuodenaikajuhlat ja niihin liittyvät 
vapaat työstä ja opiskelusta ovat vi-
rallisesti maallisia, vailla uskonnollis-
ta statusta. Monimuotoisessa yhteis-
kunnassa jokainen viettää niitä halu-
amallaan tavalla.

4.4 Hautaustoimi siirtyy julki-
seksi palveluksi
Hautaustoimessa evankelis-luterilai-
sen kirkon monopolistinen, uskon-
nottomien syrjinnän mahdollistava 

erityisasema tulee lopettaa. Hautaus-
toimilaki tulee uudistaa yhdenvertai-
suuden pohjalta ja siirtää kirkollisasi-
oista sosiaali- ja terveystoimen piiriin. 
Krematorioiden ja tunnustuksettomi-
en seremoniatilojen perustaminen ja 
ylläpito tulee sisältyä julkisen vallan 
toimintaan. Vapaa-ajattelijat edistävät 
hautauskulttuurin uudistumista, tuh-
kauksen yleistymistä ja uurnahautauk-
sien sekä tuhkan sijoittamisen ja sirot-
telun monipuolistumista. Julkinen val-
ta alkaa avustaa Vapaa-ajattelijayhdis-
tysten hautausmaatoimintaa.

4.5 Henkisen tuen riittävyys 
turvataan
Terveydenhoidossa, erityisesti kun-
nan ja kuntayhtymien sairaaloissa pi-
tää turvata psykososiaalisen tuen am-
mattilaisten palvelujen riittävyys. Tar-
vitaan psykologeja, psykiatrisia sai-
raanhoitajia sekä sosiaalityöntekijöitä. 
Myös sairaanhoitajien ja lähihoitajien 
työn ja vakanssien mitoitus tulee nos-
taa sellaiseksi, että hoitajilla on aikaa 
työnsä eettiseen toteuttamiseen ja po-
tilaiden sekä heidän omaistensa koh-
taamiseen. Lisäksi kuntien tulee orga-
nisoida vapaaehtoistoimintaa yhteis-
työssä järjestöjen kanssa erityisesti 
yksinäisten kroonikoiden ja saattohoi-
toon siirtyvien tueksi. Yhteistyö järjes-
töjen kanssa on tärkeää myös kunti-
en johdolla tapahtuvassa kriisityössä.

Myös suljetuissa ympäristöissä, ku-
ten puolustusvoimissa ja vankiloissa 
tulee turvata psykososiaalinen ja se-
kulaari henkinen tuki. Nojautumises-
ta sotilas- ja vankilapappeihin on aika 
luopua. Lääketieteellisen ja psykologi-
sen avun lisäksi puolustusvoimiin tu-
lee alkaa pestata sekulaareja henkisen 
tuen ammattilaisia.

4.6 Tieteellisen maailmankuvan 
asemaa vahvistetaan
Oppilaitosten opetuksen ja opiske-
lun tulee olla tiedeperustaista, rati-
onaalista ja kriittisyyteen ohjaavaa 
sekä myös käytännössä uskonnolli-
sesti sitouttamatonta. Suomessa ei 
tarvita julkisen vallan tukemia us-
konnollisia kouluja. Fundamenta-
listisille ”luomisopeille” sekä usko-
musopeille ja -hoidoille ei ole sijaa 
kouluissa eikä kansalais- ja työväen-
opistoissa.

Yliopistot ja tutkimuslaitokset pitä-
vät esillä julkisuudessa kriittistä ja ra-
tionaalista ajattelua. Tieteellisten seu-
rojen toiminta saa rahoitusta. Media 

pidättyy antamasta mm. uskomushoi-
doille ilmaista tilaa.

Kestävän kehityksen turvaamisen, 
ilmastonmuutoksen torjunnan sekä 
veden, maan, mineraalien, metsän ja 
ilman suojelun ja vastuullisen käytön 
tulee nojata tieteelliseen tutkimustie-
toon.

Vapaa-ajattelijain viestintäkanavat 
tarjoavat foorumin kriittiseen ja rati-
onaaliseen keskusteluun mukaan luki-
en uskontojen perusoppien ja käytän-
töjen kritiikki tieteen ja ihmisoikeuk-
sien näkökulmista.

4.7 Humanistisen etiikan asema 
vahvistuu
Suuri enemmistö ihmisistä ymmärtää, 
että käsitys uskonnosta moraalin läh-
teenä ja perustana on virheellinen. Ih-
misoikeussopimukset, perusoikeudet 
sekä demokraattisesti säädettyihin la-
keihin perustuva yhteiskunta ovat se-
kulaarin ajattelun ja kulttuurin tulos-
ta. Vanhoihin uskontosidonnaisiin 
dogmeihin perustuva käyttäytymisen 
kontrolli, joka on aiheuttanut ihmisil-
le merkittävää haittaa ja hyvinvointiva-
jetta, jää yhä merkityksettömämmäk-
si. Seksuaalisuuteen ja lisääntymister-
veyteen liittyvät uskonnollisperustei-
set kiellot, kuten raskauden ehkäisyn 
ja ehkäisyvalistuksen kielto, katsotaan 
maailmanlaajuisesti haitalliseksi.

Toiminta Kansainvälisessä huma-
nistiliitossa (HI) ja Euroopan huma-
nistifederaatiossa (EHF) sekä yhteis-
työ pohjoismaisten järjestöjen kes-
ken nostavat vaikutusvaltaisesti esiin 
tarpeen kehittää ajatuksen, uskon-
non ja katsomuksen vapautta maail-
malla. Humanismin ja sekularismin 
puolustaminen ja edistäminen maa-
ilmassa edellyttää yhä määrätietoista 
toimintaa.

5. Toiminnan peruslinjat
5.1 Yhteiskuntavaikuttaminen
Vapaa-ajattelijain vaikuttamistyö no-
jaa perus- ja ihmisoikeuksiin ja edis-
tää niiden toteutumista täysimääräi-
sesti. Toimimme muiden ihmisoikeus-
järjestöjen rinnalla ja yhteistyössä nii-
den kanssa. Liitto ottaa kantaa ja antaa 
lausuntoja ennakoivasti ja pyydettäes-
sä; yhdistykset ottavat kantaa kunnis-
sa ja alueellisesti ennakoivasti ja pyy-
dettäessä.

Vapaa-ajattelijat kehittävät jatku-
vasti omaa asiantuntijuuttaan pyrki-
en aloitteelliseen ja monipuoliseen vai-

kuttamiseen. Tarvittaessa reagoidaan 
nopeasti. Liiton edustajat kehittävät 
suoraa vuorovaikutusta julkisen hal-
linnon ja poliittisten päättäjien kans-
sa. Tuemme tavoitteidemme mukaisia 
kansalaisaloitteita.

5.2 Etujen ja oikeuksien puolus-
taminen
Vapaa-ajattelijain liitto on sääntöjen-
sä mukaan uskonnottomien edunval-
vonta-, ihmisoikeus- ja kulttuurijärjes-
tö. Emme aja etuoikeuksia, vaan yh-
denvertaista ja syrjimätöntä kohtelua 
myös uskonnottomille. Uskonnollisil-
le yhdyskunnille ei kuulu etuoikeuksia 
uskonnollisesti sitoutumattomiin kan-
salaisjärjestöihin nähden.

Erityisen huomion kohteena ovat 
lapset ja nuoret. Päiväkodeissa ja kou-
luissa tapahtuviin yhdenvertaisuuden 
ja uskonnonvapauden loukkauksiin 
puututaan, kun velvoittavaksi säädet-
tyä uskonnollista ja katsomuksellista 
sitouttamattomuutta ei noudateta.

Liitto ja yhdistykset antavat ilmi 
tulevissa syrjintätapauksissa neuvon-
ta- ja oikeusturva-apua. Tällä ja enna-
koivalla neuvonnalla edistetään muun 
muassa lasten ja nuorten sekä ikäih-
misten oikeuksien toteutumista. Neu-
vontaa suunnataan perheille, yksityis-
henkilöille ja myös viranomaisille.

Puutumme syrjiviin käytäntöi-
hin yleisemmin. Teemme tarvittaes-
sa kanteluja ja valituksia, ja voimme 
viedä asioita myös kansainvälisiin tuo-
mioistuimiin ja muihin ihmisoikeus-
toimielimiin. Oikeusturva- ja neuvon-
tatukea tarjoaa myös kantelupukki.fi 
-palvelu, jossa ovat mukana Helsingin 
ja Tampereen vapaa-ajattelijat.

5.3 Palvelujen tarjoaminen
Tuemme sekulaarin tapakulttuurin 
laajentumista sekä tuotamme siviili-
seremoniapalveluja itse ja yhteistyös-
sä muiden palveluntuottajien kanssa. 
Olemme mukana osaomistajana Pro-
Seremonioiden toiminnassa ja pyrim-
me laajentamaan sen toimintaa. Liit-
to myöntää jäsenyhdistysten jäsenil-
le tai heidän omaisilleen hakemukses-
ta avustusta siviiliseremoniapalvelujen 
kustannuksiin. Myös monet yhdistyk-
set ja niiden aktiivit toteuttavat uskon-
notonta puhujapalvelua sekä hautajai-
siin että iloisiin perhejuhliin.

Useiden vapaa-ajattelijain yhdis-
tysten ylläpitämillä hautausmailla on 
alueen uskonnottomien ihmisten kan-
nalta tärkeä merkitys syrjimättömien 

hautausmaapalvelujen turvaamises-
sa. Hautausmaiden ylläpidossa vapaa-
ajattelijoiden ja muiden uskonnotto-
mien vapaaehtoistoiminnalla on arvo-
kas ja merkittävä rooli.

Tuemme jäsenenä Prometheus-lei-
rin Tuki ry:n toimintaa protu-leirien 
järjestämisessä.

5.4 Julkisuus ja viestintä
Tiedotustoiminnalla ja vuorovaiku-
tuksellisella viestintäkulttuurilla on 
edelleen olennainen merkitys Vapaa-
ajattelijain tavoitteiden toteuttamises-
sa ja edistämisessä. Asioiden julkisuu-
teen nostamisessa lisätään monien eri 
kanavien hyödyntämistä. Liiton ja yh-
distysten viestintäsuunnitelmissa nos-
tetaan teemoja ja kampanjoita vuoden 
kierron ajankohtaisia aiheita ennakoi-
den.

Julkaisemme Vapaa Ajattelija -leh-
teä, joka tuo esiin liiton tavoitteita ja 
aktivoi jäseniä ja muita uskonnottomia 
ilmaisemaan ajatuksiaan. Juttuja levi-
tetään myös verkossa. Lehden lukija-
kuntaa pyritään laajentamaan. Myös 
liiton asiakohtaisilla esitteillä paino-
tuotteina ja netissä eri kohderyhmil-
le on tärkeä merkitys.

Liitto tukee yhdistysten lehtiä ja 
muuta alueellista julkaisutoimintaa. 
Julkaisemme ja kehitämme liiton ja 
yhdistysten nettisivuja, jotka ovat se-
kä informaation että mielipiteenvaih-
don kanavia. Facebook ja muut vastaa-
vat foorumit tarjoavat mahdollisuuk-
sia vilkkaaseen vuorovaikutukselli-
seen keskusteluun ja markkinointiin. 
Videokuvan ja äänen käyttöä viestin-
nässä lisätään.

Perusoikeuksista, sekulaarista tapa-
kulttuurista ja vapaa-ajattelusta tarvi-
taan myös maahanmuuttajille kohdis-
tettuja esitteitä ja informaatiota, kuten 
uskonnonvapaus.fi -sivuston pääsisäl-
töjä, muillakin kuin suomen kielellä.

Liiton mediatiedotus tukee yhteis-
kuntavaikuttamista ja sekulaarin kult-
tuurin kehitystä. Mediapalvelua kehi-
tetään ja monipuolistetaan. Tarvitaan 
monia asioiden esittäjiä, esimerkiksi 
erilaisia haastateltavia eri tyyppisiin 
medioihin eri asioista, joita ajamme 
eteenpäin.

Viestinnän digitalisoituminen ja so-
siaalinen media ovat avanneet meille 
aivan uusia mahdollisuuksia ja erityi-
sesti vuorovaikutukselliseen ja keskus-
televaan viestintään. Samalla sosiaali-
seen mediaan liittyy monia ongelmia 
ja haasteita, kuten esimerkiksi Face-

bookin ja Googlen ”kuplauttava” vai-
kutus. Verkossa on myös muuta kuin 
aitoa keskustelua, ja myös vapaa-ajat-
telijoihin, ateisteihin ja uskonnotto-
miin kohdistuu netissä valheisiin ja 
puolitotuuksiin perustuvaa jatkuvaa 
kampanjointia. Valheisiin ja puolito-
tuuksiin voidaan vastata, mutta tär-
keintä on esitellä selkeästi vapaa-ajat-
telijoiden todellisia tavoitteita ja toi-
mintaa.

5.5 Yhteistyö
Vapaa-ajattelijain tavoitteiden edis-
tämisessä ja toteuttamisessa tarvi-
taan monimuotoista yhteistyötä. Sii-
hen kuuluvat yhtäältä viranomaisyh-
teistyö ja vuorovaikutus säädösvalmis-
telijoiden sekä poliittisten päättäjien 
kanssa. Lisäämme yhteistyötä poliittis-
ten puolueiden, eduskuntaryhmien ja 
kansanedustajien kanssa samoin kuin 
kunnallisten ja maakunnallisten virka-
miesten ja poliittisten päättäjien kans-
sa. Samalla teemme yhteistyötä kansa-
laisyhteiskunnan tasolla toisten seku-
laarijärjestöjen ja ihmisoikeusjärjes-
töjen kanssa. Syrjinnän poistamiseksi 
tarvitaan yhdenvertaisuuslaissa mai-
nituista kielletyistä syrjintäperusteis-
ta kärsivien väestöryhmien keskinäis-
tä solidaarisuutta ja toisilta oppimista.

5.6 Järjestötoiminta
Vapaa-ajattelijain oman toiminnan ar-
vioinnin, uudistaminen, monipuolis-
taminen ja joustavoittaminen ovat nyt 
tarpeellisia sekä liitto- että yhdistys-
tasolla.

Toiminnan organisointi edellyttää 
erilaisia työryhmiä ja projekteja. Asi-
oiden valmisteluun ja toimeenpanoon 
tarvitaan myös uusia valtakunnallisia 
projekteja, joihin voi osallistua ainakin 
netin välityksellä eri puolilta Suomea, 
eikä niihin mukaan tuloon ja toimin-
taan kysellä jäsenkirjoja. Tuetaan lii-
ton työryhmien tapaamisia sekä pää-
asiassa nettiperusteisten projektien jat-
kuvuutta ja kehitystä.

Tarvitaan yhdistysten keskinäistä 
vuorovaikutusta ja toisilta oppimista, 
myös kasvokkain kohtaamista ja kes-
kustelua toimintaseminaareissa. Yh-
distysten toiminta kehittyy alueellise-
na, useimmiten maakunnallisena.

Tavoitteena on, että järjestötoimin-
ta vapaa-ajattelijoissa on paitsi vaikut-
tavaa myös mukavaa, hauskaa ja vir-
kistävää. Siinä tapaa erilaisia ihmisiä, 
joiden kanssa ei tarvitse olla kaikista 
asioista samaa mieltä, mutta joiden 
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kanssa voi edistää vapaa-ajattelua ja 
keskeisiä tavoitteitamme. Keskinäinen 
vuorovaikutus vapaa-ajattelijain kes-
kuudessa on ystävällistä sekä ihmis-
ten erilaisuutta ja mielipiteitä kunni-
oittavaa.

Jokainen uusi jäsen on tärkeä ja 
suuri mahdollisuus. Jokainen jäsen voi 
vapaasti päättää jäsenyytensä aktiivi-
suuden tason. Aivan erityinen huomio 
aletaan kohdistaa nuorten mukaan tu-
lon edistämiseen. Myös nuorten jäsen-
ten oman nuorisotoiminnan alkami-
nen tulee tilanteen tullessa mahdol-
listaa.

5.7 Jäsenhankinta
Uudet jäsenet tuovat yhdistysten ja 
liiton toimintaan uutta intoa ja voi-
maa. Myös Vapaa-ajattelijain yhteis-
kunnallisen vaikuttavuuden ja paino-
arvon kannalta on tarpeen lisätä hen-
kilöjäsenten määrää. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi pidämme asiaa esillä 
viestinnässä. Henkilökohtaisessa vuo-
rovaikutuksessa kiinnitämme huomi-
ota jäsenyyskysymyksen rohkeaan ja 
kohteliaaseen esille ottoon.

5.8 Talouden vahvistaminen
Vapaa-ajattelijain liiton toiminnan 
rahoitusta ja varainhankintaa kehite-
tään. Ihmisoikeusjärjestöjen toimin-
taan Suomessa ja kansainvälisesti kuu-
luu keskeisellä sijalla varainhankinta 
lahjoitusten ja testamenttien kautta. 
Tässä voidaan käyttää myös uuden ra-
hankeräyslain mahdollistamia pienke-
räyksiä. Kertalahjoitusten lisäksi voi-
daan nostaa esille myös kuukausittai-
set lahjoitussopimukset.

Toimintamme ihmisoikeuksien 
ja sekulaarin kulttuurin puolesta on 
luonteeltaan ja laadultaan sellaista, et-
tä meidän on perusteltua hankkeistaa 
perustoimintojamme ja näin hankkia 
projektirahoitusta, joka mahdollistai-
si henkilöstön palkkaamisen. Projek-
tirahoituksella voidaan ja tulee tehdä 
vain sellaista mitä meidän muutenkin 
pitäisi tehdä kulloisten voimavarojen 
puitteissa.

5.9 Kansainvälinen yhteistyö
Liitto jatkaa jäsenjärjestönä toimin-
taa Kansainvälisessä humanistiliitossa 
(Humanists International, HI) ja Eu-

roopan humanistiliitossa (European 
Humanist Federation, EHF). Pohjois-
maista yhteistyötä jatketaan vuonna 
2016 hyväksytyn pohjoismaisen hu-
manistimanifestin hengessä ja valmis-
tautuen Maailman humanistikongres-
siin (Worlg Humanist Congress) Köö-
penhaminassa 2023.

Hyödynnetään kansainvälisiä pro-
jekteja, kuten muun muassa Ajatuk-
sen vapaus -raportteja (http://freet-
houghtreport.com/)  ja jumalanpilkan 
kriminalisoinnin lopettamiskampan-
jaa (http://end-blasphemy-laws.org/). 
Samalla annamme oman panoksemme 
ihmisoikeustoimijoiden tukemiseen 
sekä vakavien ihmisoikeusloukkausten 
vastaiseen taisteluun maailmalla. He-
rätämme keskustelua ihmisoikeuson-
gelmista maailmalla. Esitämme vetoo-
muksia ja vaatimuksia Suomen edus-
tajille kansainvälisissä toimielimissä ja 
Euroopan unionissa.
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VÄINÖ VOIPIO -PALKINNON 
LUOVUTUSTILAISUUS HELSINGISSÄ
Eero K. V. Suorsa

Vapaa-ajattelijain liiton Väi-
nö Voipio -palkinto luovu-
tettiin Helsingin yliopis-
ton käytännöllisen filo-
sofian emeritusprofessori 

Timo Airaksiselle. Palkinnon myön-
tämisen perusteina olivat erityisesti fi-
losofian kansantajuistaminen, vapaan 
ajattelun ja sekulaarin kulttuurin edis-
täminen. Airaksinen on tehnyt mitta-
van kansainvälisen uran filosofian pa-
rissa; hän on kirjoittanut muun muas-
sa useita lukion elämänkatsomustie-

don oppikirjoja, ja hän on perehtynyt 
erityisesti esimerkiksi George Berke-
leyyn ja markiisi de Sadeen.

Lämminhenkinen palkinnonluovu-
tutustilaisuus pidettiin tunnelmallisessa 
ja perinteikkäässä ravintola Kappelis-
sa torstaina 22.10. Helsingissä.  Paikal-
la olivat Airaksisen lisäksi tämän puo-
liso, dosentti Heta Aleksandra Gylling 
ja palkinnon asianmukaisella kunnioi-
tuksella luovuttaneet Vapaa-ajattelijain 
liiton puheenjohtaja Jape Lovén ja Va-
paa Ajattelija -lehden päätoimittaja Esa 
Ylikoski. Palkinto sisälsi kunniakirjan 
ja laadukkaan vuosikertaviinin. Airak-

sinen oli palkinnosta kiitollinen ja to-
tesi sen tulleen ”juuri oikealta taholta”.

Tilaisuudessa keskusteltiin monis-
ta ajankohtaisista asioista. Airaksinen 
totesi olevansa post-ateisti: uskonto ei 
merkitse hänelle yhtään mitään, mut-
ta hän sanoi olevansa tarvittaessa mi-
litantti ateisti 1700-luvun valistusajat-
telijoiden antiklerikalismin henges-
sä joutuessaan kiistelyyn esimerkiksi 
fundamentalististen uskovaisten kans-
sa. Antiklerikalismi on kanta, joka vas-
tustaa uskonnollisten instituutioiden 
(vrt. papisto) valtaa maallisessa elämäs-
sä, kuten hallinnollisissa instituutioissa.

Vaikka Airaksinen on jäänyt eläk-
keelle akateemisesta päivätyöstään, ei 
kirjoittaminen ole pysähtynyt: kevääl-
lä Airaksiselta ilmestyi teos Jäähyväi-
set uskonnolle: Henkisyyden puolustus 
(2020, Bazaar) ja tänä syksynä ovat il-
mestyneet Hyvinvointivaltion hylkää-
mät: Ikääntyneiden hoidon etiikka 
(2020, Bazaar) ja yhdessä dosentti He-
ta Gyllingin kanssa kirjoitettu Suvaitse-
vaisuus: Erään taistelun kuvaus (2020, 
Arktinen Banaani). Tämän lisäksi Ai-
raksinen toimii kolumnistina filosofi-
sessa kulttuuri- ja nettiaikakausilehdes-
sä www.digivallila.comissa.

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMIEN 
KARTOITUKSEN KARUA KERTOMAA
Esa Ylikoski

Ketään ei saa – eikä varsin-
kaan lapsia – syrjiä uskon-
nottomuuden perusteella. 
Tämä sisältyy uskonnon 
tai vakaumuksen perus-

teella tapahtuvan syrjinnän kieltoon. 
Näin on säädetty sekä perustus- et-
tä yhdenvertaisuuslaissa, jotka lisäksi 
velvoittavat viranomaisia edistämään 
yhdenvertaisuuden toteutumista käy-
tännössä. 

Yhdenvertaisuuslaissa määrätään 
oppilaitoksia, julkisia laitoksia se-
kä työpaikkoja laatimaan itselleen 
yhdenvertaisuussuunnitelmat. Nii-
den tarkoitus on ehkäistä syrjintää ja 
edistää yhdenvertaisuutta. Tämä vel-
voite osoittaa samalla, että lainsäätä-
jä ei oleta, että syrjintää ei esiintyisi, 
että yhdenvertaisuus toteutuisi auto-
maattisesti.

Tästä lähtökohdasta voisi ajatel-
la, että yhdenvertaisuussuunnitelmil-
la on tärkeä merkitys yhdenvertaisuu-

den edistämisessä ja että niiden laa-
dintaan paneudutaan.

Entä käytännössä?
Uuden lain mukaan ensimmäiset yh-
denvertaisuussuunnitelmat piti laatia 
vuoden 2017 alkuun mennessä. Niihin 
asetetut toiveet eivät toteutuneet. Ilme-
ni, että nämä yv-suunnitelmat laadit-
tiin usein kovalla kiireellä ja ne jäivät 
ylimalkaisiksi ja epäkonkreettisiksi. 
Näin tapahtui myös Helsingissä, jos-
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sa kartoitin kaupungin peruskoulujen 
yv-suunnitelmia. 

Helsingissä ilmeni myös, että silloi-
sen opetusviraston ohjeissa oli jätet-
ty uskontoa ja vakaumusta koskevan 
syrjintäkiellon käsittely pois. Niinpä 
vain harva koulu oli omaehtoisesti yv-
suunnitelmassaan käsitellyt uskontoon 
tai vakaumukseen liittyviä haasteita. 
Niissäkään ei nostettu erikseen esiin 
uskonnottomuutta. Julkaisin tästä ar-
tikkelin Onko uskonnottomuus tabu 
kouluissa? (Uskomaton-lehti 2017, s. 
9).

Tältä pohjalta päätimme tänä vuon-
na selvittää, mikä on tilanne vuonna 
2020 koko maassa. Kartoitusprojek-
tiin tarjoutui tilaisuus, kun saimme 
Vapaa-ajattelijain liittoon työllistämis-
tuella projekti- ja toimistotyöntekijäksi 
Hanna Jantusen. Kysyin häneltä vielä 
jatkuvan projektin tilanteesta.

Miten yv-suunnitelmia 
koskeva selvitys on 
toteutettu?

 �Lähetimme kymmeniin kuntiin eri 
puolilla Suomea sähköpostin, jossa 
kerroimme Vapaa-ajattelijain liiton 
käynnistäneen yhdenvertaisuuden 
edistämisprojektin ja siihen liitty-
en kartoittavan peruskoulujen yh-
denvertaisuussuunnitelmien nyky-
tilannetta.
 �Pyysimme kuntia lähettämään kou-
lujensa yv-suunnitelmat, olivatpa 
ne tehty ja julkaistu erikseen tai ta-
sa-arvosuunnitelman yhteydessä. 
Oletuksena oli, että koulutuksen 
järjestäjänä kunnilla on tieto kou-
lujensa yv-suunnitelmista. Lisäksi 
pyysimme muutamilla foorumeil-
la vanhempia ja opettajia lähettä-
mään lapsensa koulun tai työpaik-
kansa yv-suunnitelman.
 �Patisteluista huolimatta kaikki kun-
nat eivät lähettäneet suunnitelmia. 
Monet eivät olleet niitä keränneet-
kään. Myös koronakiireet lienevät 
vaikuttaneet vastaamattomuuteen.
 �Saimme kuitenkin kerättyä muuta-
mista kunnista eri puolilla Suomea 
niiden kaikkien koulujen yv-suun-
nitelmat. Toisaalta saimme monista 
kunnista yhden tai useamman kou-
lun suunnitelman. Kokonaisluku-
määrä on noin 200. Ja suunnitelmia 
tippuu vielä.
 �Vaikka aineisto olisi saanut olla laa-
jempikin, alustavien tulosten valos-
sa aineistoa voidaan kuitenkin pitää 

edustavana. Se antaa selkeästi ku-
van tilanteesta, joka vaikuttaa ole-
van samanlainen eri puolilla maata. 
Aineiston analysointi on vielä hie-
man kesken, mutta tulosten päälin-
jat ovat selvästi nähtävissä. 
 �Mitä ennakkotietoja kartoituksen 
tuloksesta voidaan tässä vaihees-
sa sanoa?
 �Lyhyesti sanottuna yv-suunnitel-
mien tilanne on uskonnottomien 
yhdenvertaisuuden edistämisen eli 
syrjinnän suunnitelmallisen ehkäi-
syn näkökulmasta varsin lohduton. 
Uskonnottomien lasten ja nuorten 
syrjinnän ehkäisyä ei käsitellä. 
 �Pääasiassa tämä johtuu siitä, että 
uskontoon tai vakaumukseen liit-
tyvää syrjintää ei ylipäätään käsitel-
ty. Ongelma koskee useita muita-
kin syrjintäriskejä, joiden käsittely 
on ohitettu eli puuttuu konkreetti-
nen paneutuminen eri syrjintäpe-
rusteisiin.
 � Jos poikkeuksellisesti uskontoa tai 
vakaumusta kuitenkin käsiteltiin, 
siitä ei erikseen nostettu uskon-
nottomuuteen liittyvää syrjintäri-
skiä. Tämä tarkoittaa, että esimer-
kiksi mahdollisten uskonnollisten 
tilaisuuksien tai toimitusten aiheut-
tamaa syrjintää ei mainita. Ei myös-
kään käsitellä uskontokuntaan kuu-
lumattomien lasten ja nuorten oi-
keutta päästä elämänkatsomustie-
don opetukseen.

Voidaanko aineistosta 
löytää mitään myönteistä?

 �Monissa kunnissa ja kouluissa yh-
denvertaisuussuunnitelma on lii-
tetty koulun vuosisuunnitelman 
jatkeeksi tai liitteeksi. Tämä tarjo-
aa periaatteessa mahdollisuuden 
suunnitelman päivittämiseen jo-
pa vuosittain. Toisaalta ilmeni, et-
tä suunnitelmia ei välttämättä ole 
päivitetty vuoden 2017 jälkeen juu-
ri muutoin kuin viittaamalla joihin-
kin teemapäiviin. 
 �Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuun-
nitelmien julkaisun ja käytännössä 
laadinnankin yhdistämistä voidaan 
periaatteessa pitää hyvänä. Toisaal-
ta kuitenkin monessa tapauksessa 
yv-suunnitelma on selvästi jäänyt 
tasa-arvosuunnitelmaosuuden var-
joon. Sen sivumäärä on jäänyt pie-
nemmäksi, vaikka asialista on laa-
jempi, useampia syrjintäperusteita 
käsittelevä.

 �  Osassa kouluista varsinaista yh-
denvertaisuussuunnitelmaa ei ol-
lut lainkaan, vaan tasa-arvosuunni-
telma oli vain nimetty yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvosuunnitelmaksi.
 �Suunnitelmatekstien yleisistä osis-
ta voidaan toki päätellä, että myös-
kään uskonnottomuuden, vasen-
kätisyyden, tai punatukkaisuuden 
vuoksi ei saisi syrjiä.

Miten tästä eteenpäin?
Nyt kuntavaalien edellä kaikille eh-
dokkaille ja puolueille on hyvä aika 
jakaa tietoa yhdenvertaisuus- ja ta-
sa-arvosuunnitelmien merkitykses-
tä sekä tarpeesta konkretisoida niitä. 
Tässä tulee korostaa, että suunnitel-
missa ei pidä syrjiä mitään syrjintä-
riskiä, vaan käsitellä systemaattises-
ti kaikkia. 

Uskonnon ja vakaumuksen osalta 
on tarpeen nostaa valokeilaan kou-
lujen ja päiväkotien uskonnollisiin 
tilaisuuksiin, kuten jumalanpalve-
luksiin, aamuhartauksiin ja muihin 
uskonnollisiin tilaisuuksiin liittyvä 
ei-uskonnollisteen sekä pienuskon-
toihin kuuluvien syrjintä. Kyse on 
lapsista. Eihän kollektiivista uskon-
nonharjoitusta liitetä aikuistenkaan 
työpäiviin. Yhden uskonnon nosta-
minen jalustalle rikkoo opetussuun-
nitelmassa säädettyä sitouttamatto-
muuden vaatimusta. Tilanne myös 
rikkoo arkaluotoisen tiedon yksityi-
syyden suojaa.

Samoin tulee nostaa esille elämän-
katsomustiedon opetusjärjestelyjen 
turvaaminen ja parantaminen niin, 
että lapsen pääsy ET-opetukseen tur-
vataan ja myös opetusjärjestelyjen su-
juvuuteen kiinnitetään erityinen huo-
mio. Uskontokuntiin kuulumattomat 
lapset ovat monissa kunnissa ja kou-
luissa vielä varsin pieni vähemmistö, 
joten koulujen ei pidä välttää myön-
teisiä järjestelyjä lasten oikeuksien tur-
vaamiseksi.

Nostan asian esiin myös yhdenver-
taisuusasioiden neuvottelukunnas-
sa, mutta satojen kuntien ja tuhansi-
en koulujen ja laitosten suunnitelmien 
kehittäminen on iso savotta tosi mo-
nille ihmisille.

Kirjoittaja on valtioneuvoston aset-
taman yhdenvertaisuusasioiden neu-

vottelukunnan jäsen

Vapaa-ajattelijain liitto  

NUMEROITA LIITON JOHDOSTA

Vapaa-ajattelijain liitto

Jori Mäntysalo

Kaikkiaan uudessa liittohallituksessa 
ja -valtuustossa on varajäsenineen 29 
henkeä. Numeroista pitävänä katselin 
vähän tilastoja.

Valituista kahdeksan oli kokonaan 
uusia, lisäksi yksi ei ollut viime kau-
della mukana mutta aiemmin on ollut. 
Pisimpään yhtäjaksoisesti on toiminut 
Jani Hinkka, vuodesta 2003; Marko 
Lakkalan jäätyä pois viime vuositu-

hannella aloittaneita ei ole mukana  
muita kuin Pertti Periniva, joka aloitti 
liittovaltuustossa vuonna 1999 ja toimi 
sittemmin liittohallituksessa jäsenenä 
ja varajäsenenä.

Kokemusta ja tuoretta näkemystä 
näyttäisi olevan sopivassa suhteessa.

Naisia joukosta on vain viiden-
nes. Pidän osuutta melko pienenä. 
Mediaani-ikä on 54 vuotta, ehkä yl-
lättävänkin paljon. Vanhin on niu-
kasti Periniva. Nuorin sen sijaan on 

selvällä erolla seuraavaan toisaalla 
tässä lehdessä haastateltu Olli Pa-
lokangas. Hän on ainoa 2000-luvun 
puolella syntynyt, 1990-luvulla syn-
tyneitä on kaksi.

Asuinpaikat vaihtelevat Kotkasta 
Kolariin ja Turusta Kajaaniin. Am-
mattien osalta mukana on muun mu-
assa pari ahtaajaa, isännöitsijä ja toi-
mittaja sekä lääkäri ja sairaanhoitaja. 
Poliittinen kirjo on tavalliseen tapaan 
liki laidasta laitaan.

KESKUSTA – JOSKUS SEKIN MAALLISTUU
Jori Mäntysalo

Hallitus äänestää harvoin, 
mutta uskontoon liittyvät 
asiat saavat joskus senkin 
aikaan. Vuonna 2002 näin 
kävi kun keskustan Tanja 

Karpela halusi presidentin edelleen 
antavan vuosittain neljä rukouspäivä-
julistusta. Keskustan ministerit olivat 
muutenkin asian takana, ja äänin 10–
4 tästä annettiin esitys eduskunnalle.

Kun asia päätyi lopulta suureen sa-
liin, oli keskusta yksimielisesti lain ta-
kana. Kokoomus puolestaan oli äänin 
22–13 maallisemman valtion puolel-
la. Viimeistään tällöin oli selvää, että 
keskusta oli muuttunut kokoomusta 
selvemmin konservatiiviseksi kirkko-
puolueeksi.

Linja on jatkunut samana. Vuoden 
2018 Keskustan 101 periaatteesta yk-
si kertoo ”Tunnustamme yhteiskun-
tamme kristilliset juuret ja arvostam-
me niitä. Jokaisella pitää olla vapaus 
tunnustaa ja harjoittaa omaa uskon-
toaan tai elämänkatsomustaan Suo-
men lakeja ja hyviä tapoja noudatta-
en.” Puoluekokouksiin on perinteises-
ti kuulunut jumalanpalvelus.

Pahempikin tilanne voisi olla: Ala-
järveltä saapui viime puoluekokouk-

seen aloite, jossa vaadittiin puoluetta 
”puolustamaan kristillisten perintei-
den noudattamista kouluissamme ja 
varhaiskasvatuksessa kuitenkin huo-
mioiden toisin ajattelevat.” Puoluehal-
litus sentään totesi, miten ”lainsäädän-
tömme lähtee siitä, että opetukseen 
kuuluvat juhlat ja tilaisuudet eivät voi 
olla tunnustuksellisia”.

Parin vuoden takaisissa kokouk-
sissaan sekä keskusta että kokoomus 
asettuivat ympärileikkausten suhteen 
”jaa, kattellaan” -linjalle. Tänä vuonna 
kokoomus päätyikin kannattamaan – 
ainakin teoriassa – lasten suojelua yli 
uskonnon, Keskusta ei.

Vaalikonevastauksia
Kolmessa viime vaaleissa olemme ky-
syneet ”Tuleeko evankelis-luterilaisen 
ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus 
poistaa?” ja yhtenä vastausvaihtoeh-
tona on ollut ”Mikään muutos ei ole 
ajankohtainen ainakaan tulevalla vaa-
likaudella.” Hiukan toiveita antaa, että 
viime kerralla ”enää” noin 75 % Kes-
kustan ehdokkaista kannatti tätä, ai-
emmin 95 ja 85 prosenttia.

Jumalanpilkkalaille on Keskustassa 
vankka kannatus, jumalanpalvelukset 
kuuluisivat edelleen peruskouluihin ja 
niin edelleen. Jos olisin kristitty, ja tär-
kein asia minulle olisi säilyttää kirkon 
ja valtion liitto, äänestäisin Keskustaa.

Henkilöistä riittänee kertoa, mi-
ten puheenjohtaja Annika Saarikko 
kävi kirkolliskokouksessa kehumassa 

valtionkirkkoa ja kertomassa, miten 
henkisen kriisinkestävyyden turvaa-
miseen kuuluu myös hengellisen toi-
minnan edellytysten turvaaminen ja 
niin edelleen.

Maallistuuko puolue 
koskaan?
Koko yhteiskuntamme maallistuu, ja 
väistämättä muutos ulottuu myös Kes-
kustaan. Tällä hetkellä Helsingissä us-
kontokuntiin kuulumattomien osuus 
on yli 40 ja pian yli 50 %, toisessa ääri-
päässä joissakin maalaiskunnissa noin 
90 %. Keskustan linja uskontoon hei-
jastaa siis sen tärkeimpiä kannatusalu-
eita. Kun muutos etenee maalle, se eh-
kä näkyy myös eduskunnassa.

En käyttänyt edellä jos- vaan kun-
sanaa. Maallistumisen aaltohan leviää 
jo nyt, ja muutos on varma. Avoin on 
vain aikataulu.

Sitä odotellessa voimme ainakin 
muistuttaa historiasta. Keskustan hen-
kinen isä, Santeri Alkio, halusi kirkon 
irti valtiosta. Ensimmäiseen keskusta-
laiseen periaateohjelmaan kirjattiin-
kin näin:

”Valtio ja kirkko ovat toisistaan ero-
tettavat; uskonnon ja omantunnon va-
paus, mikäli se ei häiritse yhteiskun-
nallista järjestystä, on lailla turvattava.”

Kirjoitussarjassa kommentoidaan 
eduskuntapuolueita suurimmasta 

pienimpään. Sarja alkoi numerossa 
1/2020. Seuraavana vuorossa vihreät.
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JOENSUUN YHDISTYKSEN KUULUMISIA: 
SUSANNA SÖDERBACKAN HAASTATTELU
Joensuun vapaa-ajattelijoissa on pitkään pohdit-
tu Ilosaari-rockiin osallistumista infoteltan pitämi-
sen muodossa, ja tämän ajatuksen nosti esiin Susanna  
Söderbacka Jyväskylän liittokokouksessa. Haastattelin hän-
tä näistä ja muista aiheista liittokokouksen jälkeen Zoomin 
välityksellä.
Eero K.V. Suorsa

1. Miten idea Ilosaari-rockiin osallistumisesta 
ja infoteltan pitämisestä vaparien yhteisvoimin 
osallistumisesta sai alkunsa?

- Olemme pyöritelleet ideaa monta vuotta. Meitä on kui-
tenkin arveluttanut se, että meitä on niin pieni porukka;  
yhdistyksen aktiiveja on 5-6 kappaletta,  teltalla on oltava 
koko ajan miehitys ja tapahtuma kestää kolme päivää. Jos 
joku porukasta näissä olosuhteissa sairastuu, niin urakka on 
muille liian iso. Olemme Joensuun yhdistyksessä aiemmin 
pohtineet, josko pitäisimme yhteisoimin telttaa esimerkiksi 
Uskontojen Uhrien Tuki ry:n (UUT) kanssa. Kun keskuste-
lin asiasta liittokokouksessa Helsingin seudun vapaa-ajatte-
lijain Harry Anttilan kanssa, niin idea vaparien yhteisvoi-
min toteuttavasta tapahtumasta lähti liikkeelle tästä. Vapa-
reita kuitenkin on ympäri Suomen, joten varmasti tämän 
kokoisesta porukasta saadaan kokoon tarvittava tiimi. Kun 
saisimme vähintään 10 henkeä oman porukkamme lisäk-
si mukaan, niin pärjäisimme jo mainiosti. Teltalle kuiten-
kin tarvitaan kuitenkin vähintään 2, ihmistä joten tämän 
kokoinen porukka mahdollistaa sen, että kaikki saavat pi-
tää taukoa. Tämän verran porukkaa tarvitsemme, jotta ta-
pahtuman järjestäminen on mahdollista. Teltan pitäminen 
ei kuitenkaan ole ainoa tehtävä, mihin tarvitsemme vapaa-
ehtoisia, vaan ideointiin, mainostamiseen yms. Infoteltan 
pitämisen hinnoista ei ole vielä tietoa, mutta olemme mer-
kinneet tapahtuman ensi vuoden budjettiin.

-Olemme aikaisemmin pitäneet telttaa Joen yössä, 
mikä on siis vastaava tapahtuma kuin Helsingin taitei-
den yö, jossa olemme olleet kohtaamassa ihmisiä. Sa-
ma konsepti pätisi myös Ilosaarirockiin; tarjolla olisi 
materiaalia (esimerkiksi kyselylomake Asuuko sinussa 
pieni Vapari?) ja jotain pientä myytävää, sekä tieten-
kin jäsenhankintaa. Näitä heiteltiin ilmaan heti ensim-
mäisessä hallituksen kokouksessa heti liittokouksen jäl-
keen. Olemme myös pohtineet vaparilogolla, tekstillä 
tai kuvalla varustettua puuvillakassia, ei niinkään va-
rainhankinnan vaan ihmisten kanssa saatavan kans-
sankäymisen vuoksi. Ideana Ilosaarirockissa olisi pitää 
koko vapariaatetta esillä, ei vain Joensuun yhdistyksen 
toimintaa. Meillä on myös oman jäsenemme Julia Lin-
tulaakson suunnittelema haalarimerkki, jota olemme 
myyneet Facebookiin haalarimerkkitorin kautta. Pai-
natimme haalarimerkkiä 100 kpl erän, ja tästä  erästä 
on puolet myyty, joten haalarimerkillä on ollut kysyn-
tään. Jos Ilosaari-rock teltan pitäminen toteutuu, niin 
haalarimerkkiä voisi painattaa uuden erän. Näitä hei-
teltiin ilmaan heti ensimmäisessä hallituksen kokouk-
sessa heti liittokouksen jälkeen. 

- Ilosaarirockia varten tarvitsisi selvittää, olisiko haluk-
kaita ihmisiä osallistumassa kuinka paljon teltan pitämi-
seen, ja tämän jälkeen muodostaa heidän kanssaan työryh-
mä, koska yhdessä pohtiessa myös ideat ovat usein paljon 
lennokkaampia. Muilta jäsenyhdistyksiltä toivoisimme siis 
vetoapua, vaikka vetovastuu siis säilyisikin Joensuun yhdis-
tykseltä. Tapahtuman suunnittelu olisi hyvä aloittaa Koro-
nasta riippumatta hyvissä ajoin, koska viime kesänä Ilosaa-
ri-rock peruutettiin kuitenkin aika myöhään, koska se on 
iso ja merkittävä tapahtuma koko Joensuun kaupungille.

2. Kuinka aktiivista toimintaa Josensuun yhdis-
tyksellä on? Teiltä tuli eniten liittomaksutili-
tyksiä tänä vuonna.

- Meillä oli suurin kasvatettu jäsenmäärä vuoden aika-
na. Eräs tärkeä syy tähän on se, että olemme saaneet monta 
uutta aktiivista jäsentä viimeisten vuosien aikana, jolloin jo-
kainen on tuonut mukanaan omaa erityisosaamistaan. Eräs 
tärkeä asia on jäsenhuolto joka meillä aiemmin oli hiukan 
retuperällä; emme esimerkiksi reagoineet tarpeeksi nope-
asti jos uusi ihminen ilmoitti kiinnostuksesta toimintaam-
me kohtaan, tai sitten jäsenmaksut saattoivat tulla myöhässä 
kun emme muistaneet kysellä jäsenmaksujen perään ajois-
sa. Nykyään tämä asia on kunnossa ja meillä on näistä asi-
oista muistuttava vuosikello: se muistuttaa missä vaiheessa 
kevättä laitamme jäsenmaksut yhdistyksen jäsenille, mis-
sä vaiheessa karhuamme maksamatta jääneitä jäsenmak-
suja ja syksyllä ennen vuoden vaihdetta hallitus puolestaan 
katsoo maksujen perusteella keitä pitää erottaa. Näin meil-
lä on selkeä käsitys mistä jäsenmäärästä maksamme liitto-
maksut liitolle. Myös uusien jäsenten sisäänotto on tärke-
ää, eli meillä on prosessi koskien sitä miten otamme kiin-
nostuneen ihmisen mukaan toimintaan kun jäsenhakemus 
nettisivujen kautta tulee. Meillä on haaveissa myös baari-
illat. Myös rivijäsenten tavoittaminen toimintaan on tärke-
ää, koska sieltä voi löytyä vaikka millaista erityisosaamista.

3. Kuinka paljon Korona on aiheuttanut Joen-
suun yhdistykselle haasteita toiminnan suh-
teen?

- Kyllä, koska nythän ei ole voinut järjestää mitään. Jo-
en yö peruttiin, eikä esimerkiksi viime keväänä järjestettyä 
koululaisten vanhemmille suunnattua ET-iltaa  voitu jär-
jestää tänä keväänä. ET-illassa puhumassa oli ET-opetta-
jia kouluttava professori Itä-Suomen yliopistolta, ja ET:tä 
kohtaan osoitettiin suurta mielenkiintoa, kuten oppiaineen 
avaamista kaikille, ei vain uskontokuntaan kuulumatto-
mille. Koronan takia emme ole voineet järjestää nyt mi-
tään tapahtumia.

4. Millainen on ET-opetuksen tilanne Joensuus-
sa? Toteutuvatko uskonnottomien oikeudet ET-
opetukseen?

- Käsitykseni mukaan ET-ryhmiä on kaikissa Joensuun 
kouluissa, vaikka en tätä varmaksi voikaan sanoa. Mutta 
kun taas menemme siihen aiheeseen, että paljonko ET:n 

kirjoittajia on lukioissa, niin määrä on huomattavan pieni koko Pohjois-Karja-
lan alueelle. Jaamme stipendiä ET:n kirjoittaneille, ja tänä ET:n kirjoitti koko 
Pohjois-Karjalassa alle 10 ihmistä. 

5. Onko Pohjois-Karjalassa paljon tapauksia, joissa Kantelupuk-
ki-palvelua olisi tarvittu?

- Olemme ohjanneet ihmisiä sinne, esimerkiksi tällainen tapaus jossa musii-
kintunnilla oli laulettu virsiä. Pidämme palvelua esillä jos olemme tekemisis-
sä pienten lasten ja koululaisten vanhempien kanssa, ja olemme jakaneet kan-
telupukin esitteitä Joen yössä.
6. Onko Joensuun yhdistyksellä näkyvyyttä paikallisissa medi-
oissa?

-Yritimme saada uutista viime vuoden ET-stipendiaatistamme, mutta ei on-
nistunut, ja esimerkiksi ET-illastamme ei ollut juttua paikallisissa medioissa.

7. Kuinka paljon olette hyödyntäneet erilaisia sosiaalisen medi-
an kanavia yhdistyksen toiminnassa?

- Yhdistyksellä on omat Facebook-sivut, joihin päivitämme esimerkiksi syys-
kokouskutsuja. Seuraajakunta on aika pieni. Blogia olemme myös pohtineet, 

mutta blogia pitäisi päivittää jatkuvas-
ti. Kun liittokokouksessa mainittiin 
etätyöyhteyden hankkimista liitolla, 
niin olisi mukavaa jos vaparit kokoon-
tuisivat etäyhteyden välityksellä vaikka 
muutaman kerran vuodessa keskuste-
lemaan ja pallottelemaan ideoita.

8. Mitkä ovat vaparitoiminnan 
haasteita Pohjois-Karjalassa?

- Varmaankin samoja mitä muualla. 
Meillä on mukana paljon sellaisia jäse-
niä, jotka ovat olleet toiminnassa pit-
kään mukana, ja nuoria olemme saa-
neet tavoitettua toimintaan mukaan 
esimerkiksi Joen yön kautta. Kuiten-
kin, nuorten elämäntilanteet muut-
tuvat nopeasti ja tällöin esimerkik-
si aktiivinen vaparitoiminta helposti 
jää taustalle. Joten tällöin täytyy olla 
iloinen siitä että olemme saaneet pitää 
jonkun nuoren mukana edes jonkin ai-
kaa. Haasteena on siis se, että ydinjä-
senistö vanhenee ja toisaalta se miten 
saada  tavoittettua nuoria ja pidettyä 
heitä mukana toiminnassa. Olemme 
pohtineet nuorten tavoittamista esi-
merkiksi sellaisen baari-illan avulla, 
johon kutsuisimme teologian opiske-
lijoita Itä-Suomen yliopistolta väitte-
lyyn. Tällainen tapahtuma voisi vetää 
nuoria paikalle. 

9. Kuopiossa ei ole tällä het-
kellä toimivaa vapaa-ajatte-
lijayhdistystä. Tuleeko teille 
paljon jäseniä Kuopiosta ja muu-
alta Savosta.

- Kyllä. Eräs aktiivi sieltä suunnal-
la on ollut virittelemässä toimintaa ja 
kysyi, saisiko hän lähestyä siellä suun-
nalla asuvia jäseniämme. Annoimme 
tähän luvan, ja kysyimme tähän luvan 
myös siellä asuvilla jäseniltämme saa-
ko heitä lähestyä, mutta toistaiseksi 
toiminta siellä ei ole ottanut tulta al-
leen. Tämä Kuopion aktiivijäsenem-
me myös pyysi meitä tulemaan Kuo-
pio Prideen pitämään telttaa ja olim-
me menossa, mutta Koronan takia tä-
mä peruuntui.

Kuva: Julia Lintulaakso

Ilosaarirock järjestetään 16.7.-18.7.2021. Halukkaat vapaa-ehtoiset, 
ilmoittautumiset Ilosaari-rock teltan pitämiseen Joensuun yhdistyksen 
Susanna Söderbackalle 16.01.2021 mennessä.  Osoitteeseen susanna.

soderbacka@gmail.com
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Timo Karjalainen

Syyskuun liittokokouksessa tapahtui sukupolvenvaihdos, kun 
pitkäaikainen liittohallituksen jäsen Marko Lakkala jättäytyi 
pois liiton luottamustehtävistä ja Olli Palokangas valittiin 
ensi kertaa liittohallitukseen varajäseneksi. Haastattelimme 

Lakkalaa ja Palokangasta marraskuussa Oulussa.

Kertokaa hiukan itsestänne ja miten olette päätyneet 
vapaa-ajattelijoiksi.

Marko: Olen syntyisin Oulusta, 52-vuotias filosofian maisteri eng-
lantilaisesta filologiasta. Ateistina olen pitänyt itseäni siitä lähtien kun 
ymmärsin sanan merkityksen. Tapaluterilaiset vanhemmat kastoivat 
lapsena, mutta kotona uskonto ei ollut millään tavalla esillä. Ala-as-
teella koulussa huomasin, että jotkut ovat uskovaisia, mikä ei sopi-
nut minuun. 

Olli: Olen Haukiputaalta, 20-vuotias ensimmäisen vuoden sosio-
nomiopiskelija Oulun ammattikorkeakoulussa. Olen tuntenut olevani 
ateisti pienestä pitäen, sanoin 9-vuotiaana koulun uskonnontunnil-
la, etten usko jumalaan. Vapaa-ajattelijoihin liityin, koska koin oma-
kohtaisesti tarvetta puolustaa oikeutta olla harjoittamatta uskontoa. 
Koulussa ruokarukoilutettiin, pidettiin uskonnollisia aamunavauksia, 
veisattiin virsiä ja pakotettiin joulu- ja kevätkirkkoon. Elämänkatso-
mustiedon opiskelu oli koulussa tehty käytännössä mahdottomaksi. 

Millaisena näet tai näit oman missiosi liittohallitukses-
sa? Miksi halusit tai suostuit liittohallitukseen?

Marko: Tulin valituksi 1996 silloiseen liittoneuvostoon varajäse-
neksi. Syksyllä 1998 minua pyydettiin liittohallituksen varajäseneksi 
kesken kauden eronneen tilalle. Suostuin täytteeksi, mutta nähtyäni 
toimintaa käytännössä innostuin asiasta. Liittohallituksessa roolini on 
usein ollut toimia sillanrakentajana näkemyserojen välillä. Olen pyr-
kinyt asemoimaan liittoa uskonnottomien etujärjestöksi.

Olli: Haluan olla eturintamassa taistelemassa uskonnottomien oi-
keuksien puolesta. 

Millaisen maallistumiskehityksen näit tai odotat näke-
väsi liittohallitusurasi aikana?

Marko: Vauhti on ollut aika kovakin tässä vuosikymmenten aika-
na. Aiemmin uskonnottomien olemassaoloa ei oikein tahdottu muis-
taa. Nykyään jo huomioidaan julkisessa keskustelussa, että uskonnot-
tomia on iso joukko.

Olli: Paljon on saatu aikaiseksi, mutta runsaasti on vielä tehtä-
vää. Kirkon on jossain vaiheessa sopeuduttava asemansa muutok-
seen, kirkon julkisoikeudellinen statuskin tullee muuttumaan jol-
lain aikataululla.

Millaisena näet vapaa-ajattelijoiden ja liiton toimin-
nan vaikutuksen yleiseen sekularisoitumiskehitykseen?

Marko: Sekularisoitumiskehitystä olisi varmasti tapahtunut il-
mankin liittoa, mutta olemme pystyneet jonkin verran vauhditta-
maan kehitystä.

Olli: Kantelupukin ansiosta uskontokuntiin kuulumattomilla per-
heillä on vihdoin kanava, jonka kautta ilmoittaa epäkohdista. Eroakir-
kosta.fi:n ansiosta paine kirkkoa kohtaan on kasvanut huomattavasti.

Marko: Eroakirkosta.fi:tä tuskin olisi perustanut kukaan muu el-
lei vapaa-ajattelijat, se on omalta osaltaan varmasti kiihdyttänyt kir-
kosta eroamista.

Miten ja milloin päädyit mukaan vapaa-ajattelijoiden 
toimintaan? Mistä kuulit vapaa-ajattelijoista?

Marko: Oulussa pidettiin aika aktiivisesti 1990-luvulla yleisöti-
laisuuksia, niiden kautta tulin tutustuneeksi paikallisiin aktiiveihin.

Olli: Törmäsin vahingossa vapaa-ajattelijoiden nettisivuihin ja 
kiinnostuin. Liityin Oulun paikallisyhdistykseen kaksi vuotta sitten 
heti täytettyäni 18 vuotta.

Mitä haasteita näet tai näit liiton kehittämisessä ja toi-
mintakulttuurissa?

Olli: Modernisoituminen, etäyhteyksien käyttöä lisää, yhteyksiä 
nuoriin lisättävä, jotta tavoitetaan nuorempaa verta mukaan.

Marko: Haasteena on ainakin jäsenien saaminen. Liittomuotoi-
nen organisaatio on myös aika raskas, kun byrokratiaa on pyöritettä-
vä jokaisessa paikallisyhdistyksessä. Kehittymistä on tapahtunut pie-
nin askelin pikkuhiljaa.

Mikä on ollut palkitsevinta vapaa-ajattelijatoiminnas-
sa, mikä vähiten?

Olli: On ollut tosi mukavaa tähän asti, on saanut olla tekemisissä 
samanhenkisten ihmisten kanssa. Kääntöpuolena kaveripiirissä har-
va tietää tästä toiminnasta.

Marko: Samanlaiset ajatukset, on ollut mahtavaa tutustua suu-
reen joukkoon hienoja ihmisiä. Vähiten palkitsevaa on ollut järjes-
tön sisäiset riidat.

Oletteko olleet mukana muissa kansalaisjärjestöissä? 
Miten vertaisitte niiden toimintatapoja Vapaa-ajatte-
lijain liittoon? 

Olli: Olen mukana opiskelijajärjestöissä. Nekin pyrkivät vaikut-
tamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Marko: Kuulun moniin järjestöihin, mutta olen keskittänyt aktii-
visuuteni vapaa-ajattelijoihin ja olen muissa vain rivijäsenenä.

Millaisia haasteita liiton näkyvyydessä oli omalla liit-
tohallitusurallasi? Mihin suuntaan liiton julkisuusku-
vaa tulisi kehittää?

Marko: Haastehan on koko ajan ollut se, onko suurella yleisöllä 
käsitystä, mitä vapaa-ajattelijat edustavat ja mihin pyrimme.

Olli: Samansuuntaisia ajatuksia, julkisuuskuvatyöryhmällä on teh-
tävää. Tunnettuutta pitäisi parantaa ja vapaa-ajattelijoihin kohdistu-
va stigma pitäisi saada poistettua.

Miten liitto voisi kehittää jäsenhankintaansa?
Marko: Jäsenhankinta on ikuisuusongelma. En ole koskaan oikein 

uskonut kampanjoihin. Pitää vain olla julkisuudessa ja saada annet-
tua ihmisille mielikuva, että vapaa-ajattelijoihin kuulumisella voi ol-
la vaikutusta asioihin.

Olli: Samaa mieltä tässäkin, julkisuuskuvaa pitää saada kiillotet-
tua. Olemme miettineet ytimekkäitä mainoslauseita.

Yhdistykset toimivat Vapaa-ajattelijat 

VENÄJÄ OLI AIHEENA VABAARISSA
Esa Ylikoski

Vilkkaan keskustelun mar-
raskuun VAbaarissa viritti 
asiantunteva alustaja Poli-
na Kopylova. Hän kertoi 
muun muassa, että histo-

riallisesti ortodoksisuus on enemmän 
venäläistä kansallisuusaatetta, ideolo-
giaa, ja monien ihmisten minäkuvaa, 
identiteettiä, kuin varsinaista uskon-
toa, jota harjoitetaan. 

Mielipidetiedusteluissa nyky-Venä-
jällä 65–75 prosenttia ihmisistä sanoo 
olevansa ortodokseja. Puhelinhaastat-
teluissa tosin saatetaan vastata ”olete-
tulla tavalla”. Ortodoksisella kirkolla ei 
ole rekisteröityjä jäseniä, eikä Venäjäl-
lä ole kirkollisverojärjestelmää. Kirkko 
kerää rahaa kirkollisista toimituksista, 
kuten siunauksista, sekä lahjoituksista.

Venäjän uuteen perustuslakiin li-
sättiin Jumala-sana presidentti Vla-
dimir Putinin ehdotuksesta; samas-
sa lauseessa puhutaan Venäjän tuhat-
vuotisesta historiasta. Valtio on täs-
tä huolimatta määritelty sekulaariksi, 
mutta voidaan kysyä, onko se liuku-
massa kirkollisemmaksi. Armeijaan 
on pestattu pappeja ja tehty pyörillä 
liikkuvia kupolilla varustettuja pik-
kukirkkoja. 

Toisaalta kouluissa ei ole uskonnol-
lisia tilaisuuksia, vaan ortodoksien us-
konnon harjoittaminen tapahtuu kir-
koissa ja uskovien kotona. Kouluis-
sa ei ole myöskään pakollista uskon-
non opetusta. Vuodesta 2012 lähtien 
on kuitenkin ollut valinnainen orto-
doksinen uskonto ja kulttuuri -oppiai-
ne, johon osallistuminen vaihtelee eri 
alueilla ja kouluissa myös rehtorin vai-
kutuksesta riippuen. 

Kirkollisia juhlapäiviä ei joulun ja 
pääsiäisen lisäksi ole lisätty vapaapäi-
vien joukkoon, vaikka niitä tsaarin 
aikaan oli kymmeniä. Pidempi vapaa 
ulottuu uudestavuodesta ortodoksien 
joulupäivään tammikuussa.

Ortodoksinen kirkko on alusta as-
ti ollut hallitsijoiden henkinen työka-
lu, hallintoväline. Läntisen paavin ja 
keisarin valtataistelua ei ole ollut. Näin 
oli myös Neuvostoliiton aikana, vaik-
ka kirkon resursseja olikin heiken-
netty. Näin on nyt, kun uusia kirkkoja 
pyritään rakentamaan joka paikkaan, 
myös puistoihin parkkialueineen niin, 
että kansalaiset ovat paikoin nousseet 
vastustamaan virkistysalueiden pilaa-
mista. 

Ex-presidentti ja ex-pääministe-
ri Medvedevin sanotaan olevan har-
ras uskovainen, mutta Putinin uskon-

nollisuuden arviointi on monimutkai-
sempaa. Hän näyttäytyy joulu- ja pää-
siäisjumalanpalveluksissa sekä tapaa 
yksityisesti pappeja. Putinilla on Va-
lamon luostarisaarella, Vladimirin 
Jumalanäidin skiitan alueella vuon-
na 2008 valmistunut huvila ja sauna.

Polina Kopylova

ESPANJAKIN MAALLISTUU 
Esa Ylikoski

”Ei uskonnontunneille, ei kirkkohäil-
le” – näin on otsikoitu Silja Lanas Ca-
vadan raportti katolilaisuudestaan 
tunnetun Espanjan maallistumisesta 
(Suomen Kuvalehti 20.11.2020). ”Ylä- 
ja alakouluissa uskonnontunnit am-
mottavat yhä enemmän tyhjyyttään”. 

Erityisesti maan julkisissa kouluis-
sa jo lähes puolet 6–11-vuotiaista ala-
koululaisista on hylännyt uskonnon-
tunnit, yläkoulun 12–16-vuotiaista op-
pilaista sen on tehnyt jo yli puolet. He 
ovat valinneet uskonnon tilalle vaihto-

ehtoisen aineen. Yksityiskouluissa us-
konnon jättää pois joka viides tai joka 
neljäs oppilas.

Maallistuminen etenee myös kat-
somuksia koskevien mielipidetiedus-
telujen mukaan. Kirkollisen vihkimi-
sen haluaa enää joka viides avioliittoon 
vihittävistä.

Espanjassa on valmisteilla uu-
si koululaki, jolla pyritään vähentä-
mään uskonnon painoarvoa niin, et-
tä se ei jatkossa vaikuttaisi oppilaan 
todistuksen keskiarvoon. Ylioppilas-
kirjoituksissa sen ”erityisen aineen” 
asema poistuisi niin, että uskonnon 

tilalle ei tarvitse valita toista ainetta. 
Katolinen kirkko ja oikeisto vastusta-
vat hanketta.

Suomessa luterilainen kirkko ja 
konservatiiviset voimat vastustavat 
elämänkatsomustiedon avaamista kai-
kille valittavissa olevaksi katsomusai-
neeksi niin, että myös kirkon jäsenik-
si liitetyille lapsille ja nuorille tulisi 
mahdollisuus vaihtaa uskonnon tilal-
le vaihtoehtoinen aine, ET. Ilmeisesti 
nämä tahot pelkäävät, että liian monet 
vaihtaisivat pois pakkouskonnosta, jos 
valinnan mahdollisuus sallittaisiin Es-
panjan tapaan.

SUKUPOLVENVAIHDOS 
LIITTOHALLITUKSESSA
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Keskustelua Keskustelua

MINUN USKONTOKRITIIKKINI  
– MAALLIKKOTEOLOGIN MIETTEITÄ
Hannu Eklund 
Kotka 

Kristinusko kiinnosti mi-
nua jo nuorena, mutta vain 
kielteisessä mielessä. Ero-
sin kirkosta ja liityin va-
paa-ajattelijoihin 1971–72. 

Olen kirjoitellut kirkosta ja uskonnos-
ta lehtiin erityisesti Kotkassa kymme-
niä vuosia. Jutuista ja vastaväitteis-
tä koostin kirjan Kotkan Don Quijote 
(2011). Olen jatkanut harrastusta niin, 
että syntyisi toinenkin kirja. 

Eräs eläkepappi nimitti minua teo-
logiksi. En ollut moista titteliä ajatel-
lut, mutta kai minä jonkinlainen maal-
likkoteologi olen. Jyväskylän yliopis-
tossa suoritin teologian appron, vaik-
ka eräs uskovainen kysyi, miksi olen 
täällä. Papin vakuutti kai se, että luin 
kirkkoisä Augustinuksen paksun Ju-
malan valtion. Teos ei ole hääppöinen 
– keskittyy pakanajumalien ja kannat-
tajien mollaamiseen – mutta kuuluu 
läntisen kirjallisuuden klassikoihin ja 
antaa kuvaa uskosta.

Jeesusta ja varhaiskristillisyyttä kos-
kevia teoksia olen lukenut paljon ja re-
feroinut niitä, jotta olisi helpompi pa-
lata teemoihin. Nyt on käsissä Paul 
Verhoevenin Jeesus Nasaretilainen. 
Perusteoksenani pidän Heikki Räi-
säsen Mitä varhaiskristityt uskoivat?

Ihmetyksen aiheita on noussut pal-
jon. Alla eräitä.

Miten tuhannet tarinat ovat pää-
tyneet Raamattuun? Kuka on kirjan-
nut Jeesuksen ihmeteot ja Jumalan 
ja Mooseksen keskustelut? Kuka nä-
ki, että Joona meni kalan mahaan ja 
tuli pois?

Jeesus otti uppokasteen Johannes 
Kastajalta. Kasteen tarkoitus oli ja on 
pestä synnit, mutta mihin ”synnitön” 
tarvitsee sitä? Kun Johannes vangittiin, 
Jeesus pakeni seudulta, minkä jälkeen 
hän taisteli Saatanan kanssa.

Jeesuksen ihmeteot ovat myyttejä, 
joita tarvitaan messiaiden ja heeros-
ten sädekehän tekoon. Esimerkiksi lei-
pä- ja kalaihme on lainaa Vanhan tes-
tamentin Elisasta (mies).

Jeesus oli satavarma, että konkreet-
tinen Jumalan valtakunta tulee pian. 
Hyvät palkitaan, pahat tuomitaan. Jee-
suksen mielestä rikkailla oli jo toinen 
jalka helvetissä, koska rikkaus perus-
tuu aina vääryyteen. Valtakuntaa ei 
tullut, Jeesus ei palannut. Siihen us-
kovat yhä vakaasti muun muassa Je-
hovan todistajat, jotka laskevat lopun 
aluksi ensimmäisen maailmansodan, 
jolloin perustettiin taivashallitus.

Näytelmä tarvitsee sekä sankarit et-
tä konnat. Konnakin on sankari, kos-
ka kristillinen suunnitelma ei olisi voi-
nut toteutua ilman Juudasta ynnä mui-
ta ”konnia” ainakaan siinä muodossa, 
mitä Raamattu esittää. Toinen seikka 
on se, että kristityt syyttivät alusta al-
kaen Jeesuksen kuolemasta juutalaisia, 
joten heidät piti saattaa huonoon va-
loon. Etenkin Matteus ja Luukas esit-
tävät Jeesuksen sellaisena, ettei hänestä 
ollut vaaraa Rooman hegemonialle ei-
kä yhteiskuntarauhalle. Todellisuudes-
sa Jeesuksen lupaama pikainen Juma-
lan valtakunta olisi pannut kaiken uu-
siksi sekä maallisesti että hengellisesti.

Kirkko rimpuilee helvettiopista ir-
ti, vaikka juuri Jeesus toi sen Raamat-
tuun, kuten toteaa Kari Kuula. Juu-
talaisuudessa ei ole ainakaan samassa 
mielessä helvettiä eikä Saatanaa.

Kirkko korostaa eri asioita kuin 
Jeesus. Perhesuhteita hän suorastaan 
halveksi, kun taas kirkko puhuu nii-
den puolesta, tosin kaksinaismoralis-
tisesti esimerkiksi vihkimällä eronnei-
ta. Mies, joka tahtoi seurata Jeesusta, 
pyysi ensin lupaa haudata isä. Jeesus 
antoi toiveelle piutpaut, vaikka kyse 
oli kunnia-asiasta. Ylipäänsä kirkko 
esittää ”yleishyödyllistä”, Jeesus-vies-
tin jatkaminen on kulissi. Papit poi-

mivat kohtia, jotka tyydyttävät van-
hoillisten uskonnälkää, mutta varo-
vat ärsyttämästä liberaaleja. Jumalan-
palveluksissa käy paljon vanhoillisia, 
ja seurakuntavaaleihin he osallistuvat 
muita aktiivisemmin niin, että heillä 
on hallinnossa yliedustus.

Perheestä Jeesus sanoi, että jos ei ole 
valmis luopumaan isästä ja äidistä ja 
sukulaisista, vieläpä omasta elämästä, 
ei voi olla opetuslapseni. Merkitystä oli 
vain taivaallisella perheellä.

Juutalaiskristillinen Jumala esiintyy 
rajattoman rakkauden esikuvana, mut-
ta myös massamurhaajana ja etnise-
nä puhdistajana, tappaa tuhansittain 
jopa omiaan epäjumalanpalvonnasta. 
Luonteeltaan hän on äkkipikainen, 
vallantäyteinen öykkäri. Jeesus manaa 
vastustajat helvettiin, on itsekehuinen 
fanaatikko, jonka tunteet heiluvat ää-
restä toiseen. Toisinaan hän kiistää vä-
kivallan oikeutuksen, toisinaan käskee 
tarttumaan miekkaan. 

Ennen kaikkea Jeesus oli lopun ajan 
kiihkoilija – uskoi Jumalan valtakun-
nan pikaiseen läpimurtoon. Suomen 
valtiokirkkokin odottaa sitä, kuollee-
na kirjaimena. Kun Jeesuksen projekti 
päätyi täydelliseen mahalaskuun, jälki-
polvet keksivät tilalle ylösnousemuk-
sen ja uhriveripelastuksen. Pakanafilo-
sofi Kelsos rinnasti Jeesuksen Egyptin 
silmänkääntäjiin ja haukkui typeräk-
si koko uskon.

Kristinuskossa on sama jumala kuin 
juutalaisilla ja islamilaisilla, alkuaan 
Israelin heimojumala. Israelin nomidi- 
tai puolinomidiheimo oli monijumali-
nen, kunnes muiden kuin Jahven pal-
vonta kiellettiin, sitten olemassaolo-
kin. Monoteismi periytyi kristityille, 
mutta se on horjuvampi kuin juuta-
laisilla ja islamissa. Jahve-nimeä (je-
hovantodistajilla Jehova) kristityt ei-
vät perineet. 

Jumalalla ei ole mitään nimeä, mi-
kä korostaa monoteismia, vaikka vie-

lä Augustinus uhraa suuren osan ”Ju-
malan valtiosta” muiden jumalien ja 
kannattajien mollaamiseen ja vaikka 
Raamatun alkuluvut ovat polyteistisia. 
Raamattu selostaa jopa jumalkokous-
ta, jossa Jahve puhui muille. Jahve oli 
jo Abrahamin jumala, mutta esittäy-
tyi vasta Moosekselle, mistä alkoi Is-
rael-liitto, johon kuuluu muun muas-
sa Egyptin ja Babylonin vankeus. Edel-
linen lienee satua, jälkimmäinen pai-
suttelua.

Suomenkin nykykirkko taistelee val-
tiollisen statuksen ja hegemonian puo-
lesta. Yhä harvempi pappi uskoo yhä 
harvempiin dogmeihin seurakunta-
laisista puhumattakaan. Pimeimmästä 
kristillisestä kreationismista tunnetaan 
USA:n oikeistorepublikaanit. Kuka on 
kristitty, mikä on ”uskon vähimmäis-
vaatimus”? Liperikaulat kiemurtelevat 
kysymyksen edessä. Kuten filosofi Ti-
mo Airaksinen kirjassaan Jäähyväiset 
uskonnolle sanoo, kirkolle on tärkeintä 

laaja jäsenistö – kukin uskoo mitä halu-
aa. Kynnys on matala, hyvänä esimerkki-
nä ehtoollinen. Kun sinne pääsemiseksi 
piti alkukristillisen täyttää ankarat vaati-
mukset, nyt sinne pääsee kuka tahansa.

Perinteinen kristinusko ja sen ar-
vot etääntyvät koko ajan ihmisten nä-
kemyksistä ainakin Euroopassa. Kir-
kon maailmanvalloitus olisi jäänyt te-
kemättä ilman liittoa Rooman kei-
sarien kanssa. Hallitsijat kaipasivat 
vanhanaikaiseksi käyneen pakanaus-
kon tilalle valtakuntaa yhdistävää aa-
tetta, ja kristinusko sopi tähän tarkoi-
tukseen. Kristittyjen keskinäiset kiistat 
runnottiin keisarien johdolla 300-lu-
vun kirkolliskokouksissa ”oikeaksi ka-
noniseksi opiksi”. Kristityt ovat sittem-
min turvautuneet tuhansien hallitsijoi-
den tukeen valloitusretkillä. Jeesuksen 
missio oli uudistaa juutalainen uskon-
to, ei suinkaan valloittaa maailmaa.

Alkukristityille palvelu Rooman 
sotavoimissa oli mahdottomuus, jo-

ka toteutui melko pian. Yhtä mah-
doton olisi alkukristittyjen hyväk-
syä Suomen kirkon asema Suomen 
valtion siipiveikkona. Kristityt kes-
kittyivät ensin uskoon, eivätkä ha-
lunneet olla muista riippuvaisia, 
kuten eivät juutalaisetkaan. Kirkot 
ovatkin Roomasta alkaen valtaa var-
ten. Uskoa varten seurakunnat riit-
täisivät.

Valtakirkkoon kuuluu 68 % 
(1970-luvulla yli 90 %), mutta moni 
ei perustele jäsenyyttään perinnet-
tä enempää. Kirkkorahvasta ei tun-
nu häiritsevän edes se, että oppi-isä 
Luther oli armoton juutalaisvihaaja 
ja ruhtinaiden liittolainen talonpoi-
kaiskapinassa. Hän oli myös taikaus-
koinen, esimerkiksi varoitti uimas-
ta, koska vesissä asuu paholaisia. Sil-
ti kirkko ja sen myötäjuoksijat yrittä-
vät leipoa Lutherista edistysmielistä, 
lähes pohjoismaisen hyvinvointival-
tion isää. 
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Keskustelua Keskustelua

SUOMEN ENSIMMÄINEN 
SIVIILIVIHKIMINEN  
– ROMANTTINEN TARINA ISONVIHAN AJOILTA

Tauno Lehtonen,  
esipuhe Eero K.V. Suorsa

Maallisten, lainvoimais-
ten juhlamenojen ja 
myös oikeusistuimis-
sa toimitettavien sivii-
livihkimisten alkusysä-

yksenä on Euroopan historiassa pidetty 
yleensä Ranskan suurta vallankumous-
ta 1789 seuranneita tapahtumia, jolloin 
siviilivihkimisistä tuli virallinen ja pian 
ainoa laillinen avioliiton muoto vallan-
kumouksellisessa Ranskassa ja sen vai-
kutuspiirissä olevilla alueilla. 

Tässä kohden on tosin oltava tark-
kana määritelmien kanssa: Esimerkiksi 
Napolin kuningaskunnassa ja Venetsi-
an tasavallassa lainvoimaisina avioliit-
toina pidettiin ainoastaan katolisen pa-
pin suorittamia vihkimisiä, jolloin esi-
merkiksi protestanttien ja juutalaisten 
avioliittoja pidettiin laittomina. Joten, 
siviilivihkimisellä tarkoitetaan tässä yh-
teydessä avioon vihkimistä, jota ei ole 
suorittanut pappi tai häneen rinnastet-
tava henkilö.

Joten seuraava romanttinen tarina 
isonvihan ajalta on tätä taustaa vas-
ten historiallisesti erittäin mielenkiin-
toinen: sen mukaan Suomen ensim-
mäinen avioliittoon vihkiminen ilman 
pappia tai häneen rinnastettavaa us-
konnollista virkamiestä tapahtui mah-
dollisesti jo syksyllä 1736, jolloin Salon 
Perttelin Vihmalon kylässä oikeusis-
tuin hoiti vihkimisen. Vaikka tarinassa 
on Tauno Lehtosen kirjaamia epävar-
muustekijöitä – kuten, puuttuiko kirk-
ko tapahtumiin myöhemmin siten, et-
tä lainvoimaisuus kumottiin myöhem-

min – niin informaatio- ja kaskuarvoa 
siltä löytyy hyvinkin paljon.

Perttelin pitäjän Vihmalon kylässä 
emännöi sotamiestorppaa Liisa Ee-
rikintytär, jonka aviomies Matti Mi-
konpoika oli kauan sitten lähtenyt so-
taan, eikä miehestä oltu kuultu mitään 
lähdön jälkeen. Oliko Matilla ja Liisal-
la lapsia, siitä ei kerrota, eikä se ole var-
sinaisen lopputuleman kannalta edes 
oleellista. Tarinan tarkoitus kun on 
osoittaa, että aina ei avioliittoon me-
no ole tarvinnut "papin aamenta”.

Ja tarina alkaa:
Syksyllä 1715 torppaan ilmestyi mies, 
joka sanoi olevansa Liisan aviomies 
Matti Mikonpoika. Uskoiko Liisa – 
vai oliko vain yksinäinen – sitä ei ker-
rota, mutta joka tapauksessa Liisa otti 
miehen avosylin vastaan ja uudelleen 
alkanut avioelämä jatkui onnellisesti 
seuraavat kuusitoista vuotta.

Halikon nimismies Matias Wen-
nerguist alkoi kuitenkin epäillä mies-
tä petkuttajaksi. Mies pidätettiin ja vie-
tiin kihlakunnanoikeuden kuulustel-
tavaksi.

Aluksi mies väitti kivenkovaan ole-
vansa Liisa Eerikintyttären mies Mat-
ti Mikonpoika, joka oli joutunut ve-
näläisten vangiksi 1703 Riian lähellä, 
mistä hänet oli viety Moskovaan. Siel-
lä hänelle oli juotettu sellaista juomaa, 
että hän menetti muistinsa ja äidinkie-
lensä. Sitten hän oli palvellut Venäjän 
armeijassa, kunnes oli Turussa karan-
nut ja lähtenyt erämaita myöten ko-
tiinsa Vihmalolle.

Kihlakunnanoikeus ei kuitenkaan 
tätä kertomusta uskonut semminkään, 
kun mies ei osannut vieläkään Salon 
murretta, vaikka oli asustanut paikka-
kunnalla jo kuusitoista vuotta.

Lopulta mies tunnustikin, että oli 
syntynyt Virossa Tallinnan lähellä ja 
palvellut Ruotsin armeijassa. Venä-
läisten vangiksi hän oli joutunut Rii-
an lähellä ja oltuaan puolitoista vuotta 
vankina Moskovassa oli liittynyt Ve-
näjän armeijaan ja kulkeutunut sen 
mukana Turkuun, missä oli sitten ka-
rannut.

Piileskellessään Perttelissä ja kuul-
tuaan Liisa Eerikintyttärestä hänen 
mieleensä oli juolahtanut, että varmin 
keino venäläisten epäluulojen hälven-
tämiseksi oli tekeytyä Liisan aviomie-
heksi Matti Mikonpojaksi, ja omaksi 
yllätyksekseen yritys olikin onnistu-
nut yli odotusten.

Tämän selityksen kuultuaan kihla-
kunnanoikeus tiedusteli, oliko Matti 
Långström (miehen oikea nimi) halu-
kas pitämään Liisan jatkuvasti vaimo-
naan. Saatuaan myöntävän vastauksen 
tuomari kysyi myös Liisan mielipidet-
tä. Tämä puolestaan ilmoitti haluavan-
sa miehen, jota pitkän yhdessäolon ai-
kana oli "oppinut rakastamaan”.

Onko tässä kysymyksessä Suomen 
ensimmäinen siviilivihkiminen, sitä ei 
lähdeaineistoni kerro, eikä myöskään 
sitä, puuttuiko kirkko myöhemmin 
jotenkin tähän vähintäänkin outoon 
vihkimystapahtumaan. Sen saa joku 
muu tutkia, jos kiinnostusta riittää.

Lähde: Oja, Aulis (1958):  
Perttelin historia. Salo

POLIITTIINEN TAISTELU 
IHMISTEN ARVOILLA
Binar Mustafa

Opettajan murha Ranskas-
sa sai monenlaista rea-
gointia aikaan. Laajalla 
rintamalla islamistinen 
terrori-isku oikeutetus-

ti tuomittiin ja sananvapautta puolus-
tettiin, vaikka päätään nosti sellainen-
kin näkemys, joka kyseenalaisti kari-
katyyrien esittämistä. Jälkiseurauksilla 
käytiin likaista valtioiden välistä poli-
tiikan taistelua.

Ranskan presidentti Macronin pu-
he oli monille islamisteille liikaa, mut-
ta vastalauseet olivat kuitenkin maltil-
lisia ja sisälsivät pääosin paheksuntaa. 
Niin sanotuissa muslimimaissa puhe ei 
herättänyt ensin juurikaan reaktioita ja 
kannanotot tulivat lähinnä valtioiden, 

kuten Kuwaitin, Pakistanin ja Qatarin, 
viralliselta tasolta.  

Mediassa oli enemmän esillä rintama, 
joka sivuutti terrorin kokonaan ja kes-
kittyi ainoastaan Macronin puheeseen 
ja julisti epäsuoran sodan Ranskaa vas-
taan muun muassa boikotoimalla rans-
kalaisia tuotteitta. Sitä johti Turkki ja sen 
presidentti Erdogan. Puhe ja karikatyyrit 
myös Erdoganista olivat lähinnä tekosyi-
tä syvempään jatkuneeseen riitaan näi-
den kahden maan välillä.

Saksan ohella Ranska otti tiukem-
man linjan Turkin EU:n jäseneksi hy-
väksymistä vastaan. Lisäksi Ranska ja 
Turkki, jotka kilpailevat mahtiaseman 
saavuttamisesta Välimerellä, ovat mo-
nissa konflikteissa vastakkain, kuten 
Libyassa, missä maat ovat sodassa suo-
raan toisiaan vastaan.

Tässäkin sodassa maat pyrkivät tur-
vautumaan ihmisten tunteisiin ja heil-
le tärkeisiin arvoihin. Erdogan käytti 
pelinappulana uskontoa, joka on mo-
nille hyvin tärkeä, pyhä ja koskematon, 
varsinkin liikkeelle, joka on kehitetty 
viimeisen kolmenkymmenen vuoden 
aikana sivistystä vastaan.

Macron vuorostaan vetosi sananva-
pauteen, jolle löytyy ympäri maailmaa 
kannattajia, jotka eivät tingi sananva-
paudesta mistään hinnasta. Minä mu-
kaan lukien. Vaikka pidän Macronin 
kannanottoa oikeana tähän tapahtu-
maan, en kuitenkaan pidä häntä kai-
ken kattavana sananvapauden puolus-
tajana. Ainakin keltaliivien protestien 
tukahduttaminen Ranskassa on tuo-
reessa muistissa. Vapaus on saatavissa 
näiden taistelujen ulkopuolelta.

MIKSI EN OLE ATEISTI
Topi Linkala

Esa Ylikoski toi jo Vapaa Ajattelija 2/2019 esiin aja-
tuksen siitä, että pitäisi käyttää myönteisiä ilmai-
suja. Eli suomeksi sanottuna olen jalankulkija tai 
pyöräilijä, mutta en autoton, vaikka minulla ei au-
toa eikä edes ajokorttia ole. Tässä on siis yksi syy, 

miksi en ole ateisti, vaikka en ole uskossa mihinkään ju-
malaan.

Kysymykseen ”Onko jumala olemassa?” vastaan, että ky-
symys on määrittelemätön niin kauan, kun jumala-sanaa 
ei ole määritelty. Voimme kysyä ”Onko oikeus olemassa?”, 
ja jos määrittelemme oikeuden järjestelmänä, jossa aikui-
set ihmiset määrittelevät, miten pitää kohdella muita ih-
misiä siten, että yhteinen hyvä maksimoituu, niin voimme 
vastata kysymykseen. 

Minulla on ystävä, joka esittelee minut henkilönä, 
joka sai palautettua hänen uskonsa joulupukkiin. Mi-
nun määritelmäni ”joulupukista” on aikuisten luoma 
abstraktio, jolla on tarkoitus ilahduttaa lapsia ja lap-
senmielisiä joulun aikaan. Eli siis hyvin samantapai-

nen abstraktio kuin oikeuskin on. Jos joku määritte-
lee jumalan sinä abstraktiona, joka on saanut raken-
nusmiehet rakentamaan Tuomiokirkon, niin vastaan, 
että näillä rakentajilla saattoi hyvinkin olla tuollainen 
jumala olemassa.

Olen siis ignosti tai ignostikko. Itse pidän tuosta lyhy-
emmästä muodosta enemmän. Ignostismihan on oppi sii-
tä, ettei jumalan olemassaolo ole mielekäs, jos sitä ei ole 
määritelty. 

Tiedämme hyvin, ettei kaikkitietoista ja kaikkivoipaa 
olentoa voi olla olemassa, koska tuohon käsitteeseen liit-
tyy looginen ristiriita. Koska tämä on tapa, jolla abrahami-
lainen jumala usein määritellään, voin siis aivan hyvin sa-
noa, ettei sellaista jumalaa ole olemassa. Mutta jos shinto-
lainen suojelee jokea sen takia, ettei halua suututtaa joen 
jumalaa, en näe siinä suurtakaan eroa suomalaiseen vihre-
ään, joka haluaa suojella samaa jokea, koska se kuuluu asi-
aan. Mutta mihin asiaan? Tuo asia löytyy vihreiden puo-
luejulistuksesta, eikä sekään mikään logiikan kukkanen ole. 
Mielestäni on siis aivan sama, mistä syystä kukin sitä jo-
kea haluaa suojella.
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ILOINEN ATEISTI
Risto Puumalainen

Olen ateisti ja olen sii-
tä iloinen. Olen iloinen 
siitä, että olen karistanut 
Jumalan pelon ja helve-
tin uhan pois mielestäni. 

Samoin vapauduin ns. viimeisten ai-
kojen kauheuksien pelosta. En pelkää 
enää mahdollisesti tekemiäni vääryyk-
siä, sillä jos ne ovat Suomen lain mu-
kaan rikoksia, niin saan niistä korkein-
taan elinkautisen vankeustuomion. Se 
on huviretki verrattuna kristinuskon 
ikuiseen tulikidutukseen, helvettiin. 
Toki tarkoitukseni on elää edelleen 
niin, että saan liikkua loppuelämän-
ikin vapaana. 

Olen iloinen ja kiitollinen myös sii-
tä, että olen saanut elää Suomessa us-
konnonvapauden aikana. Sain siis va-
paasti erota kirkosta, sanoa lopulta-
kin totuuden, että en usko Jumalaan. 
Se ei ole aina ollut mahdollista Suo-
messakaan, sillä uskonnonvapausla-
ki on ollut voimassa vain vajaa sata 
vuotta. Olen kiitollinen kotimaani oi-
keuslaitokselle, joka ei enää nosta us-
konnollisia määräyksiä Suomen lain 
yläpuolelle. Uskonnottomana saan it-
se määritellä arvoni ja elämäntapani 
ilman pelkoa uskontojen määrittele-
mistä lukemattomista synneistä ja ran-
gaistuksista. 

Olen iloinen, kun pääsin eläkkeel-
le peruskoulun opettajan työstä, sil-
lä enää minun ei tarvitse toistuvasti 
kuunnella jeesustelevia seurakunnan 
työntekijöitä, Gideon-veljiä yms. kris-
tinuskontoaan kauppaavia uskovaisia.  
Opetushallitukselle kiitos: annoitte 
muutama vuosi sitten selkeän ohjeen 
uskonnollisista tilaisuuksista perus-
koulussa. Sen mukaan uskonnollisiin 
tilaisuuksiin ei ole kenenkään pakko 
osallistua, eikä koulun ole pakko jär-
jestää uskonnollisia tilaisuuksia. Ohje 
on siis selkeä, mutta jotkut uskovai-
set rehtorit ja opettajat toimivat edel-

leen ohjeen vastaisesti. Eikä OPH val-
vo ohjeensa noudattamista. Onneksi 
on Kantelupukki-palvelu, jonka kaut-
ta vanhemmat voivat vaatia virkamie-
hiä toimimaan ylimmän esimiehensä 
ohjeiden mukaan. 

Olen iloinen tieteen saavutuksista ja 
siitä, että tiedettä voi nykyään tehdä il-
man kirkonkirouksen pelkoa ja muita 
uskonnollisia vainoja. Odotan innolla 
esimerkiksi aivotutkijoiden uusia löy-
döksiä. Löytävätkö he joskus neuro-
logisia yhtäläisyyksiä uskonnollisten 
kokemusten ja mielisairauksien välil-
lä? Löytävätkö avaruustutkijat joskus 
toisen kotiplaneetan meille? Mitä uut-
ta geenitutkijat saavat selville perin-
nöllisistä sairauksista ja muista geeni-
en vaikutuksista? Pystyvätkö fyysikot 
tai kemistit ratkaisemaan ihmiskun-
nan saaste- ja energiaongelmat? Seu-
raan tuloksia tyytyväisenä, sillä aina 
löytyy uutta ja entinen tieto voidaan 
siirtää historia-arkistoon.

Olen iloinen ja onnellinen alkuai-
neiden ikuisesta kiertokulusta. Siinä 
faktassa on riittävästi ikuista elämää 
minulle. Se on järkähtämätön tosiasia 
kaikille, myös uskovaisille. Tuhkasta 
kasvaa uutta elämää.

Olen iloinen, tai oikeastaan huvit-
tunut, kaikista kirkollisista juhlapyhis-
tä ja vapaapäivistä. Samalla logiikal-
la kiihkeimpien fanien mielestä Har-
ry Potterinkin syntymäpäivä pitäisi ol-
la pyhä ja vapaa. 

Olen iloinen ja kiitollinen hätäkes-
kuksesta. Se vastaa aina ja nopeasti 
hädänalaisen ihmisen soittoon toisin 
kuin jumalat rukouksiin. Hätäkeskus 
järjestää myös pikaisesti ja varmas-
ti apua. 

Olen iloinen, että ihmiskunta on 
oppinut elämään yhdessä aina vain 
isommissa ryhmissä. Kehitys kivi-
kauden sukuklaaneista heimoyhtei-
söjen kautta valtioihin ja valtioliittoi-
hin on ollut pitkä, mutta vielä on mat-
kaa koko maapallon ihmisten yhteis-

vastuulliseen toimintaan. Suurin osa 
ihmiskunnasta kyllä tietää asuvansa 
ainutlaatuisella pienellä planeetalla, 
jossa jokainen ihminen vaikuttaa ko-
konaisuuteen, mutta silti koko maail-
man yhteistä hallintoa ja vastuullisuut-
ta on yllättävän vaikea rakentaa. Näyt-
tää kuin ihmisen älykkyys ei riittäisi 
toimimaan kuin kansallisvaltiotasol-
la. Olen silti toiveikas. Toivon YK:n ih-
misoikeusjulistuksen toteutuvan ko-
konaisuudessaan myös käytännössä ja 
YK:n yhdistävän kaikki ihmiset.  

Olen iloinen siitä, ettei ateismiin 
kuulu minkään yhden ja määrätyn 
kirjan lukeminen ja sen ohjeiden tul-
kitseminen. Saan vapaasti lukea mi-
tä kirjoja hyvänsä ja oppia niistä elä-
mää. Kunnioitan elämää ja sen mo-
nimuotoisuutta. Liputankin ainakin 
Suomen luonnon päivänä, sillä luon-
to ja sen monimuotoisuus on kaiken 
elämän perusta maapallolla. 

Olen iloinen, sillä ilo, kiitollisuus, 
tyyneys, kiinnostus, toiveikkuus, rak-
kaus ja kaikki muutkin tunteet ovat 
minullekin ateistina mahdollisia, en 
tarvitse niihin uskontoja. Ilman us-
kontoja olen myös auttanut toisia ih-
misiä. 

Olen onnellinen auringosta, sen 
antamasta elämästä, vuorokauden 
ja vuoden ajoista. Aurinkoon voin 
luottaa. Se antaa minulle turvaa ja 
varmuutta elämän jatkuvuudes-
ta, sillä se jatkaa lämpönsä ja ener-
giansa tuottamista vielä miljardeja 
vuosia. Olen onnekas, kun olen syn-
tynyt Maahan, ihmiskunnan elämän 
mahdollistavalle pienelle planeetal-
le. Katsellessani tähtiä hymyilen ja 
ihmettelen, miten minä, maailman-
kaikkeuden mittakaavassa tomu-
hiukkaseen verrattava alkuaineko-
konaisuus, voin ihmetellä, iloita ja 
olla onnellinen. 

Elämä on mysteeri. Elämälle kiitos, 
olen saanut paljon. 

Keskustelua

TARVE, TOTTUMUS,  
PERINNE VAI BIOLOGIA
Yki Räikkälä

Eräs henkilö kommentoi erästä kirjoitusta-
ni blogimetsä.fi:ssä näin: ”Luonnontutkimus 
ole ainakaan vielä ole selittänyt uskontoja, 
tai löytänyt selitystä siihen miksi esim. sa-
mat teemat toistuvat eri kansojen myyttisis-
sä tarinoissa. Mitä ne ilmaisevat ja mistä ne 
saavat alkunsa…”

Sitten hän lainasi Edvard O. Wilsonia, jo-
ka lienee yksi johtavia etologian ja biologi-
an tutkijoita:

”Taipumus uskonnollisen uskon omaksu-
miseen on ihmismielessä monivivahteisin ja 
väkevin voima ja hyvin todennäköisesti ih-
mismielen osa, jota ei voida poistaa. Se kuu-
luu sosiaalisen käyttäytymisen universaali-
siin piirteisiin.”

Meihin on nähtävästi evoluution ja abst-
raktin ajattelukyvyn myötä rakentunut omi-
naisuus, joka altistaa jumaluskoon. Meil-
lä on ylipäätään tarve saada selitys erilaisiin 
tapahtumiin ja ilmiöihin. Koko maailma, mis-
sä elämme, vaatii selityksen. Miksi se on ole-
massa? Miksi koko universumi on? Tiede-
kin syntyi tarpeesta saada tietää ja hahmottaa 
maailmaa. Sikäli uskolla ja tieteellä on taval-
laan yhteiset lähtökohdat. Mutta siihen se jää-
kin. Uskonnoilla on pyritty selittämään kaik-
ki. Koko maailma ja elämä. Ja vielä tuonpuo-
leinenkin. Uskonto on selitys. Tiede taas on 
väline ottaa maailmasta selvää. Sen tuloksien 
perusteella voidaan laatia selityksiä.

Yksilön uskomiseen liittyy myös sosiaali-
nen paine. On paljon helpompi alkaa uskovak-
si uskovassa ympäristössä, mikäli taipumus us-
koon on. Uskominen on myös sosiaalista käyt-
täytymistä. Uskomiseen liittyy usein sosiaalinen 
konstruktio, jossa maailmaa hahmotetaan mui-
den kautta. Itse kasvoin tapakristityssä perhees-
sä, jossa uskonto oli varsin ohuesti läsnä. Juma-
la ja Jeesus olivat olemassa olevia asioita, vähän 
kuin sadut ja muut kertomukset, vaikka Aarno 
Karimon Kumpujen yöstä -kirjasarjan tarinat, 
joita pienenä luin ja ihmettelin kuvia. Pääsiäi-
senä oli esillä koristeina rairuoho, puput ja noi-
dat, jouluun kuuluivat tontut ja joulupukki. Mi-
nua ei pantu pyhäkouluun, kuten eräitä silloi-
sia kavereitani. Vanhempani ja sukulaiset kyllä 
puhuivat paheksuvaan sävyyn ”siviilirekisteriin” 
kuuluvista, kuten silloin sanottiin. Ateisti-sanan 
kuulin myös jo lapsuudessani, eikä sävy tietysti 
ollut mairitteleva siinäkään. Ja tähän aiheetto-
maan mainehaittaan vapaa-ajattelijat joutuvat 

vieläkin törmäämään, eikä kirjailija Kari Hota-
kaisen kumma ”Jumalan kaltaista näkymätöntä 
voimaa vastustamaan on pitänyt perustaa yh-
distyksiä” -heitto Kirkko ja kaupunki -lehden 
haastattelussa asiaa helpottanut. Lukija voi hy-
vin kuvitella tässä tarkoitetun Vapaa-ajattelijat 
ry:tä, tarkoitti Hotakainen sitä tai ei.

Kirkko, papit ja perheraamattu olivat siis 
kotona itsestään selviä asioita. Mutta uskossa 
siten kuin uskonnollinen uskominen ymmär-
retään, en ole ollut missään vaiheessa. Rippi-
leirin jälkeen luulin olleeni. Sitouttaminen ja 
propaganda vaikuttivat nuoreen, ujoon ja tie-
tämättömään poikaan kahden viikon uskon-
tokeskitysleirityksessä. Unohdin asian kui-
tenkin jo parissa viikossa. Ei kannettu usko 
kallossa pysy, ainakaan kaikilla. Todellinen 
maailma, musiikki ym. tulivat tärkeämmiksi.

Äitini ei ole ollut käsitykseni mukaan kos-
kaan uskossa, eikä nyt 90-vuotiaana ole anta-
nut ensimmäistäkään merkkiä muusta. Ker-
ran kysyttyäni hän kertoi minulle, etteivät 
hänen vanhempansa olleet uskossa. Kirkko-
käynnit olivat harvinaisia. Äitini äidin puolei-
nen suku on tietääkseni enimmäkseen seku-
laaristi ajattelevia tai hällävälistejä. Isäni oli ta-
pauskovainen, mutta epäilen hänenkin olleen 
heikkouskoinen, vaikka viimeisinä vuosinaan 
vetikin seurakunnan miestenpiiriä. Hänen äi-
tinsä oli sen sijaan harras uskovainen.

Äidilläni ei ole ollut sosiaalista painetta 
uskomiseen, eikä nähtävästi taipumustakaan. 

Isäni kasvoi uskovan äidin kristillisesti kasvat-
tamana. Sosiaalista painetta lienee ollut lähi-
piirissä muutenkin maalaisliittolais-kristilli-
sessä ilmapiirissä, ja luterilaisuudesta tuli hä-
nelle perinne ja tapa. Minulla ei ole ollut sosi-
aalista painetta uskomiseen rippileiriä lukuun 
ottamatta, eikä nähtävästi aivorakenteeni ole 
otollinen uskonnolliselle uskolle. Voin hyvin 
epäillä kyseessä olevan perinnöllinen asia.

Kukaan ei synny rikollisena. Perimä, 
geenit vaikuttavat siihen, mutta varsin-
kin kasvuolosuhteet. Nämä yhdessä sane-
levat sen, kenestä tulee rikollinen. Samoin 
ei kukaan synny uskovana. Uskoon hurah-
taa paljon todennäköisemmin, jos kasvaa 
uskonnollisessa ympäristössä, mutta gee-
nistö vaikuttaa siinä myös. Jos olisin kasva-
nut uskonnollisessa ilmapiirissä näine omi-
naisuuksineni, todennäköisesti en olisi us-
koon siltikään tullut.

Tietysti meillä kaikilla on monia usko-
muksia, ja uskonvaraisia asioita on maail-
massa paljon, mutta ne ovat luonnollisia. 
En kykenisi ajamaan autolla, jos en uskoisi 
vastaantulevan pysyvän omalla kaistallaan. 
Usko yliluonnolliseen on sekin luonnolli-
nen seikka. Se on totta, mutta uskon koh-
de, se yliluonnollinen, ei. Näin on ainakin 
niin kauan, kunnes toisin pystytään luotet-
tavasti osoittamaan. Ja silloin se ei olekaan 
enää yliluonnollista, eikä uskontoja tarvita 
enää mihinkään.

Kuvassa olevista henkilöistä uskonnottomia olivat tai ovat suurin osa – var-
sinkin vanhemmasta päästä. Kirjoittajan äiti vanhempineen, täteineen se-
kä sisaruksineen. Kirjoittaja itse kuusivuotiaana alarivissä, toinen vasem-
malta. Vuosi on 1966 ja vieläkin pystyssä oleva isovanhempieni talo Kan-
kaanpäässä. Kuva: Matti Räikkälä, kirjoittajan isä.

Keskustelua
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BEETHOVENIN VIIMEISET SONAATIT 
– ELISABETH LEONSKAJA TURUN 
MUSIIKKIJUHLILLA 15.11.

Eero K. V. Suorsa

Sateisena marraskuun sun-
nuntaina kuultiin Turun 
musiikkijuhlilla Elisabeth 
Leonskajan (s. 1945) loista-
va Beethoven resitaali, jossa 

Leonskaja soitti Beethovenin vuosina 
1816–1822 säveltämät kolme viimeis-
tä sonaattia pianolle (tarkempi erittely 
arvion lopussa). Konsertin oli tarkoi-
tus avata Turun musiikkijuhlat, mut-
ta koronaviruksen takia konsertti jär-
jestettiin vasta marraskuussa. Heti al-
kuun on kiitettävä Turun musiikki-
juhlia ja Turun konserttitaloa hyvin 
toteutetuista turvajärjestelyistä pan-
demia-aikana: turvaväleistä pidettiin 
huolta ja kaikilta konserttiin osallistu-
vilta kerättiin puhelinnumerot talteen, 
mikäli syntyisi tarve ilmoittaa viruk-
sen leviämisestä. 

Haastavista olosuhteista huolimat-
ta Leonskaja soitti loistavasti; yli tun-
nin mittaisen konsertin aikana ei pi-
detty väliaikaa, joten Leonskajan kes-
tävyys oli huipputasoa. Rautainen it-
sekuri heijastui siinä, miten Leonskaja 
suoristi itsensä jokaisen sonaatin jäl-
keen ennen seuraavaa osuutta. Huoli-
matta teräksisestä kurinalaisuudestaan 
Leonskajan ote instrumenttiinsa oli tu-
tun tunteellinen, kuin Leonskaja olisi 
keskustellut vanhan ystävänsä kanssa. 
Voin sanoa, että nuotteja ei soitettu, 

vaan ne kaadettiin ilmasta haltioitu-
neelle yleisölle, niin ilmavalla tavalla 
Leonskajan soitto täytti konserttitalon.

Beethovenin kolmea viimeistä so-
naattia luonnehtivat poistuminen pe-
rinteisistä ja klassisista malleista. Vii-
meisistä sonaateista kuulee, miten 
Beethovenin kiivaimmat vuodet ovat 
takanapäin, mutta sonaateista on sil-
ti kuultavissa ristiriitaisuus – rauhaa 
ja levollisuutta ei välttämättä saavute-
ta koskaan. Säveltäjä on myös koon-
nut sonaatteihin selkeitä vastakohtia, 
kuuntelija on kuin klassisen dekkarin 
edessä: mitä arvoituksellinen säveltä-
jä on juuri näillä sonaateillaan halun-
nut kertoa? 

Sonaateissa kuullaan niin harmo-
niaa, mutta myös intohimoista pyr-
kimystä vauhtiin, suoranaista sport-
tisuutta. Moderneista pop-artisteis-
ta mieleen nousee Sian kappale Fire 
and Gasoline erityisesti As-duuri-so-
naatissa opus 110 – tunnelma on jy-
kevä, liki majesteettinen. Nämä Beet-
hovenin sonaatit on myös kytkettävä 
omaan aikakauteensa: Ranskan suuri 
vallankumous ja Napoleonin sodat oli-
vat romuttaneet Euroopan perinteisen 
järjestelmän, ja Beethoven oli päässyt 
näkemään tämän läheltä. Kun muis-
tamme, että 1600-luvun barokkimu-
siikki heijasteli katolisen kirkon ma-
sinoimaa vastauskonpuhdistuksen ult-
rakonservatiivista henkeä, niin Beet-

hovenin musiikki näyttää, mitä 200 
vuodessa ehtii tapahtua. Beethovenin 
viimeiset sonaatit kertovat muuttu-
neesta maailmasta.

Leonskajan vierailu Turussa oli to-
dellinen merkkitapaus. Moskovan 
konservatorion Jacob Milsteinin ja 
Svatseslav Richterin opissa olleelle 
Leonskajalle Beethoven on tuttu sävel-
täjä: hän debutoi 11-vuotiaana Neu-
vostoliiton Tbilisissä pianokonsertol-
la C-duurissa, opuksella 15, ja 18-vuo-
tiaana hän voitti Enescu-pianokilpai-
lu Bukarestissa, jolloin tuomaristossa 
istuivat Aram Hatsaturjan ja Arthur 
Rubinstein. Leonskaja on asunut vuo-
desta 1974 lähtien Wienissä, ja hänet 
on palkittu kunniaristillä, Itävallan 
korkeimmalla arvomerkillä. Leonska-
ja on voittanut Brahmsin pianosonaa-
teista Caecilia-palkinnon myös Dia-
paso d’Or -palkinnon Franz Liszt tul-
kinnoistaan. Leonskaja on esiintynyt 
kaikilla merkittävillä musiikkijuhlil-
la, kuten Salzburgin musiikkijuhlilla.

Konsertin ohjelma:
Sonaatti pianolle nro 30 E-duuri,  
op. 109
I Vivace ma non troppo –  
Adagio espressivo
II Prestissimo
III Gesangvoll, mit innigster 
Empfindung.

Sonaatti pianolle nro 31 As-duuri, 
op. 110
I Moderato cantabile molto 
espressivo
II Allegro molto
III Adagio ma non troppo – Allegro 
ma non troppo

Sonaatti pianolle nro 32 c-molli,  
op. 111
I Maestoso – Allegro con brio ed 
appassionato
II Arietta: Adagio molto semplice e 
cantabile
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Kulttuuri ja kirja-arviotKulttuuri ja kirja-arviot

Risto Puumalainen

Taivaanpallo kuvaa Saint He-
lenan saarella syntyneen 
Agnus-pojan varttumista 
6-vuotiaasta 13-vuotiaak-
si asti. Hän on lahjakas, op-

pii lukemaan, kirjoittamaan ja laske-
maankin nopeasti ja pienellä opetuk-
sella. Hän toteuttaa tunnollisesti herra 
Halleyn antamaa taivaan tarkkailu- ja 
merkitsemistehtävää. Levottomuudet 
St. Helenalla saavat Agnuksen äidin 
hyväksymään kasvattajapapin suosi-
tuksen, eli lähettämään Agnuksen 
viemään kirjettä herra Halleylle Lon-
tooseen. Juonessa on monia kääntei-
tä, joissa päähenkilöä totisesti koetel-
laan. Niidenkin takia hän saa minun 
empatiani. Eniten minua kuitenkin 
kiinnosti Agnus-pojan kehittyminen 
ja vapautuminen uskonnon kahleis-
ta kohti uteliasta ja vapaata maailman 
tutkimista.

Minua innosti etsiä, kuinka Ol-
li Jalonen kuvaa tieteen ja uskon-
non kamppailua valistuksen sarasta-
essa. Mielestäni hän tekee sen silkki-
hansikkain, ehkä ainoalla 1600-luvulle 
mahdollisella tavalla. Vielä nykyään-
kin, kirjan ilmestysmisvuonna 2018, 
uskonnon ja tieteen ristiriitaa käsitel-
lään kierrellen ja kaarrellen, mielel-
lään vaieten. 

Liimasin kirjaan 38 kirjanmerk-
kiä! Niin ei totisesti tapahdu joka kir-
jan kohdalla. Kirjasta löytyi siis paljon 
minua miellyttävää tai minua puhut-
televaa. Tässä muutamia suoria laina-
uksia ja ajatuksiani:

”Hän alkaa kertoa outoa asiaa. Et-
tä kaikilla kansoilla ei, eikä edes kan-
sojen sisällä kaikille ihmisille Juma-
lan sana ole sama.” (s. 67) Niinpä. 
Siinä on jokaisen uskontokunnan 
johtajalla tekemistä, että yrittää pi-
tää joukkonsa yhtenäisenä ja yleensä 
kasassa. Sama koskee tietenkin mei-
tä ateistejakin. 

”Kun olen kerran kysynyt herra 
pastorilta että voiko ihminen tehdä 
ajan itselleen eteen, hän on vastannut 
lempeästi että emme me pienet maan 
asukit pysty tulevalle yhtään mitään, 

vaan Jumala meidän Herramme päät-
tää päiviemme määrän ja säätää tyy-
nen järkähtämättömästi niiden kaiken 
kulkemisen.” (s. 86)

Agnus-poika oli kuitenkin suunni-
tellut ja toteuttanut seuraavia päiviään, 
joten hän epäili mielessään pastorin 
“totuutta”. Agnus ei uskaltanut tieten-
kään sanoa ääneen epäilyksiään, sillä 
silloin häntä olisi piiskattu rottinkike-
pillä niin kauan, että hän ”tietäisi”, mi-
kä on oikein ja pyytäisi anteeksi pasto-
rilta ja Jumalalta.

Puistattavan ällöttävää, mutta sa-
manlaista sadistista väkivaltaa esiin-
tyy edelleen kristinopin Kaikkivalti-
aan Jumalan nimessä, jopa vapaaeh-
toisesti. Mieleen tulee ensimmäisenä 
filippiiniläiset kristityt, jotka ruoski-
vat itseään pääsiäisenä ja oikeasti ris-
tiinnaulitsevat ihmisen. Ihan vain Ju-
malan kunniaksi. Toisena tulee mie-
leen kristitty Opus Dei -järjestö, joka 
toimii Suomessakin. He sitovat piik-
kinauhan reiteensä ja piiskaavat itse-
ään katumusnauhalla. Minulle moiset 
rituaalit ovat mielenvikaisten keksin-
töä ja käytäntöä.

Ja Raamatun mukaan Jumala säätää 
kaikesta tyynen järkähtämättömästi. 
Hän on siis hurja ja arvaamaton dik-
taattori, pahempi ja kaikkivoipaisem-
pi kuin aikanaan naapurimaamme Isä 
Aurinkoinen. 

”Se että pastori ja herra Halley ovat 
eri mieltä auringosta ja maasta ei tun-
nu ollenkaan hyvältä. En pysty tietä-
mään kumpi on oikeassa.” ( s. 155) On-
neksi nykyään jo peruskoulun käynyt 
tietää, että Aurinko on tähti tähtien 
joukossa ja Maa yksi pyöreä planeetta 
äärettömässä maailmankaikkeudessa.

”Jumalan sana on Raamatussa eikä 
siihen ole mitään kysyttävää, ei lisät-
tävää eikä vähennettävää, vaan kaik-
kea on noudatettava.” (s. 156) Vieläkin 
jotkut kansanedustajatkin haluaisivat 
Raamatun olevan Suomen lain yläpuo-
lella, mutta onneksi järki on jo vahvas-
ti (?) voitolla.

”Se, joka ei nyt ole kuuliainen ja py-
sy oikealla puolella, asettuu teollaan 
esivaltaa vastaan ja siten suoraan ku-
ningasta ja Jumalaa vastaan. Sen pa-

hempaa syytettä ei ihminen voi saa-
da.” (s. 179) Ei uskoisi, mutta yhä jot-
kut valtiojohtajat liittoutuvat kirkon 
kanssa hallitakseen kansaa. 

”Herra pastorin opetukset ovat vielä 
minussa, mutta nyt herra Halleyn ope-
tukset tulevat entisen päälle ja alkavat 
tuntua enemmän tosilta.” (s. 342) Mi-
näkin olin Suomen valtauskonnon kir-
joissa 45 vuotta, ja jopa opetin perus-
koulussa kristinoppia, tietenkin näen-
näisesti tunnustuksetonta, mutta luet-
tuani Raamatun kannesta kanteen ja 
erottuani kirkosta vapauduin helve-
tin pelosta ja uskalsin tunnustaa tie-
teen totuudet suuremmiksi kuin us-
konnon fiktiot. 

”Ihmisluonnossa on vain niin sy-
vässä enteitten hapatus että alkoi-
vat taas Suurta paloa povaamaan.” (s. 
398) Tämä lause on luvussa, jonka ot-
sikko on ”Voihan komeetta merkki ol-
la”. Niinpä, mutta silloin uskovaisten 
pitäisi pystyä kumoamaan todistettu 
nykytieto komeetoista. Satujen väittä-
minen faktaksi on törkeää valehtelua. 

”Ei niinkään uskoa tarvita, vaan tie-
don kertakaikkista kerääntymistä.” (s. 
417) Kiitos ja ylistys tieteelliselle maa-
ilmakuvalle ja sen saavutuksille!

”Näin alkaa uusi aika. Kohta ei ole 
entistä enää ja pian nähdään pimeim-
piinkin nurkkiin.” (s. 432) Kyllä, muu-
tos on ikuista. Kaikella on aikansa, 
myös diktaattorijumalilla.

Olli Jalonen jatkoi tarinaansa seu-
raavassa kirjassa Merenpeitto. Tässä-
kin kirjassa uskonto ja tiede ovat na-
pit vastakkain ja tieteentekijän piti vie-
lä kirjan tapahtuma-aikaan huomioi-
da papisto ja Raamattu.

TAIVAANPALLO JA MINÄ 
– VUODEN 2018 KIRJALLISUUDEN FINLANDIA-
VOITTAJAN ANTAMIA AJATUKSIA 

Taivaanpallo. Kuva: Otava
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Sananen
toimitussihteeriltä

EI TAVOITTEITA, VAAN UNELMIA  

– KATSAUS KAUTEEN 2017–2020
Eero K. V. Suorsa

Marimekon entinen pitkäaikainen toimitus-
johtaja Kirsti Paakkanen toteaa omaelämä-
kerrassaan Suurin niistä on rakkaus ”minul-
la ei ole tavoitteita, minulla on unelmia”. Täl-
lä periaatteella olen lähestynyt kaikkea sitä, 
mitä kirjoitan ja mitä itse kirjoittaminen on 
olemukseltaan minulle pelkän leipätyön li-
säksi. Lehteä tehdessä on uskallettava unel-
moida, miettiä sitä, mikä tuntuu mahdotto-
malta ja huomata se mahdolliseksi. 

On sanomattakin selvää, että lehti on 
minulle hyvin rakas. Lehteä ryhdyin tilaa-
maan vuonna 2012, ja ensimmäisen kerran 
rohkaistuin kirjoittamaan lehteen kirja-ar-
vostelun myös tässä numerossa haastatellun  
Sikivu Hutchinsonin teoksesta Godless Ame-
ricana: Race and Religious Rebels vuonna 
2013. Sitten vierähti kolme vuotta, ja vuon-
na 2016 ryhdyin kirjoittamaan lehteen sään-
nöllisemmin, ja vuonna 2017 ryhdyin lehden 
toimitussihteeriksi ja lähdin samalla heittä-
mällä Turun vapaa-ajattelijoiden toimintaan 
mukaan. 

Päätoimittaja Esa Ylikoski perehdytti mi-
nut lehden tekemiseen, ja oli hienoa astua 
mukaan lehteen, jolla on historiaa ja pitkät pe-
rinteet. Ensimmäistä kertaa syyskuussa 2017 
vieraillessani Vapaa-ajattelijain liiton toimis-
tolla Kalliossa tunsin historian havinaa ja jär-
jestön arvovaltaa. Toimistolla olen oppinut 
Esalta kolmen vuoden aikana tärkeitä juttu-
ja järjestötyöstä. Toimituskunnasta minun on 
mainittava ahkerat ja hyvät kirjoittajat, Sata-
kunnan vapaa-ajattelijoiden Yki Räikkälä ja 
Tampereen vapaa-ajattelijoiden Jori Mäntys-
alo – molemmille suuret ja lämpimät kiitok-
set. Jorille vielä lisäkiitokset – hän on ollut ar-
vokas apu lehden digitalisoinnissa ja artikke-
lien saamisessa webiin.  Kiitos näistä kolmes-
ta vuodesta, ja jatketaan eteenpäin.

Alkuun on todettava eräs tärkeimmistä ja 
suurimmista iloistamme, eli aktiiviset avusta-
jamme lehden teossa ja yhdistysaktiivit, jot-
ka uhraavat kallisarvoista aikaansa kertoak-
seen yhdistysten kuulumisia ympäri maata. 
Näin saamme myös merkittävää tietoa yh-
distysten tärkeistä toimintamuodoista, kuten 
uskonnottomien hautausmaiden hoitamises-

ta ja ylläpidosta. Yhdistykset ovat eräs lehden 
kivijaloista: sen lisäksi, että Vapaa-ajattelija 
on uskonnoton kulttuurilehti, se on järjes-
tölehti, joka elää ja hengittää aktiivisista yh-
distyksistä.

Aloittaessani esitin, että lehdessä on to-
teuttava isoja uudistuksia. Eräs tällainen asia 
on visuaalinen ilme, eli kuvitus. Pyysin apuun 
valokuvaaja Daisy Heartin, ja ryhdyimme 
ideoimaan kansikuvia. Daisyn idearikkaus, 
organisointi- ja improvisointikyky mallien, 
maskeeraajien, kuvausrekvisiitan- ja paikko-
jen järjestämisessä on jotain, mitä voi vain 
ihailla. Myös taittaja Sauli Lehtinen ansaitsee 
kiitokset – Sauli on tehnyt hienoa työtä välil-
lä erittäin nopealla aikataululla, mitä myös-
kin voi vain ihailla.

Kansikuva on erittäin keskeinen teki-
jä pohdittaessa sitä, mitä lehti haluaa ulos-
päin kertoa. Vapaa-ajattelijan kaltaisen leh-
den suhteen ei ole yksiselitteistä, millainen 
kannen tulisi olla. Lehti käsittelee laajoja tee-
moja, kuten ihmisoikeuksia ja arvoja, joi-
ta on hankala ilmaista valokuvana. Aika-
kauslehden visuaalinen ilme on uudistet-
tava säännöllisin väliajoin, koska tämä toi-
mii piristysruiskeena lehden lukijoille vetäen 
näitä sisällön pariin, vaikkeivät voisi sietää 
kansikuvaa, kuvitusta tai muuta visuaalista 
ilmettä.  Vastaavalla tavalla Anna Wintour 
uudisti vuodesta 1988 päätoimittamansa Yh-
dysvaltain Voguen visuaalisen ilmeen, joka 
aluksi herätti voimakasta vastustusta mai-
nostajien ja tilaajien parissa, lähinnä New 
Yorkin ja Texasin republikaanimiljardööri-
en mielikuvitusköyhää nurinaa ”miten kan-
sikuva liittyy lehden sisältöön”. Kuten tie-
dämme, historia on todistanut, että Win-
tour oli linjassaan oikeassa ja hänen arvos-
telijansa väärässä: mainostajia ja tilaajia tuli 
runsaasti lisää. 

Mainostajat ovat seuraavan, 2020–2023 
kauden tärkeä osa-alue; mainostajien tavoit-
taminen tulee olemaan tärkeä lisä lehden ke-
hittämisessä. Kuten mainitsin esitelmässäni 
”Onko Vapareissa potkua?” Satakunnan va-
paa-ajattelijoiden Jumalattomilla kesäpäivillä 
2018, niin myös irtonumeromyynnin kasvat-
taminen ja jälleenmyyntiverkoston kehittä-
minen eteenpäin ovat edelleen tärkeitä tehtä-

viä, ja tässä tarvitaan kaikki yhdistysaktiivien 
apu. Eli jos tiedät kotipaikkakunnaltasi kir-
jakaupan, jota Vapaa-ajattelija voisi kiinnos-
taa, niin älä jahkaile, vaan toimi. Vapaa-ajat-
telija on kehitetty siihen pisteeseen, että se on 
ansainnut paikkansa jokaisen  kirjakaupan ja 
päivittäistavarakaupan aikakausilehtihyllyssä. 
Työtä siis riittää edelleen.

Laajat, kiinnostavat henkilöhaastatte-
lut ovat myös asia, jonka halusin tuoda 
mukanani lehteen. Tähän mennessä olen 
haastatellut niin Britannian ex-muslimien  
Maryam Namazieta, sosiaalipsykologi ja 
kulttuuriantropologi Katriina Järvistä, his-
torioitsija Kaari Utriota kuin monia mui-
takin kiinnostavia hahmoja. Nämä tuovat 
lehteen syvää uskottavuutta. Myös kirja-ar-
vostelut ajankohtaisista, maailmalla puhut-
taneista laadukkaista teoksista ovat olleet 
toimitussihteerinä minulle tärkeitä – en ole 
päässyt tavoitteeseeni, että jokaisesta leh-
destä käytettäisiin kolme aukeamaa kirja-
arvosteluihin, teatteri-, ooppera- ja baletti-
kritiikkeihin, mutta työtä näiden parissa on 
hyvä jatkaa. Lehdessä ei ole julkaistu itse-
asiassa yhtään teatteri-, tanssi- , tai- baletti-
kritiikkiä minun toimitussihteerin kaudel-
lani. Joten vuoden päättävästä 4/20-nume-
rosta saatte lukea ainakin yhden tällaisen. 

Mitä tehtävää meillä siis edelleen on? Lehti 
ajaa liiton ja sen jäsenyhdistysten asiaa, joten 
seuraavassa on hyvä määritellä organisaation 
roolia. Koska jos emme ymmärrä organisaati-
on roolia ja sen kaikkialle ulottuvaa merkityk-
sellisyyttä, siis sitä, että organisaation aseman 
etusijalle meneminen ja että sen yhtenäisyys 
on kaikki kaikessa, on myös päätehtävämme, 
uskonnottomien aseman edunvalvonta, se-
kulaarin kulttuurin edistäminen ja kirkon ja 
valtion erottaminen erittäin syvässä vaaras-
sa. Toivonkin liiton uusilta toimihenkilöiltä 
näiden periaatteiden myötä yhtenäisyyttä ja 
liiton tavoite- ja toimintastrategian vakavaa 
opiskelua ja sisäistämistä.

Vielä seuraavasta unelmastani. Jotta lehti 
saisi vielä lisää kirjoittajia, olen ajatellut järjes-
tää lehden puitteissa kirjoittajakoulun, johon 
saavat osallistua kaikki kiinnostuneet yhdistys-
ten jäsenet ympäri maata. Kynnys on matala. 

Kiitos!

Markku Myllykangas

Julkkikset ovat monien tavik-
sien palvomia ja matkimia 
esikuvia. Joidenkin kohdalla 
kuuluisuuksien vaikutusval-
ta voi johtaa turmion tielle. 

Se näkyy muun muassa lisääntynee-
nä turvautumisena yliluonnollisilla 
voimilla höystettyihin henkisyyteen 
ja hengellisyyteen. Eritoten hengelli-
syyden ympärille on keitetty varsinai-
nen sekametelisoppa eri uskonnoista 
ja gurujen opeista maustettuna kun-
kin omaperäisillä uskomuksilla. Lop-
putuotteena on lobotomiakultteja.

Monet julkkikset, erityisesti taiteili-
jat sanovat tallaavansa ”henkistä pol-
kua”. He ovat viehtyneitä humpuu-
kiin, kuten uskomuslääkintäuskoon 
tai henkimaailman kaltaiseen tai-
kauskoon. Hyvin usein nämä hölyn-
pölyuskot kulkevat käsi kädessä. Pin-
tajengi vouhottaa reiki- ja enkeliener-
giaterapiasta, enneunista, selvänäke-
misestä, sielunvaelluksesta, loitsuista, 
noitarummun kuminasta ja kaikesta 
muusta yliluonnollisesta törystä. Puut 
ja metsätontut supattelevat sille.

 Vesa-Matti Loiri on paljastanut ot-
tavansa vastaan tietoa itsensä ulkopuo-
lelta. Jari Sillanpää on ruotinut mi-
nuuttaan meedioiden avustuksella. 
Katri-Helena on käynyt kirjeenvaih-
toa kuolleen miehensä kanssa. Satu 
Silvo on hurahtanut erilaisiin outo-
hoitoihin. Hän on myös sanonut ole-
vansa enkeleiden kanssa tekemisissä 
päivittäin. Hän löytää oitis parkkipai-
kankin, jos vain pyytää apua enkeleil-
tä. Silvo rupattelee myös maailman-
kaikkeuden kanssa. 

Manuela Bosco on enkelihoitaja ja 
sielunmaalari. Enkelihoidon lopussa 
Bosco auttaa asiakkaan, joka on usein 
kasvanut hoidon aikana lisää pituutta, 
enkelten luota takaisin arkeen. Bosco 
on nähnyt hymyileviä, humoristisia ja 
tanssivia enkeleitä jopa YLEn Aamu-
TVn studiossa. Kirsi Ranto turvaa en-
kelipoluksi kutsumaansa elämänfilo-
sofiaan. Siihen kuuluu muun muassa 
universaali rakkaus, henkisyys, intui-
tio ja hänen henkinen valmentajansa 
äiti Amma haleineen ja mantramumi-
noineen. Kirsi Pimiä on suojelusen-
keliuskossa.

Voi Hyvin -lehti (9/2020) on pullol-
laan älyvapaita tarinoita henkisyyden 
polulla tarpovista hörhöistä. Meditaa-
tio-ohjaaja ja henkinen valmentaja Ta-
ru Astikainen tarinoi, miten torjutut 
tunteet varastoituvat usein alakehoon. 
Häpeä jää kireyttämään lantiota ja vi-
ha pakottamaan vatsaa. Telepaattisil-
la kyvyillä varustettu näyttelijä Miia 
Nuutila tuntee enkelten kosketuksen 
ja uskoo sielunvaellukseen, henkiop-
paisiin ja valo-olentoihin. 

Muusikko Tuure Kilpeläinen us-
kottelee sielun kulkevan meidän luuta 
ja nahkaa olevissa lainakamppeissam-
me ja on seuraavassa vaiheessa toisissa 
lainakamppeissa. Lopulta sielu kulkee 
kohti valoa. Intuitiivinen energiahoita-
ja Marjo Heinonen käy valon koske-
tus -hoidossa läpi chakrat ja yin/yang 
-energian. Joogaopettaja Meri Tiitola 

saarnaa mantrojen eli voimasanojen ja 
-lauseiden ihmeellisistä vaikutuksis-
ta. Yksi voimallisimmista mantroista 
meditoinnissa on myötätuntoon, vii-
sauteen ja ykseyteen kutsuva ”OM 
MANI PADME HUM”.

 Fyysikko (kyllä, fyysikko!) Johan-
na Blomqvist on yhdistänyt ”jännittä-
vällä tavalla” kvanttifysiikan ja vanhan 
hoitoperinteen ja ryhtynyt reikiopet-
tajaksi ja -hoitajaksi. Hän antaa myös 
ryhmäetähoitoja, jopa tuhansien ki-
lometrien päähän. Reikiä voi harjoit-
taa itsehoitonakin. Esimerkiksi sydän-
tä voi hoitaa panemalla molemmat kä-
det rinnan päälle joko päällekkäin tai 
rinnakkain. Jos haluaa herättää intui-
tion, pitää laittaa toinen käsi takarai-
volle ja toinen otsalle kolmannen sil-
män päälle.

Kosmisen huumorin erikoislähet-
tiläs Juhan af Grann haihtui onnek-
semme mediasta jo aikapäiviä sitten. 
Hän uumoilikin häipyvänsä avaruu-
solioidensa tykö makaaberilla tavalla.

 Valehtelun ammattilaisiin kuulu-
vat pappien lisäksi monet toimittajat 
ja mediat. Niiden vastuuttomat jutut 
ovat journalismin irvikuvia. Ne suol-
tavat arvostelukyvyttömille massoil-
le magiaa ja mystiikkaa, järjettömyy-
den myrkkyä ylistävää roskaa. Ilman 
kritiikin häivää. Median pyörittämäs-
sä aivopesussa käytetään herkkusien-
ten kasvatuksesta imuroitua menetel-
mää. Suurimman osan ajasta poruk-
ka pidetään pimennossa ja välillä sille 
syötetään paskaa.

Hörhöily ei ole suomalaisten etu-
oikeus. Takavuosina maailman suu-
rimmassa hourulassa Yhdysvalloissa 
erästä senaattoria epäiltiin alienik-
si. Kuten kolmasosaa senaattoreista. 
Toimittajat tivasivat lehdistötilai-
suudessa epäillyltä senaattorilta asi-
an todenperäisyyttä. Hän tyytyi vain 
mongertamaan: ”Ukla dukla duu”. Ja 
poistui paikalta salamyhkäisesti vir-
nuillen.

HÄMÄRÄN 
RAJAMAILLA

Kolumni • Tieteen puolesta



Jäsenyhdistykset

Lehden ja liiton tiedot

Sekulaarin kulttuurin, ihmisten 
yhdenvertaisuuden, ajatuksen ja vakau-
muksen vapauden sekä tiedepohjaisen 
maailmankuvan, rationaalisen ajattelun 
ja humanismin äänenkannattaja. 
Kulttuuri- ja mielipidelehtien liitto 
Kultti ry:n jäsen.

 Julkaisija
Vapaa-ajattelijain Liitto ry 
Liitto on uskonnottomien edunvalvon-
ta-, ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö.
Kirjoittajien mielipiteet eivät välttämättä 
vastaa lehden tai julkaisijan kantaa.

Lehden tiedot
Painopaikka
Painopaikka Grano Oy 
Lehti 4/2020 
Painos 2400 kpl 
ISSN 0355-8703 
ISSN 2242-8992 
Ilmestyy 4 numeroa vuodessa

Toimitus
Päätoimittaja 
Esa Ylikoski
Toimitussihteeri 
Eero Suorsa
Maria Enebäck 
Käpy Luotonen-Huhta 
Jori Mäntysalo 
Risto Puumalainen 
Yki Räikkälä
Kirjoittajalle, lukijalle 
Kirjoitukset, mielipiteet, aihetoivomuk-
set ja kommentit toimituskunnalle alla 
olevaan osoitteeseen. Mahdollisista 
kirjoituspalkkioista sovittava ennakolta. 
Toimitus varaa oikeuden muokata ja 
lyhentää tekstejä. 

Yhteydenotot 
toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi 
p. 0504685332

Tilaukset, ilmoitukset, 
osoitteen muutokset
Tilaushinta 30 €/vuosi
Ilmoitukset  koko sivu  500 € 
  puoli sivua 250 € 
   1/4 sivua 125 € 
   1/8 sivua  75 €
Tilaukset, ilmoitukset ja tilaajien  
osoitteen muutokset osoitteeseen: 
Vapaa-ajattelijain Liitto ry 
Neljäs linja 1 
00530 Helsinki 
val@vapaa-ajattelijat.fi 
p. 050 468 5332
Jäsenyhdistysten henkilöjäsenet 
ilmoittavat osoitteenmuutokset ja muut 
jäsenasiat omalle yhdistykselleen.

Seuraava numero
IImestyy maaliskuussa 2021. Aineisto 
7.2.2020 mennessä osoitteeseen: 
toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi

Vapaa Ajattelija
nettilehti: 
vapaa-ajattelijat.fi/va-lehti 
arkisto: 
vapaa-ajattelijat.fi/lehden-arkisto

Vapaa-ajattelijain Liitto ry 
Fritänkarnas förbund rf
Liittohallitus
Jape Lovén, puheenjohtaja 
Antti Värri, varapuheenjohtaja 
Timo Karjalainen, pääsihteeri 
Ritva Ahonen 
Yki Räikkälä 
Riku Salminen 
Marjatta Syväterä 
Liisa Taskinen 
Esa Ylikoski 
Varajäseninä 
Harry Anttila, Eero Suorsa,
Timo Mykrä, Olli Palokangas

Liike- ja yhteisötunnus 0221208-2
Yhdistysrekisterinumero 38101

Tilinumero FI14 5542 2320 3638 64 
BIC OKOYFIHH
Neljäs linja 1, 00530 HELSINKI  
http://www.vapaa-ajattelijat.fi  
val@vapaa-ajattelijat.fi  
p. 050 590 3763 (pääsihteeri) 
p. 0504134013 (puheenjohtaja

Vapaa Ajattelija

ETELÄ-KARJALAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Olavi Korhonen, Korkearannantie 3 F 54530
Luumäki | puh. 0500-556010 |
lappeenranta@vapaa-ajattelijat.fi

FORSSAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Juha Toivonen | Tölönkaari 4 A 8, 30420 FORSSA |
vapaa-ajattelijat.fi/forssa | puh. 044 592 0210 | 
forssa@vapaa-ajattelijat.fi

HELSINGIN SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY
pj Binar Mustafa | helsinki@vapaa-ajattelijat.fi |
Neljäs linja 1, 00530 HELSINKI | puh 040 673 6649
vapaa-ajattelijat.fi/helsinki |

JOENSUUN SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Ari Sulopuisto | Karhuntie 27, 80230 JOENSUU |
puh. 040 571 3989 |
vapaa-ajattelijat.fi/joensuu |
joensuu@vapaa-ajattelijat.fi

KAINUUN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Aki Räisänen | Sudenpolku 6 D 20, 87300 KAJAANI I
puh. 050 594 8501 | kainuu@vapaa-ajattelijat.fi

KEMIN VAPAA-AJATTELIJAT RY
pj Pertti Periniva |Leppälinnuntie 5, 94700 KEMI |
puh. 040 557 2215 | kemi@vapaa-ajattelijat.fi |
www.vapaa-ajattelijat.fi/kemi |
keminvapaa-ajattelijat.blogspot.com |
facebook.com/Kemin Vapaa-ajattelijat ry

KESKI-SUOMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
pj Päivi Kovanen | puh. 040 8458149 | 
ks@vapaa-ajattelijat.fi | 
ks.vapaa-ajattelijat.fi 
facebook.com/ksvapaaajattelijat

KESKI-UUDENMAAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
pj Jenni Komonen, puh 0445290479 |
siht. Soile Itäluoma, puh. 0405341102 |
keski-uusimaa@vapaa-ajattelijat.fi |
vapaa-ajattelijat.fi/keski-uusimaa 

KOTKAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Ulla-Maija Eerola | Munsaarentie 70, 48300 Kotka |
puh. 0440 183 966 |
vapaa-ajattelijat.fi/kotka |
kotka@vapaa-ajattelijat.fi

KOUVOLAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Killingintie 4 B 19, 45700 KUUSANKOSKI | 
puh. 040 704 4638 |
kouvola@vapaa-ajattelijat.fi

LAHDEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Saimaankatu 3-5 B 34, 15140 LAHTI |
vapaa-ajattelijat.fi/lahti |
lahti@vapaa-ajattelijat.fi

LUOTEIS-LAPIN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Reijo Raappana | Raappanantie 7,
95830 Vaattojärvi | puh. 040 823 6342 |
luoteis-lappi@vapaa-ajattelijat.fi |
reijo.raappana@wippies.fi

NOKIAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Raili Ala-Kivimäki | Poutuntie 10 A 3, 37100 Nokia |
vapaa-ajattelijat.fi/nokia |
nokia@vapaa-ajattelijat.fi

OULUNSEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Timo Karjalainen | Kastellinkaari 22, 90230 OULU
puh. 0505903763 | www.vapaa-ajattelijat.fi/oulu |
oulu@vapaa-ajattelijat.fi

RAISION VAPAA-AJATTELIJAT RY
pj Anne Sinilaakso | Ounelantie 28 21260 Raisio |
p. 050 5282358 | raisio@vapaa-ajattelijat.fi

ROVANIEMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Marianne Ikävalko | marianne.ikavalko@gmail.com |

SATAKUNNAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
c/o Jukka Kim | Tarhatie 2 as. 6, 29250 Nakkila |
vapaa-ajattelijat.fi/satakunta
satakunta@vapaa-ajattelijat.fi

SEINÄJOEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Marko Koivuniemi | Poikkitie 22, 61600 Jalasjärvi |
puh. 0400 429 540 |
vapaa-ajattelijat.fi/seinajoki |
seinajoki@vapaa-ajattelijat.fi

TAMPEREEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Yliopistonkatu 58 B, 6 krs, 33100 TAMPERE |
puh. 045-8593143 |
vapaa-ajattelijat.fi/tampere |
tampere@vapaa-ajattelijat.fi

TURUN VAPAA-AJATTELIJAT RY
pj Stig-Göran Lindqvist |
Liisankatu 9 C 99, 20810 Turku |
puh. 040-747 1335 |
puheenjohtaja.turku@vapaa-ajattelijat.fi |
www.vapaa-ajattelijat.fi/turku

LIITY JÄSENEKSI – TUE VAPAA-AJATTELUA:
Nettilomakkeen vapaa-ajattelijat.fi/liity-jaseneksi tiedot ohjautuvat valitsemaasi yhdistykseen.

Jäsenhakemuksen voi lähettää myös yhdistyksen sähköpostiin tai toimihenkilöille.

LAHJOITUKSET LIITON TAI YHDISTYSTEN PANKKITILEILLE
VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TAVOITTEET JA STRATEGIA 2020-2023

on julkaistu myös liiton nettisivuilla  
vapaa-ajattelijat.fi/blog/2020/09/28/tavoitteet-ja-strategia-2020-2023


