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  Tervehdin yhdistyksen 
jäseniä tilanteessa, jossa 
Covid-19 koko valta-
kunnan tilanteessa alkaa 
laantua. Samalla on to-
dettava, kuinka epide-
mia jatkaa omaa rankkaa 
kulkuaan Satakunnassa. 
Tautitilanne on sen il-
maannuttua vaikeuttanut 

yhdistyksemme toimintaa. Kesän satakuntalainen tapah-
tuma Jumalattomat kesäpäivät ovat kahtena vuotena olleet 
hyllyllä. Yhdistyksessä ollaan toiveissa Jumalattomien päi-
vien toteutumiseen seuraavana kesänä.
  Olemme saaneet vuoden aikana yhdistyksen riveihin uu-
sia jäseniä. Se jos mikä ilahduttaa ja on hyvää kehitystä. 
Jäsenkehityksen, vaikka pienenkin, nytkähtäminen on ilah-
duttavaa. Yhdistyselämän ollessa Suomessa pitkäaikaises-
sa murroksessa ja käymistilassa, edellä kuvattu on hyvä 
signaali meidän oman järjestön sisällä. Vahvuutenamme 
voidaan pitää homogeenisyyttä.  Meidän yhtenäisyyttä voi-
daan pitää merkittävänä voimavarana ja olemme ponnista-

neet karikoiden yli vaikeinakin aikoina. 
  Tehdäänpä vielä lyhyt paluu Jyväskylän liittokokoukseen 
26–29.9.2020, siellä yhdistyksemme säilytti asemansa lii-
ton johdossa hyvin. Liittokokousedustaja Tanja Laine teki 
vahvaa ja hyvää työtä kokoussalissa ja turvasi yhdistyksen 
intressit. Liittohallituksen jäseneksi valittiin Yki Räikkälä 
ja liittovaltuuston jäseneksi Tauno Perkiö molemmat jat-
kamaan. Heidän toimiessaan luottamustehtävissään, yh-
distyksen ääni kuuluu liiton korkeimmalla tasolla, kuten 
sen pitääkin. 
  Vapaa-ajattelijain liiton piirissä tehty kansalaisaloitte elä-
mänkatsomustieto vapaasti valittavaksi, on tätä kirjoitet-
taessa kerännyt 2662 allekirjoitusta (lokakuu, n. 12.000). 
Ollaan kaukana 50.000 allekirjoituksen määrästä. Vaikka 
suurin osa suomalaista kannattaa ET-opetuksen avaamista 
jokaiselle koululaiselle ja opiskelijalle, silti allekirjoitus-
ten kerääminen ja kansalaisten mobilisaatio asian ympäril-
le aiheuttaa päänvaivaa. Yhdistyksessä on tehty pohjatyötä 
nimenkeräyksen onnistumiseksi ja toivomme, että mah-
dollisimman moni myös kertoisi lähipiirissään kansalais-
aloitteen olevan vireillä ja odottavan lisää allekirjoituksia. 
   Yhdistyksen syyskokoukseen odotamme jäsenistöä päät-
tämään henkilövalinnoista ja ensi vuoden toimintasuun-
nitelmasta ja taloudesta. Odotamme jäseniä päättämään 
yhteisistä asioista ja vauhdittamaan vapaa-ajatteluaatteen 
etenemistä Satakunnassa.
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TOIMITTAJAN SANA VAPAA Yki Räikkälä

   Kirjailija Pirkko Saisiolle kävi kerran niin, että hän 
oli kirjoittanut kirjan melkein valmiiksi, kun tietokoneen 
kovalevy, jolla teksti oli, hajosi. Eikä varmuuskopiota 
tietenkään ollut. Hän kirjoitti kirjan uudelleen, Punaisen 
erokirjan. Itselleni kävi niin, että siivoilin konettani, jol-
loin hävitin epähuomiossa koko omat tiedostot -kansion 
sisällön. Se oli jostain kummasta syystä mennyt Office 
mallit tms. nimiseen kansioon. No, minulla on varmuus-
kopiot, mutta ei nyt aivan viimeisistä, eikä kaikista. Sa-
taVapari 2021 -kansio kuului näihin, joten se haihtui bit-
tigehennaan. Muutaman jutun alku ja aihe siellä oli sekä 
keräämiäni ”lyhyesti” -juttuja. No, etusivu uusiksi, kuten 
aikoinaan lehtislangissa sanottiin. Eli omat juttuni ovat 
nyt äkkiseltään naputeltuja. M.O.T.: on muistettava var-
muuskopiointi. Aina.
   Pari juttua tässä lehdessä käsittelee jälleen Päivi Rä-
sästä. Viime numerossa jo käsittelin tätä tiettyä tapausta, 
mutta koska syytteen saanut Räsänen on valtakunnallises-
ti merkittävä henkilö, kansanedustaja ja omalla tavallaan 
vaikutusvaltainen, eikä nähtävästi kykene hahmottamaan, 
mistä hänen syytteissään on kyse, katsoin tarpeelliseksi 
vielä ottaa asiaa esille. Kyse ei ole politiikasta sinänsä. 
Kristillisdemokraatit, Räsäsen puolue, on toinen asia, 
eikä sen toimintaan tässä asiassa puututa, vaikka onkin 
niin, että sen nykyinen puheenjohtaja Sari Essayah on 
lojaali ex-puheenjohtajalle. Hänenkin mielestään valta-
kunnansyyttäjä puuttuu ihmisten vakaumukseen ja hän 
raflaavasti epäilee ”piispoilta pian loppuvan työt”. Vapaa-
ajattelijat ovat poliittisesti sitoutumattomia ja neutraaleja, 

kuten tämän lehden linjakin, eikä KD:n asemaa poliittisel-
la kentällä kyseenalaisteta poliittisena toimijana an sich. 
   Essayah kylläkin osuu oikeaan siinä, että piispoilta ennen 
pitkää kyllä loppuvatkin työt, mutta ei uskonnon takia vai-
noamisen vuoksi, vaan siksi, että kirkosta eroamisen tahti 
nyt vain on sellainen, että muutamassa vuosikymmenessä 
kirkosta tulee varsin pieni asianharrastajien yhteisö, joka 
ei elätä kallispalkkaisia piispoja.
   Meneillään on kansalaisaloite ET:n avaamisesta kaikil-
le. Nykyinen toimintatapa on syrjivä ja kouluja rasittava-
kin. Tätä lehteä viimeisteltäessä 26.10. allekirjoituksia on 
12.758. Huolestuttavan vähän. Tässä on nyt vielä nelisen 
kuukautta aikaa saada tarvittavat 50.000 täyteen. Toivotta-
vasti tällä kuitenkin saataisiin kansanedustajille työtä.
  Tämä on nyt kuudes SataVapari, jota itse toimitan ja 
koostan. Lehden teko on mieluisaa, mutta mieluisampaa 
se olisi jos juttutarjonta olisi nykyistä laajempi. Toisaalta 
yhteiskunnan pitäisi sekularisoitua nopeammin niin, ettei 
tällaista lehteä ennen pitkää enää tarvittaisi...

Aluksi pieni tositarina. Olin noin 15-vuotiaana 
kiinnostunut tähdistä ja yritin opiskella tähtiku-
vioiden ja tähtien nimiä käyttäen hyväksi koulun 

kartaston tähtikarttaa. Eräänä syksyisenä iltana seisoin 
pienehkön koivun alla ja katselin taivaalle. Ilta oli pime-
nemässä yöksi, oli suhteellisen lämmintä ja taivas oli sel-
keä. Pikkukylässä ei siihen aikaan ollut juurikaan häiritse-
viä valoja. Olosuhteet olivat siis mitä parhaimmat tähtien 
katseluun. Katselin matalalla taivaanrannan yläpuolella 
olevaa tähteä, joka näytti vähän kirkkaammalta kuin lä-
histön muut tähdet. Mietin, että mikä tähti voisi olla ky-
seessä, kun tapahtui jotain odottamatonta: Tähti sammui 
yht’äkkiä! Hämmästystäni kesti vain pari sekuntia ennen 
kuin asia selvisi. En ollutkaan todistamassa mitään suurta 
taivaallista tapahtumaa, vaan  tähden ”sammutti” hämä-
häkki, joka laskeutui näkymättömän seittilangan varassa 
silmieni eteen ja pimensi tähden. Jo silloin nuorena ajat-
telin tapahtuman kummallisuutta. Tähdestä lähteneet fo-
tonit etenivät miljardeja kilometrejä, mutta vajaa metriä 
ennen osumista silmiini ne törmäsivät hämähäkkiin! 
   Vuonna 2004 professori Guillermo Gonzales ja teologi 
Jay W. Richards kirjoittivat kirjan The Privileged Planet, 

jossa he pohtivat planeettamme ainutlaatuisuutta. Gonzales 
ja Richards esittivät, että älyllisen elämän synty edellyttää 
noin kahdenkymmenen tekijän samanaikaista olemassa-
oloa. Planeetalla täytyy esimerkiksi olla riittävän suuri kuu, 
jotta sen akselin kaltevuus olisi tarpeeksi suuri. Tarvitaan 
nestemäistä vettä, muuten hiiliyhdisteisiin perustuva elä-
mä ei olisi mahdollista. Aurinkokunnassa on varsin kapea 
elinkelpoinen vyöhyke, jossa ei ole liian kylmää eikä liian 
kuumaa. Ilmakehässä on oltava riittävästi happea. Lisäksi 
tarvitaan suuria kaasuplaneettoja suojaamaan planeettaa 
pyrstötähdiltä ja pikkuplaneetoilta. Todennäköisyys, että 
Maassa voisi edes teoriassa olla älyllistä elämää, on Gon-
zalesin ja Richardsin arvoin mukaan yksi mahdollisuus 
100 000 miljardista. He laskivat ainoastaan elämän mah-
dollistavien puitteiden todennäköisyyden eivätkä esimer-
kiksi elämän syntymisen todennäköisyyttä, jolloin lukema 
olisi vieläkin uskomattomampi. Elämän synty viittaa näin 
ollen älykkääseen suunnittelijaan. 
   Todennäköisyyslaskenta soveltuu satunnaisprosessin ta-
pahtumien todennäköisyyksien laskemiseen, jos tietoa on 
riittävästi. Herrat Gonzales ja Richards näyttävät käyttävän 
todennäköisyyslaskentaa tapauksessa (planeetan muodos-

TAIVAALLINEN HÄMÄHÄKKI Tauno Perkiö
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tuminen), joka ei ole ainakaan kaikilta osin satunnaispro-
sessi. Luonnonlait eivät määrää tapahtumia satunnaisesti, 
vaan ne voivat johtaa asioita johonkin suuntaan. Esim. 
jos hellitän otteeni kädessäni olevasta kynästä, se ei läh-
de  satunnaiseen suuntaan, vaan putoaa alas lattialle. Ei ole 
mieltä laskea todennäköisyyttä tälle tapahtumalle olettaen, 
että kynä olisi voinut ”pudota” myös katolle tai seinille.
   Nyt päästiinkin sitten todennäköisyyksien laskemiseen. 
Jokainen, joka on tutustunut todennäköisyyslaskennan 
alkeisiin, on törmännyt tehtäviin, joissa laitetaan hattuun 
sinisiä ja punaisia palloja ja nostetaan niitä satunnaisesti 
sieltä. Tai heitetään arpanoppaa. Tuloksista voidaan sitten 
laskea todennäköisyyksiä. Esimerkkinä esitän seuraavan 
tehtävän: Heitetään noppaa viisi kertaa. Mikä on todennä-
köisyys, että saadaan ainakin kerran silmäluku 6? Kysees-
sä on ns. klassisen todennäköisyyden laskeminen, mikä 
tarkoittaa, että jokaisen alkeistapahtuman (tässä nopan-
heitto, joka antaa jonkin silmäluvun) todennäköisyys on 

yhtä suuri. Todennäköisyys, että saadaan yhdellä heitolla 
jokin muu silmäluku kuin 6, on 5/6. Todennäköisyys, että 
kaikilla 5:llä heitolla tulee kuutosesta poikkeava silmälu-
ku on P = (5/6)(5/6)(5/6)(5/6)(5/6) =3125/7776 eli noin 
0,402. Nyt voidaankin sitten laskea todennäköisyys, että 
saadaan ainakin yksi kuutonen Px = 1 – 0,402 = 0,598. On 
siis lähes 60 % todennäköisyys, että saadaan ainakin yksi 
kuutonen.
   Oleellista edellä olevassa laskemisessa on se, että en-
sin lasketaan päinvastaisen tapahtuman todennäköisyys ja 
sitten otetaan komplementti (arvosta 1 vähennetään saatu 
luku). Tämä käy päinsä klassisessa todennäköisyyslasken-
nassa. Herrat Gonzales ja Richards soveltavat  tätä peri-
aatetta tilanteessa, joka on kaikkea muuta kuin klassisen 
todennäköisyyden laskeminen. On vaikea kuvitella, mikä 
olisi alkeistapaus, kun pohditaan planeetan elinkelpoisuut-
ta. Lisäksi edellä mainittujen 20 tekijän todennäköisyydet 
ovat pelkkää arvailua. Mutta vielä kummallisempaa on 

päätellä, että kun itsestään syntyneen elin-
kelpoisen planeetan todennäköisyys näyttää 
olevan lähes nolla, älykkään suunnittelijan 
olemassaolon todennäköisyys on lähes 1 eli 
lähes 100%! 
   Palataanpa alussa mainitsemaani pikku 
episodiin. Voisinhan minäkin esittää las-
kelmia, miten todennäköisesti hämähäk-
ki laskeutui juuri kriittisellä hetkellä alas 
pimentäen tähden. Paljain silmin näkyviä 
tähtiä on noin 9000,  ja olisin voinut katsoa 
jotain muuta niistä.  Miten monessa koivun 
oksassa hämähäkki olisi voinut olla? Pitikö 
sen pikku eliön laskeutua juuri sentilleen sil-
mieni eteen? Entäpä jos olisin katsonut ko. 
tähteä jonain muuna hetkenä? Näin ollen 
saan tapahtumalle erittäin pienen ”toden-
näköisyyden”. Ja sitten voisinkin päätellä, 
että tapahtuman aiheutti älykäs Hämähäk-
kijumala, joka päätti hiukan pilailla nuoren 
pojan kustannuksella.

MUTTA MISSÄ KAIKKI OVAT?

Otsikon kysymyksen esitti 70 vuotta sitten fyysik-
ko Enrico Fermi joillain päivällisillä tms. muiden 
tieteilijöiden kanssa näiden miettiessä elämän 

mahdollisuudesta maan ulkopuolella. Hänestä niiden 
muiden olentojen olisi jo pitänyt näkyä, jos näitä ylipää-
tään olisi.
   On kaksi mahdollisuutta, kun katsomme peiliin. Siel-
tä katsoo meitä takaisin koko universumin kehittynein 
olento tai sitten sieltä katsoo yksi tyhmimmistä älykkäistä 
olennoista. Nimittäin jos niitä muita sivilisaatioita olisi, 
olisivat ne todennäköisesti meitä paljon pidemmälle ke-
hittyneitä. Maapallo on neljä miljardia vuotta vanha ja 
elämän ikä samaa luokkaa, mutta ihmisen ikä täällä on 
vain pieni hetki. Nykyihmisen on kerrottu olleen olemas-
sa 200.000 vuotta, mutta sivilisaation kehitys tieteineen, 

taiteineen kaikkineen on vain muutaman tuhannen vuoden 
luokkaa. Pieni silmänräpäys universumin 13,8 miljardin 
vuoden aikana.
   USA:n Pentagon julkisti kesällä Uforaportin. Laivas-
ton hävittäjälentäjät ovat kertoneet nähneensä – ja kuvan-
neensa – ufoja jo vuosikaudet. Siis tarkoittaen nähneensä 
vieraan sivilisaation aluksia. Menneinä vuosikymmeninä, 
varsinkin kylmän sodan aikana tehtiin ufohavaintoja run-
saasti. Ja julkaistiin suttuisia valokuvia. Monet niistä oli 
tökeröitä väärennöksiä, mutta monet vain jotain sääha-
vainto- ja ilmakehän tutkimuspalloja, valaisevia yöpilviä 
tai lentokoneita. Viimeksi syyskuussa Suomessa pohjoisen 
taivaalla 33 km korkeudessa lenteli monikymmenmetrinen 
stratosfäärin tutkimuspallo HEMERA ja monet epäilivät 
nähneensä ufon. Pallo loisti kirkkaana auringonlaskun jäl-

Yki Räikkälä



5

Eräänä aamuna kän-
nykälläni näppäämä 
kuva, jossa voisi olla 
ufo. Paljaalla silmällä 
näkyi vain tuo lento-
koneen pakokaasu-
vana, mutta kännykän 
optiikka lisäsi siihen 
tuon ufon. Tällaisia ku-
via on aikoinaan otettu 
runsaasti ja uskoteltu 
taivaalla lentelevän 
vieraan sivilisaation 
lentoalus.

keenkin. Mutta siis yhtäkään ufohavaintoa ei ole todistettu 
vieraan sivilisaation lähettilääksi. Epäilen, että koskaan tul-
laankaan todistamaankaan. Eräs tuntemani henkilö kerran 
kertoi vakavissaan, että aivan läheltä hänen yläpuoleltaan 
lensi äänettömästi sikarinmuotoinen alus. Hän oli alkoho-
lin suurkuluttaja eli kyseessä oli deliriumharha. Mutta hän 
itse uskoi nähneensä ufon.
   Mutta sitten: pelkästään omassa galaksissamme, Lin-
nunradassa, on tähtiä 200 – 400 miljardia, mikä on niin 
käsittämätön määrä, ettei sitä hahmota. Näiden ympärillä 
on sitten lukuisia planeettoja, joista tasan varmasti osa on 
ns. elämänvyöhykkeellä. Jonkintasoista elämää universu-
mi voisi suorastaan vilistä, vaikka omassa galaksissamme-
kin saati sitten muualla, kun galakseja on niitäkin satoja 
miljardeja. Kun oman galaksimme läpimitta on 200.000 
valovuotta eli valolta kuluu tuo määrä vuosia kulkea ääres-
tä ääreen. Näitä mittasuhteita ei voi ymmärtää – mutta voi 
ymmärtää kyllä sen, että tuolla jossain hyvin mahdollisesti 
on tai on ollut älykkäitä olentoja.
   Itseäni ei juuri askarruta maan ulkopuolisen elämän mah-
dollisuus. Voi olla, mutta voi olla olemattakin. On täysin 
mahdollista korkeallekin kehittyneiden sivilisaatioiden 
olemassaolo, mutta itse katson, että fysiikan lait, jotka pä-
tevät kaikkialla ja kaikille olennoille, estävät näiden kans-
sakäymisen toistensa kanssa. Välimatkat ovat ylivoimai-
sen pitkiä. Ajalliset välimatkat myös – sivilisaatioita siis 
olisi ollut ja pulpahtelee siellä täällä ollakseen olemassa 
vain lyhyitä aikoja. Planeetoilla tapahtuu luonnonmullis-
tuksia, asteroiditörmäyksiä tai sivilisaatiot voivat tuhota 
itse itsensä. Laajamittainen ydinsota on ollut lähellä maa-
pallollakin.
   Emerituspiispa Juha Pihkala mietti hänen ja Esko Valta-
ojan keskustelukirjassa ”Elämän merkityksen jäljillä” sitä, 
että jos muuta elämää löytyisi, tarkoittaisi se, että elämä ei 
olisi sattumaa, vaan universumin vääjäämätön ominaisuus 
ja siis determinoitua. Mutta jos ei, niin elämä maapallolla 
olisi joko sokea sattuma tai jotain muuta. Suoraan hän ei 

sitä ilmaise, mutta tarkoittaa Jumalan luomistyötä – ”maa-
ilman itsensä ominaisuudet näyttävät viittaavan muuhun 
kuin sattumaan”. Hän uskoo olevansa osa ”kosmista suun-
nitelmaa”. Näin se on helppoa uskoa. Monet uskovat se-
littävät äärimmäisen herkät parametrit, jotka pitävät koko 
kosmosta pystyssä, Jumalan säätäminä. Että se ei voisi olla 
mahdollista sattuman sanelemana.
  Jos nyt ilmaantuisikin vastaansanomattomat todisteet 
toisesta sivilisaatiosta, miten se vaikuttaisi ihmiskunnan 
elämään? Romuttuisivatko uskonnot? Kristinuskon perus-
kirjassa Raamatussa ei ole ilmoitusta muista maailmoista. 
Miten muuttuisi käsitys taivaasta? Tai siitä kadotukses-
ta, missä nuo silloin sijaitsisivat? Olisiko uskovia? Olen 
näistä jonkun kerran keskustellut uskovien kanssa ja nämä 
ovat vakuuttaneet, ettei se mitään muuttaisi. Heille se oli-
si vain osoitus Jumalan luomistyön ihmeellisyydestä. Ei 
haittaa, vaikka ilmoituksessa ei olisi mitään mainintaa sii-
tä. Tutkimattomat ovat Herran tiet. Billy Graham totesi ky-
syttäessä kerran, että ”Olen vakuuttunut siitä, että kauka-
na avaruudessa on kaltaisiamme älykkäitä olentoja, jotka 
palvovat Jumalaa, mutta meillä ei ole pelättävää heidän 
taholtaan – he ovat saman Jumalan luomia kuin mekin”. 
Mutta yliopistoteologia taitaisi romuttua tyyten. Thomas 
Payne kirjoitti jo 200 vuotta sitten Jeesuksen lunastustyön 
mahdottomuudesta elämää vilisevässä kosmoksessa. Jes-
senhän pitäisi syntyä uudelleen ja kuolla vähän väliä eri 
puolilla universumia. Hankala homma jumaluuksillekin.
   Universumi on siis tajuttoman iso. Liian iso paikka ih-
miskunnan Jumalallekin. Joko tätä ei ole, tai tämä on eksy-
nyt sinne jonnekin, kun ei ole todistettavasti näkynyt eikä 
kuulunut senkään vertaa kuin niitä ufojakaan. 
  -Ufoista ei muuten kumma kyllä ole ainuttakaan kun-
non valo- tai videokuvaa, kun ihmiskunnalla vähän joka 
puolella on ollut jo pitkään joka paikassa mukana kulkevat 
kuvausvehkeet eli kännykät. Ei ole edelleenkään yhtään 
aitoa valo- tai videokuvaa ufosta. Merkillistä.
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Karhunpalvelus
  Lehtori Marja-Leena Salonen: ”Jos Jumalan sanaa ei 
julisteta kouluissa, tehdään lapsille ja nuorille karhunpal-
velus” -Seurakuntalainen 11.10.
  Eurassa uskonnonopettajan uran tehnyt Salonen ”on su-
rullinen siitä, että koulujen kristillistä kasvatusta on ajettu 
alas. Esimerkiksi Suvivirren laulamisesta on tullut joka-
keväinen kiistakysymys. – ”Tietenkin toivon, että Juma-
lan sanaa voitaisiin koulussa edelleen julistaa. Sen pois-
tamisella tehdään karhunpalvelus lapsille ja nuorille”.
  -Eipä tuo suvivirsi nyt kovin monessa koulussa ongelma 
ole. Kirkkoon vieminen on selvästi ongelmallisempaa ja 
lapsia näkyvästi erottavaa. Sitä voi miettiä, mikä se ”kar-
hunpalvelus” on. Eikö Jumala suosi lapsia, jotka eivät ole 
saaneet uskonnonopetusta koulussa? -Karhunpalvelukse-
na voi kyllä pitää sitä, että jokainen saa olla uskonnon 
tunneilla, mutta ET on jyrkästi kielletty kirkkoon kuulu-
vilta.

Mallinuket ongelmana
  Nigeriassa Kanon muslimienemmistöisessä osavaltiossa 
on määrätty, ettei vaatekauppojen mallinukeilla saa olla 
päätä, kertoo Helsingin Sanomat. ”Islam paheksuu epä-
jumalanpalvontaa”, sanoo uskonnollisen poliisin komen-
taja. Mallinukkkien pitää lisäksi olla vartaloiltaan peitet-
tyjä, sillä rinnan tai takapuolen muodon näyttäminen on 
vastoin sharia-lakia. Näillä säännöilla mallinukeiksi kel-
paavat varmaan noin puolitoista metriä pitkät puupölkyt.

Rituaaliteurastus ongelmana
  Maaseudun Tulevaisuus kertoo, että eläinsuojelulakia 
ollaan uudistamassa. Tarkoitus on muuttaa eläinten teu-
rastuskäytäntöjä niin, että eläin on aina tainnutettava 
ennen verenlaskua. Nykyiset muslimien halal- ja juuta-
laisten kosher -teurastukset saadaan tehdä siten, että eläi-
men tainnutus ja verenlasku aloitetaan samanaikaisesti, 
mikä tosin on teknisesti hankala toteuttaa. Tämä on ollut 
kompromissi, sillä em. uskontojen säännöt edellyttävät, 
että teurastus tehdään leikkaamalla eläimen kaulavaltimo 
auki ilman mitään tainnutusta. Suomen Islam-seurakun-
nan puheenjohtaja  Atik Ali vastustaa lainmuutosta. Hä-
nen mielestään rituaaliteurastuksen rajoittaminen asettaa 
vastakkain ihmisoikeudet ja eläinten oikeudet. Niin, ih-
misoikeuksiin kai kuuluu sitten eläinten rääkkäysoikeus-
kin…

Kirkossa tyhjyyttä
   Mari Leppänen ravisteli piispavihkimyksessään kirk-
koa: ”Toiminnalla ja hallinnolla täytettyä tyhjyyttä”  – 
Seurakuntalainen 7.2.
-Varsin tyhjiä kirkot ovat kyllä jo muutenkin ja tyhjem-
mäksi käyvät – paitsi jouluisin ja muina siirtymäriittita-
pahtumina. Vielä toistaiseksi.

Kirkko pakohuoneeksi
“Leppävaaran kirkko muuttuu pakohuoneeksi Yhteisvas-
tuun hyväksi” – Seurakuntalainen 3.2.
-Pakohuonehan kirkko kyllä onkin. Siellä paetaan arjen 
tappavaa tylsyyttä ja maailmaa. Toisaalta merkitys muut-
tuu, jos ateisteja ja muita kunnottomia tuotaisiin kirkkoon 
väkisin…

Kirkosta eroaminen jatkuu 
  Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenpako jatkuu. Toisen 
vuosineljänneksen erovirta kasvoi noin 25 % vuoteen 
2020 verrattuna; samalla neljänneksellä 2020 oli peräti 
40 % hiljaisempaa kuin 2019. Poikkeusolot kiinnittävät 
ihmisen huomion muuhun, ja vastaavasti koronatilanteen 
kääntyessä paremmaksi erovirtakin palaa entiselleen. 
   Ikä- ja sukupuolijakaumissa ei ole suuria muutoksia. 
Tänä vuonna naisten osuus on ylittänyt 50 %, kun viime 
vuoden alkupuolella miehiä erosi vielä aavistuksen 
enemmän. Eroajien keski-ikä on noussut parilla vuodella. 
Muutos kertoo ehkä enemmän siitä, että nuoremmista 
ikäluokista on ehditty jo erota runsaasti. 
   Ortodoksien osuus erovirrasta on kasvanut, mutta oli 
nytkin vain 2,5 %. Oletan, että pienempi valtionkirkko 
seuraa isompaa useiden vuosien viiveellä. 
   Pikainen silmäys eropalautteisiin kertoo, ettei suurta 
muutosta ole: useimmat mainitsevat eron syyksi kirkol-
lisveron, osa kertoo, ettei usko, ja osalle taas kirkko on 
liian liberaali tai liian konservatiivi. Näihin kategorioihin 
kuulumattomia syitä on varsin vähän. Useimmat eivät 
syytä ilmoita, onhan sen ilmaiseminen täysin vapaaeh-
toista. (Jori Mäntysalo)

Uskonnonvapautta loukattiin taas
  Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohta-
ja Päivi Räsänen jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen 
keskeytetystä jumalanpalveluksesta. Hänen mukaansa ti-
lanteessa puututtiin syvällä tavalla uskonnonvapauteen pe-
rusoikeutena. Räsänen jatkaa, että kokoontumisrajoitukset 
eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä juma-
lanpalveluksia. -KD-lehti, Politiikka, 23.4.

Korona, korona kirkkoon
  Länsi-Uudenmaan poliisi keskeytti 11.4.2021 muutaman 
kymmenen henkilön yleisökokoontumisen Espoon Leppä-
vaarassa. Kokoontumisen todettiin olevan yleisötilaisuus, 
ja se jouduttiin keskeyttämään kuuden hengen kokoontu-
misrajoituksen vastaisena.
  Kyseisen katujumalanpalveluksen järjesti Suomen Baptis-
tikirkkoon kuuluva Espoon Kotikirkko. Poliisi neuvotteli 
tilaisuuden järjestäjien kanssa ja saikin heidät lopettamaan 
laittoman toimintansa. Hetken kuluttua väki kuitenkin 
kokoontui uudelleen, jolloin poliisi keskeytti toiminnan 
uudelleen, otti kiinni kaksi henkilöä niskoittelusta poliisia 
vastaan ja antoi heille sakot. -Iltalehti, Uutiset 11.4.
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Trump jälleen presidentiksi
  Kristitty ”profeetta” julisti Trumpin palaavan presidentik-
si kesään mennessä. Amerikkalainen, itsensä kristilliseksi 
profeetaksi julistanut Jeff Jansen ei hyväksynyt Joe Bide-
nin voittoa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ja ennusti, 
että Donald Trump palaa Valkoiseen taloon ensi kesänä. 
Jansenin mukaan Biden ei ole heidän presidenttinsä, vaan 
Amerikka äänesti Trumpia. Myöhemmin keväällä kaduil-
la herätään riemuun, ei vain Yhdysvalloissa, vaan koko 
maailma riemuitsee, kun Trump palaa presidentiksi. Jan-
sen pistää tästä päänsä pölkylle, sillä Jumala näytti asian 
hänelle. - Friendlyatheist.patheos.com 
- Se kesä on nyt mennyttä aikaa.

Tampereen seurakunnat perui Surusaatto-tapahtu-
man. Yhteistyö Elokapinan kanssa oli monelle liikaa.
   Tampereen seurakunnat perui 15.10. pidettäväksi suunni-
tellun surusaaton, jonka oli tarkoitus luoda tilaa ympäris-
tösurulle. Järjestäjät päättivät perua tapahtuman perusteel-
lisen harkinnan jälkeen.
Torille oli tarkoitus tuoda avoin arkku, jonka äärellä olisi 
voinut muistella jotakin lajia tai itselle rakasta luontoym-
päristöä, joka on hävinnyt tai uhanalainen.
-Pastori Jussi Holopainen: “Tapahtuman synnyttämä kes-
kustelu on vahvasti polarisoitunut ja saanut kärjekkäitä ää-
nenpainoja. Tässä tilanteessa emme voi taata osallistujille 
rauhallista ja kunnioittavaa tilaa ympäristösurun käsitte-
lylle”.   -Seurakuntalainen 15.10.

Kansanedustaja Päivi Räsänen on pyrkinyt käy-
mään oikeutta julkisuudessa omasta rikostutkin-
nastaan. Hän toimitti heinäkuun lopulla media-

tiedotteen, jossa hän siis vaatii Helsingin käräjäoikeuden 
jättävän Raamatun tekstiä sisältävän twiitin tyystin 
käsittelemättä. Hänen narsistinen julkisuushakuisuutensa 
on saanut aikaan sen, että somessa ja tosielämässä on 
käyty varjo-oikeutta asiassa. Jopa USA:ssa on järjestetty 
mielenosoituksia Räsäsen puolesta, mikä on jo varsin 
hyvä saavutus suomalaiselta poliitikolta. Tällaiset miek-

karit ennen oikeudenkäyntiä ovat selvästi painostusta. 
Painostetaan oikeutta itseään rikkomaan lakia! 
   Argumentit näillä mielenosoittajilla, someraivoajilla ja 
useilla julkisuuden henkilöilläkin omissa kannanotoissaan 
menevät samaa rataa: Räsäsellekin kuuluu uskonnon-
vapaus ja sananvapaus. Näin, vaikka oikeutta EI tulla 
käymään uskonnonharjoittamisesta, vaan kiihottamisesta 
kansanryhmää vastaan. Mielenkiintoisesti Räsästä tuke-
maan on asettunut myös äärioikeistolaisia räyhäjengejä. 
Lieneekö tuo Räsästä häiritsevän: tarkoitus pyhittää taus-

MITÄ LAKIA TULEE NOUDATTAA? Yki Räikkälä
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tajoukot. -Ja hänen käyttämänsä retoriikka. Joko hän on 
lainsäätäjäksi tyyten epäsovelias ollessaan ymmärtämätön 
oikeudenkäynnin mekanismia tai sitten hän tahallaan 
harhauttaa retoriikallaan. Ei hyväksi kansanedustajalle 
sekään.
   Päivi Räsänen ei ole ensimmäistä kertaa itse määritte-
lemässä lakeja tai sanomisen vapautta Suomessa. Hei-
näkuussa 2013 Kansanlähetyspäivillä Kankaanpäässä 
hän kertoi juhlateltassa yleisölle, että toisinaan voi tulla 
tilanteita, joissa Jumalan sana menee Suomen lain yli. 
Hän siis rohkaisi kuulijoitaan rikkomaan lakia. Hän oli 
tuolloin sisäministeri. 
   Tässä on vastakkain laki ja kuviteltu eteerinen olento 
sanomisineen. Jos on ihminen, joka sanoo jotain tai tämä 
kumppaneidensa kanssa säätää lakeja, joilla yhteiskuntaa 
pidetään koossa ja yllä, on tämä todellisuutta. Ihmiset 
ovat oikeasti olemassa. En ole tavannut Päivi Räsästä 
kasvotusten, mutta matkan päästä pari kertaa olen nähnyt. 
Useita merkittäviä poliitikkoja olen nähnyt vain kuvissa 
tai TV:ssä, mutta uskon näiden olevan oikeasti olemassa 

tai minulla ei ole mitään syytä ajatella, että nämä olisivat 
keksittyjä hahmoja. Että joku näyttelisi näitä. Että minua 
huiputettaisiin uskottelemalla näiden olemassaolo. Polii-
tikkojen säätämät lait ovat todellisten ihmisten säätämiä.
   Mutta Jumalasta ei ole mitään havaintoa. Ei ole ollut, 
eikä erittäin suurella todennäköisyydellä tule olemaan-
kaan. Eikä voikaan, koska tämä on pelkkä käsite ja idea. 
Jumalan sanaa ei ole olemassa. On vain ihmisten ammoin 
kirjoittamia tarinoita, joiden uskotaan tai uskotellaan ole-
van Jumalan sanaa. Ja nämä ovat kirjoitetut vielä tuhansia 
vuosia sitten. Tällaisiako tulisi pitää relevantimpina kuin 
nykyajassa säädettyjä lakeja?
   Päivi Räsäselle on melkoisen raskauttavaa, että tämä 
ylimpänä poliisitoimen valvojana, sisäministerinä, roh-
kaisi lähimmäisiään rikkomaan Suomen demokraattisessa 
elimessä säädettyjä lakeja, jos nämä ovat ristiriidassa 
antiikkisten ihmisten kirjoittamien tarinoiden kanssa. Ja 
nyt hän siis käskytti median välityksellä oikeuslaitosta. 
Melkoista.

”Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapaus; 
tämä oikeus sisältää vapauden us-
konnon tai vakaumuksen vaihtami-
seen sekä uskonnon tai vakaumuk-
sen julistamiseen yksin tai yhdessä 
toisten kanssa, sekä julkisesti että 
yksityisesti, opettamalla sekä har-
joittamalla hartautta ja uskonnollisia 
menoja.”  -YK:n ihmisoikeuksien ju-
listus 18. artikla
   Tähän artiklaan vetoavat Yhdys-
valtalaiset yliopistoprofessorit ja 
päivystävät dosentit, kun nämä vaa-
tivat kansanedustaja Päivi Räsäsen 

oikeusjutun vuoksi pakotteita ja 
maahantulokieltoa valtakunnan-
syyttäjä Toiviaiselle ja hänen lähei-
silleen. Kymmenen professoria ja 
akateemista asiantuntijaa antoi Yh-
dysvaltain kansainväliselle uskon-
nonvapauskomissiolle (USCIRF) 
suosituksen näistä, koska heidän 
mielestään kaukaisen Suomen val-
takunnansyyttäjä rikkoo Paeivi Ra-
esaesen ihmisoikeuksia ”vaatimalla 
tätä valitsemaan joko uskontonsa 
opetusten hylkäämisen tai vanki-
lan”.
   Helsingin yliopiston teologisen 

tiedekunnan dosentti Markku Ruot-
silan mukaan Suomessa ei ymmärre-
tä, kuinka ”vaikutusvaltaisia” nämä 
professorit ovat ja kuinka suuri ”mai-
nehaitta” tämä tapaus Suomelle on. 
Hänenkin mielestään, vaikka ei suo-
raan sitä sano, Päivi Räsäsen oikeutta 
uskoa, sananvapautta ja ihmisarvoa 
loukataan tällä syytteellä. Mutta kun 
kyse ei ole siitä. Tulevassa oikeu-
denkäynnissä ei tutkita eikä tulkita 
Raamattua. Siellä luetaan ja tulkitaan 
lakia. Tätä uskonnonvapauskiihkoi-
lijat ja Räsänen itse eivät näytä ym-
märtävän.
   Ivan Puopolo, MTV3:n toimitta-
ja, joka omalla youtube-kanavallaan 

18. ARTIKLA Yki Räikkälä
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”Toinen näkökulma” haastatteli 
Markku Ruotsilaa, ilmoittaa kan-
nattavansa sananvapautta – ”oikeaa 
sananvapautta, jossa saa sanoa mitä 
ajattelee, eikä sitä mitä muut halua-
vat heidän ajattelevan”. Hän haastat-
teli toukokuussa myös turkkilaissyn-
tyistä ex-muslimi Anter Yasaa, josta 
oli tehty rikosilmoitus uskonrauhan 
rikkomisesta. Hän oli polttanut nuo-
tiolla Koraanin suorassa striimilä-
hetyksessä. Tässäkin haastattelussa 
puhuttiin sananvapaudesta, jota Suo-
messa kuulemma ei ole. Puopolon 
mielestä Suomen sananvapauslaki 
on vähintään huono. Mutta kun kyse 

näissä kummassakaan ei ole sananva-
paudesta. Suomessa on sananvapaus 
ilman ennakkosensuuria. Mutta siitä 
mitä vapaasti sanoo, voi joutua syyt-
teeseen jonkun muun lain nojalla. 
   Muuten, Räsänen omien sanojensa 
mukaan tulisi jatkamaan linjallaan, 
tuli tuomio tai ei. Eli hän loukkaisi 
jatkossakin sukupuolivähemmistöjä 
ja kiihottaisi näitä vastaan. Hän tu-
lisi siis edelleenkin rikkomaan YK:
n ihmisoikeuksien yleismaailmalli-
sen julistuksen 7., 12. ja 16. artikloi-
ta. Mutta hän tekee kuten jumalansa 
käsky on. Hänhän itse takavuosina 
Kankaanpäässä kansanlähetyspäivil-

lä yleisölle saarnasi, että ”joskus voi 
tulla tilanteita, jolloin Jumalan sana 
menee Suomen lain edelle”. Hän oli 
tuolloin sisäministeri.
   Mitä tulee tuohon artiklaan 18., 
on se sisällöltään täysin relevantti 
ja kannatettava. Olen itse täysin sen 
kannalla, että kullakin on täysi oikeus 
uskoonsa ja myös sen julistamiseen, 
vaikkakin tämän tulee myös kunni-
oittaa sitä, jos jossain tilassa tuota ju-
listusta ei haluta. Tuo artikla ei myös-
kään oikeuta eikä edellytä uskonnon 
opettamista julkisilla varoilla kustan-
netuissa kouluissa.

Joukko yksityisiä kansalaisia on tehnyt elokuun lopul-
la kansalaisaloitteen elämänkatsomustiedon avaamisesta 
kaikille halukkaille. Nykytilannehan on selvästi syrjivä. 
Ja siitä on myös lapsiasiavaltuutettu huomauttanut: ”Oppi-
laiden enemmistön mukaiseen uskontokuntaan kuuluvalla 
lapsella ei ole oikeutta opiskella elämänkatsomustietoa. 
Sääntely on siten yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lapsen 
oikeuksien sopimuksen 2. artiklan vastainen.”
   Nykyisellään oppilaan katsomusaine on sidottu oppilaan 
uskonnolliseen asemaan, mutta epäsymmetrisesti niin, että 
jokainen voi valita uskonnon eli pääasiassa evankelis-lute-
rilaisen opetuksen, mutta kirkon jäsen ei voi valita muuta 
katsomusainetta kuten elämänkatsomustietoa. Tässä aloit-
teessa on mainittu vain ET-opetuksen avaaminen. Mutta 
jos esim. ortodoksiseen kirkkoon kuuluva haluaa opiskella 
katolista uskontoa, ei tämänkään kieltämiseen pitäisi olla 
mitään syytä.
   Lukiossa tilanne on merkillinen sikäli, että 16-vuotias 
voi valita itse muut valinnaisaineensa ja senkin hakeeko 
lainkaan lukioon, mutta ei voi valita katsomusainettaan, 
jos kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja huoltajat ei-
vät anna lupaa erota siitä.
   Taloustutkimuksen elokuussa 2020 toteuttamassa mieli-
pidekyselyssä ET:n sallimista kaikille valittavissa olevaksi 
katsomusaineeksi kannatti 79 % kaikista vastaajista. Nuo-
rista 86 %, mikä on yhteneväistä nuorten maallistumiske-
hityksen kanssa. ET:n avaamista kannatti myös kaikkien 
puolueiden kannattajien enemmistö - tietty KD:tä lukuun 
ottamatta. 
   Kansalaisaloitteen tukijoiksi on ilmoittautunut myös 
joukko tieteen edustajia, kuten akateemikko Ilkka Niini-
luoto, teoreettinen filosofia, sekä professorit (emer.) Sirk-
ka Ahonen, kasvatustiede, Timo Airaksinen, käytännölli-
nen filosofia, Kari Enqvist, teoreettinen fysiikka, Kaarina 

Määttä, kasvatustiede, Juhani Lehto, sosiaali- ja terveys-
politiikka ja Esko Valtaoja, tähtitiede.
   Kansalaisaloitteen tukijoina on myös nuorempia tutkijoi-
ta, kuten Ph.D Frank Martela, kasvatustieteen professori 
Päivi Naskali, teoreettisen fysiikan tutkija Syksy Räsänen 
ja kasvatustieteen tutkija Tuukka Tomperi. Opettajista tu-
kensa ovat ilmaisseet muun muassa Arno Kotro, joka on 
Opettajien ammattijärjestön eettisen neuvottelukunnan 
puheenjohtaja, sekä Sini Taneli, Filosofian ja elämänkat-
somustiedon opettajien varapuheenjohtaja. Kansalaisaloi-
tetta ovat ilmaisseet tukevansa myös Suomen Unicefin 
ohjelmajohtaja Inka Hetemäki sekä Maria Pettersson ja 
monet muut yksityishenkilönä, kansalaisena.
   Elämänkatsomustiedon avaamisesta kaikille halukkail-
le etenee eduskunnan käsittelyyn vain, jos puolen vuoden 
aikana 50 000 ihmistä kannattaa sitä. Tämän lehden ilmes-
tyessä tähän on vielä matkaa.
Aloitteessa on siis kysymys oppilaiden yhdenvertaisuudes-
ta. Perusteluissa viitataan myös mm. Lukiolaisten liiton ja 
lapsiasiainvaltuutetun kannanottoihin sekä kyselyyn, jonka 
mukaan noin 80 % suomalaisista kannattaa tätä muutosta. 
   Lain korjaamista ei ole kirjattu hallitusohjelmaan, joten 
asian voi saada eduskunnan käsittelyyn vain kansalais-
aloitteen avulla. Tässä aloittajat ovat Vapaa-ajattelijain 
liiton toimijoita, mutta yksityishenkilöinä. Kansalaisaloit-
teissa muodollinen aloittaja on silti aina yksityishenkilö tai 
useampi. Ja täällä se on:
www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8860

Kansalaisaloite ET:n 
avaamisesta kaikille
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Tauno Perkiö

Paavi Franciscus vetosi Va-
tikaanissa pidetyssä se-
minaarissa öljy-yhtiöihin, 
jotta ne alkaisivat tuotta-
maan uusiutuvaa energiaa, 

sillä fossiilisen energian käyttö ja siitä 
johtuva ilmaston lämpeneminen uh-
kaavat koko ihmiskuntaa. ”Ihmiskunta 
tarvitsee energiaa, mutta energiankäyt-
tö ei saa tuhota ihmiskuntaa”, paavi 
sanoi ja jatkoi: ” Fossiilisen energian 
käyttö johtaa ilmastonmuutoksen noi-
dankehään, joka saa aikaan katastro-
faalisen nousun lämpötiloissa, anka-
rat olosuhteet ja köyhyyden kasvun.”    
    Paavi oli siinä oikeassa, että fos-
siilisen energian käyttö johtaa ilmas-
ton lämpenemiseen. Auringon säteily 
koostuu näkyvän valon lisäksi muus-
takin sähkömagneettisesta säteilys-
tä. Ilmakehä läpäisee valon ja lähes 
kaikki muutkin säteilyn aallonpituu-
det helposti. Tämä laajaspektrinen sä-
teily lämmittää maan pintaa ja ilmaa. 
Lämmenneet maa ja ilma puolestaan 
säteilevät takaisin infrapuna-alueella 
(lämpösäteilynä), joka läpäisee maan 
kaasukehää huonosti, ja näin ilmakehä 
ja maan pinta pidättävät lämpöä.  Eri-

tyisesti kolmiatomiset kaasut siep-
paavat lämpösäteilyä. Tällaisia kaa-
suja ovat mm. vesihöyry (H2O) ja 
hiilidioksidi (CO2). Muista ns. kas-
vihuonekaasuista mainittakoon me-
taani (CH4). Kivihiilen, öljytuottei-
den ja maakaasun polttaminen lisää 
ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. 
    Minua kummastuttaa silti se, että 
paavi vetosi öljy-yhtiöihin. Niillä on 
toki oma osuutensa ilmastomuutok-
sen torjunnassa, mutta minkä verran 
esim. Saudi-Arabian oljy-yhtiön Sau-
di Aramcon johtajat piittaavat väärä-
uskoisen paavin vetoomuksesta? Entä 
sitten venäläiset Sibneft ja Jukos, jot-
ka yhdistyivät lähimenneisyydessä?  
Saudi Aramco on maailman suurin 
raakaöljyn tuottaja, mutta yhdisty-
neen venäläisyhtiön raakaöljyvarat 
arvioidaan maailman suurimmiksi. 
   Miksei paavi vetoa vielä mahta-
vampaan toimijaan, Jumalaansa, 
jonka pitäisi olla kaikkivaltias? Täl-
lainen mahtava kaikkivaltias voisi 
siirtää maapallon ilmakehän ylimää-
räisen hiilidioksidin esim. Mars-pla-
neetalle. Siirron voisi tehdä pienissä 
erissä siten, ettei mitään äkillistä 

muutosta maapallon ilmasto-oloissa 
tapahtuisi. Näin ilmastomuutos kään-
tyisi positiiviseen suuntaan. Paavihan 
on Katolisen kirkon opin mukaan jopa 
Jeesuksen sijainen maan päällä. Eikö 
hän voisi ilmoittaa maapallon hätä-
tilasta kolmiyhteiselle jumalalleen?  
   Minusta tuntuu siltä, ettei arvon 
paavi itsekään usko, että taivaalli-
siin voimiin vetoaminen vaikuttaisi 
yhtään mitään. Jos en väärin muis-
ta, maailman uskonnolliset johtajat 
kokoontuivat yhdessä rukoilemaan 
maapallon ilmaston puolesta jo yli 
kaksikymmentä vuotta sitten. Mitään 
vaikutusta ilmastoon tällä ei ollut.  
   Minua ärsyttää jumaliin paavin ja 
muidenkin uskovien älyllinen epäre-
hellisyys. Ensin selitetään, että jumala 
X on kaikkivoipa ja hoitaa ihmisten on-
gelmat parhain päin kuntoon, jos vain 
rukoilemme ja uskomme niin tapah-
tuvan. Mutta koskaan ei mitään konk-
reettista tapahdu, jonka X olisi kiistatta 
saanut aikaan, vaikka papit, piispat, 
paavi ja muut poppamiehet kuinka ru-
koilisivat. Vai eivätkö he usko tai ru-
koile tarpeeksi kovasti?

PAAVIN VETOOMUS
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Tauno Perkiö kirjoittaa jutussaan ”Lasten hyväk-
sikäyttö kirkoissa” katolisen kirkon pappien ja 
opettajien katolisen kirkon suojissa harjoittamasta 

pedofiliasta, jossa paavi toisensa jälkeen on suojellut 
tekijöitä. Katolisen kirkon piirissä on harjoitettu pahuutta 
kautta aikain. Yksi esimerkki on entisten natsien auttami-
nen toisen maailmansodan jälkeen. 
   Kirjoitin v. 2017 SataVaparissa jutussa ”Eichmann 
ja pahuuden banaliteetti” Adolf Eichmannista, natsien 
juutalaiskysymyksen lopullisen ratkaisun toimeenpani-
jasta, joka jäi kiinni vasta v. 1960 Argentiinassa. Hän, 
kuten lukuisa joukko entisiä natseja, lähinnä SS-miehiä, 
sai järjesteltyä pakoreittinsä luhistuneesta natsi-Saksasta 
katolisen kirkon suosiollisella avustuksella.
   SS-miehet olivat kyynisiä mitään keinoja kaihtamat-
tomia opportunisteja. He valmistelivat jo varhain oman 
katoamisensa, kun huomasivat sodan kääntyneen ikävään 
suuntaan. He pakottivat Wehrmachtin viivytystaisteluihin 
neuvostojoukkoja vastaan, vaikka mitään toivoa ei enää 
ollut. Perääntyviä ja taistelemaan suostumattomia teloi-
tettiin. Nämä oman hyvän varmistelijat tarvitsivat kaiken 
liikenevän ajan saadakseen oman häipymisensä varmis-
tettua ennen liittoutuneiden koko Saksan valtaamista. 
Tietysti he tiesivät heitä nimenomaan haluttavan oikeu-
teen ja hirtettäviksi. 
   Yksi pelastavaksi enkeliksi ilmaantui Rooman kato-
lisen kirkon papit ja munkit. Perustettiin ”rottalinjaksi” 
nimitetty pakoreitti. Yksi tärkeimmistä siinä toimijoista 
oli Itävallan piispa Alois Hudal. Vaikka tämä 1935 oli ar-
vostellut natsien politiikkaa, rasismia, Nürnbergin lakeja 
ja myös useita Hitlerin Mein Kampfilta kohtia, hän piti 
sodan aikana yhteydet useisiin natsijohtajiin, koska uskoi 
natsien ”uuden järjestyksen” vallitsevan sodan jälkeen 
Euroopassa. Hudal oli opportunisti, joka taiteili osapuol-
ten välillä. Sodan aikana hän suojeli natseja pakenevia 
Santa Maria dell’Animan kirkossa, mutta sodan jälkeen 

hän sitten auttoikin pakenevia SS-miehiä ja natseja sekä 
kroaattinatsijärjestö Ustashan jäseniä tarjoten turvasata-
man näille eri luostareissa, Roomassa valtavassa fran-
siskaaniluostarissa, kunnes tarvittavat paperit ja matka 
Etelä-Amerikkaan ja arabimaihin saatiin järjestymään. 
Tämän reitin kulki myös Eichmann, uudelta nimeltään 
Ricardo Klement. Hudal itse tilasi Argentiinan diktaatto-
rilta Juan Perónilta Argentiinaan 5000 blankkoa viisumia, 
3 000 saksalaisille ja 2 000 itävaltalaisille ”bolsevismin 
vastaisen sodan viattomille uhreille”.
   Paavi Pius XII tiesi mitä natsit puuhasivat eli olivat 
tekemässä kansanmurhaa, mutta hän ei siihen puuttunut. 
Ei edes joulusaarnassaan, jossa hän valitti ihmisiä tapet-
tavan ”rotunsa, uskontonsa tai vakaumuksensa” vuoksi, 
muttei maininnut juutalaisia. Sama toistui vetoomuksessa 
Unkarin juutalaisten puolesta kesällä 1944. Juutalaisiin 
viitattiin epämääräisesti. Paavi suhtautui opportunistisen 
sallivasti natseihin. Hän olisi voinut uhata saksalaisia ka-
tolisia kirkosta erottamisella (natsien joukossa oli paljon 
katolisia), mutta ei tehnyt sitä. Katolisuuteen kuului tuol-
loin vielä vahvasti juutalaisvastaisuus. Kristuksen tappa-
jakansa. Ei haitannut, vaikka näitä vähän harvennettiin. 
Vielä ei tiedetä, kuinka paljon Pius XII tiesi ”rottareitis-
tä”, natsien pelastusverkostosta, mutta kommunismia hän 
pelkäsi, joten hyvin mahdollisesti hän tiesi, muttei puuttu-
nut. Sama on toistunut paavien keskuudessa. Pahuudesta 
on tiedetty, mutta siihen ei ole puututtu. Vatikaanissa on 
hyvin vaiettu myös siellä pesineestä antisemitismistä.
   Hudal diggasi Hitleriä sodan aikana ja auttoi natseja 
pakenemaan, koska nämä ”olivat taistelleet bolsevismia 
vastaan”. Hudal auttoi myös patologisen pahuuden kä-
velevää ilmentymää, ”tohtori” Joseph Mengeleä. Kuole-
maansa 1963 asti Alois Hudal oli sitä mieltä, että kan-
sallissosialismi ja kristinusko piti yhdistää tulevaisuuden 
turvaamiseksi. Varsin mielenkiintoinen eetos.

KATOLINEN KIRKKO PAHUUDEN SUOJELIJANA

Adolf Eichmannin väärennetty passi Riccardo Klementin nimellä Alois Hudal

Yki Räikkälä
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Lo k a k u u n 
alussa kulu-
vana vuonna 
saimme lukea 
kohu-uutisen, 

jossa kerrottiin, että Rans-
kan katolisessa kirkossa oli 
vuosien 1950 – 2020 aika-
na tapahtunut valtavasti 
alaikäisten ihmisten sek-
suaalista hyväksikäyttöä. 
Uhrien suuri enemmistö 
oli murrosiän juuri saavut-
taneita tai sitä nuorempia 
poikia. Papit olivat rais-
kanneet tai muuten seksu-
aalisesti hyväksikäyttäneet 
noin 216.000 lasta, ja kun 
lasketaan mukaan kirkon 
muiden työntekijäin rikok-
set, kuten katolisten kou-
lujen opettajien väärinkäy-
tökset, uhrien määrä nousee jopa 330.000:een. Tiedot 
julkisti riippumaton tutkijaryhmä, jonka raportti on lähes 
2500-sivuinen.
   Ranskan skandaali on suuruusluokaltaan suurin julki 
tulleista, mutta myös muualla katoliset papit ovat syyllis-
tyneet samanlaisiin rikoksiin. Papit ovat ovat käyttäneet 
lapsia seksuaalisesti hyväkseen useissa USA:n osavaltiois-
sa. Esim. Pennsylvaniassa asiaa tutkinut työryhmä löysi yli 
300 pappia, joita epäillään pedofiliasta. Eri puolilla Yhdys-
valtoja käytyjen oikeudenkäyntien seurauksena katoliset 
kirkot ovat joutuneet maksamaan uhreille tähän mennes-
sä korvauksia yhteensä noin 2.1 miljardia dollaria. Kirkot 
ovat selvinneet korvauksista seksuaalisen hyväksikäytön 
varalta otettujen vakuutusten ja omaisuuden myymisen 
avulla. (Lähteet: AP, Yle uutiset. - Ihmettelen, miten tällai-
sen varalta voi saada vakuutuksen!)
   Kanadassa pakotettiin 1800- ja 1900-luvuilla noin 
150.000 intiaanilasta katolisiin sisäoppilaitoksiin, joissa 
heitä pahoinpideltiin ja käytettiin seksuaalisesti hyväksi. 
Kanadasta on löytynyt useita joukkohautoja, joihin on 
haudattu noin 1200 alkuperäisväestöön kuuluneen lap-
sen ruumiit. (Lähde: Yle Uutiset).
   Katolisilla papeilla on kontollaan muitakin eri maissa 
tapahtuneita seksuaalirikoksia. Mutta jotta tästä kirjoi-
tuksesta ei tulisi pelkkä pappien seksuaalirikosten luette-
lo, yritän pohtia, mistä nämä rikokset johtuvat. Ilmeinen 
selitys on katolisten pappien selibaattivaatimus. Selibaat-
tivelvoite tuli voimaan jo 1100-luvulla. Tarkoitus oli ilmei-

sesti nostaa papisto tavallisen kansan yläpuolelle, erään-
laisiksi ”yli-ihmisiksi”. Evoluutio on kuitenkin ”keksinyt” 
seksuaalisuuden, koska kahden yksilön geenien sekoittu-
minen seksissä mahdollistaa tehokkaamman muuntelun 
jälkeläisissä. Tämä on mahtava, vuosimiljoonia pätenyt 
ilmiö, jota paavien hölmöt opit eivät pysty kumoamaan. 
Katolisen papin mahdollisuus seksuaaliseen tyydytyk-
seen on umpikuja, kun selibaattivaatimuksen lisäksi itse-
tyydytyskin on syntiä! Näin on jotenkin ymmärrettävissä 
(vaikka ei hyväksyttävissä), että papit ovat sortuneet em. 
vastenmielisiin rikoksiin. Myös kristillinen armokäsitys 
saattaa vaikuttaa asiaan. Armokäsityksen mukaan usko-
va saa syntinsä anteeksi, kunhan katuu ja pyytää armoa 
”Jeesuksen nimessä ja veressä”. Saattaa olla, että rikok-
sentekijäpappi tuntee tekevänsä väärin, mutta ainakin 
alitajuisesti tietää saavansa armahduksen tekosistaan. 
Näin rikoksen teon kynnys madaltuu.
   Myös protestanttisten uskontojen harjoittajat ovat syyl-
listyneet em. rikoksiin, joskin ilmeisesti vähemmän kuin 
katoliset. Luterilaisista varsinkin ns. herätysliikkeiden 
johtajat ja saarnamiehet ovat tehneet paljon seksuaali-
rikoksia. Vanhoillis-lestadiolaisessa lahkossa on ollut ta-
pauksia, joissa hyväksikäyttäjä on voinut jatkaa tekojaan 
vuosikausia, ennen kuin rikokset ovat tulleet ilmi. Las-
tensuojelun tutkija Johanna Hurtig on kirjoittanut asias-
ta kirjan Taivaan taimet – Uskonnollinen yhteisöllisyys ja 
väkivalta (Vastapaino).
   Voisin tähän loppuun todeta, että maailma on paha 
– eikä se ainakaan uskonnoilla parane.

LASTEN SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ KRISTITYISSÄ KIRKOISSA
Tauno Perkiö
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Suomessa perustettiin 
elokuussa uusi ihmisoi-
keusjärjestö nimeltään 
Sanan- ja uskonnonvapa-

us ry. Sen tarkoitus on ”edistää ja 
valvoa sanan- ja uskonnonvapau-
den toteutumista Suomessa. Jär-
jestö korostaa vapautta ilmaista 
ja harjoittaa julkisesti Raamattuun 
perustuvaa kristillistä uskoa ja 
vakaumusta”. Tämä yhdistyksen 
nettisivulta. Yhdistys perustettiin 
tietty Päivi Räsäsen tapauksen 
johdosta. Yhdistys perusteleekin 
yhdistyksen ”valitettavaa” tarvetta 
YK:n ihmisoikeuksien yleismaail-
mallisessa julistuksessaajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapaut-
ta määrittävään artiklaan 18. sekä 
opetusoikeutta koskevaan artik-
laan 26.
   Mielenkiintoisesti yhdistys on 
ottanut perustelukseen tuon ar-
tiklan 26., jossa siis ilmoitetaan 
jokaisen oikeus saada opetusta ja 
varsin pitkälti tuon artiklan mukai-
sesti Suomessa opetus ja koulutus 
tapahtuukin. Tämä yhdistys on 
kuitenkin  uskonnollisten piirien 
perustama, joten tässä lieneekin 
kyse siitä, että koulujen pitää 
jatkossakin tarjota oman uskon-
non opetusta – ja kuten artik-
lassa todetaan, vanhemmilla on 
ensisijainen oikeus valita heidän 
lapsilleen annettavan opetuksen 
laatu. Tarkoittaa siis, että van-

hemmat saavat määrätä, mitä ja 
miten heidän lapsilleen uskontoa 
opetetaan. Paradoksaalisesti nyt 
kirkkoon kuuluvat vanhemmat 
eivät saa valita, mitä katsomus-
ainetta näiden lapsille annetaan. 
ET nimittäin ei ole nyt sallittu 
kirkkoon kuuluville lapsille.
   Mitään selvää perustelua tällai-
sen yhdistyksen perustamiselle 
ei tunnu löytyvän. Suomessa on 
perustavanlaatuinen sananvapaus 
ja myös uskonnonvapaus. Nämä 
ovat perustuslaissa mainittuja 
jakamattomia kansalaisen perus-
oikeuksia. Ei ole nähtävissä, että 
näistä tultaisiin edes luopumaan. 
Mutta selvästi Suomessa saa rik-
koa uskonnonvapautta sikäli, että 
vauvoja liitetään kirkkokuntiin 
ilman näiden omaa suostumista. 
Suomessa saa myös ympärilei-
kata pieniä poikia uskonnollisista 
syistä näiden omaa mielipidettä 
tässä kuulematta ja siitä välittä-
mättä.
   Yhdistyksen sivuille ei juuri 
ole ilmaantunut materiaalia eikä 
oikein mitään. Sivuilla on vain 
tuo perustusilmoitus, säännöt ja 
hallituksen kokoonpano. Puheen-
johtaja on Santeri Marjokorpi, 
Suomen teologisesta instituutis-
ta. Jäseninä ovat mm. Timo Soini 
ja kasvatustieteen professori 
Tapio Puolimatka. Nämä henkilöt 
kertovat paljon yhdistyksen arvo-
maailmasta. Tapio Puolimatka on 

jyrkästi homovastainen samoin 
kuin Päivi Räsänen. Hän rinnas-
taa jäätävästi homoseksuaalit 
pedofiieihin. Vuonna 2018 Puo-
limatka sai aikaan hälyä Oikea 
Media -nettilehdessä julkaise-
mallaan mielipidekirjoituksel-
laan “Kampanja pedofilian lail-
listamiseksi”. Hän totesi, että 
joidenkin tutkijoiden mielestä 
“mielikuvat seksuaalisen suun-
tautumisen synnynnäisyydestä 
ja muuttumattomuudesta luo-
vat perustan myös kampanjalle 
pedofiilien seksuaalioikeuksien 
puolustamiseksi”.
   Seurakuntalainen.fi -sivusto 
jäädytti syyskuussa Puolimat-
kan blogin koronarokotevas-
taisten ja niissä esiintyneiden 
väärien tietojen levittämisen 
vuoksi.
   Yhdistys aikoo osallistua yh-
teiskunnalliseen keskusteluun 
sanan- ja uskonnonvapautta 
rohkeasti ja jalosti puolustaen. 
Koko syksyn jatkunut hiljai-
suus lienee keskeytyvän vasta 
Päivi Räsäsen oikeudenkäynnin 
aikaan, joka näillä näkymin on 
tammikuussa 2021. Tapauksen 
käsittelystä tulee pitkä, koska 
Räsänen on ilmoittanut valitta-
vansa mahdollisesta tuomiosta. 
Tätä juttua tullaan vatvomaan 
vuosia.

SANAN- JA USKONNONVAPAUS - KALLIS ASIAMME Yki Räikkälä
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Yki Räikkälä

Kun arkkipiispa Tapio Luoma piti 3.8. kirkollisko-
kouksen avauspuheen kokousväelle, lienee aina-
kin osalla kuulijoista ollut kiusaantunut olo, kun 

teologian tohtori puhui minuudesta. –”Kuka minä oikein 
olen?” Että se omakuva muokkaantuu ja elää keskellä 
kaiken muutosta ja elämänvaiheissa. ”Minuuden raken-
tuminen on elinikäinen projekti.” Rippikouluikäisille täl-
lainen voi olla peräti uuttakin asiaa, mutta yleisönä oli 
eliittiä. Aikuisia, keski-ikäisiä, iäkkäitä.
   Nuokkunut kokousyleisö varmaankin havahtui arkki-
piispan omaperäisestä havainnosta; ”uskontojen ja kat-
somusten vuoropuhelu on ensiarvoisen tärkeää”. Kukaan 
ei varmaankaan ole tullut tätä ennen ajatelleeksikaan. 
Itse en nyt silti uskontoja erottaisi katsomuksista. Vai 
voiko uskova olla katsomukseton? Uskovalla on usko-
muksellinen katsomus, minulla kunnottomalla uskonno-
ton katsomus.
   Mutta se identiteetti. Arkkipiispa kiteytti asian niin, että 
”kristityn identiteetti on sitä, että on Kristuksen oma”. 
Hänestä kristityn teh-
tävänä ei ole ensi sijas-
sa julistaa ”kristittyjä 
arvoja”, vaan ”pitää 
esillä evankeliumin 
ainutlaatuista viestiä 
pieniä, heikkoja ja 
syntisiä ihmisiä ra-
kastavasta Jumalasta, 
joka haluaa pelastaa 
koko maailman”.
   Ja hän jatkoi: ”Kas-
teesta hautaan siu-
naamiseen kristityn 
elämässä ei Luoman 
mielestä ole sellaista 
hetkeä, jolloin hänen 
identiteettinsä yti-
messä ei olisi Jeesus 
Kristus. Sillä, miten tuota identiteettiä eletään todeksi, 
ja miten siitä puhutaan, on suuri merkitys sille, millai-
nen mielikuva esimerkiksi Jumalasta ihmisille syntyy, 
armollinen vai ankara.”
   Näin tohtoristason mies julisti kirkkokokousväelle, 
josta suurin osa yliopistokoulutettuja, että Jumala haluaa 
pelastaa meidät kaikki. Uskovan identiteettiin koulutus-
tasosta riippumatta siis sisältyy tämä absurdius: Kaikki-
valtias ja kaikkitietävä ei olekaan kaikkivaltias, koska 
tämä haluaisi pelastaa kaikki, mutta jostain syystä ei voi. 
Tämä onkin jo useasti kuultu, tämä haluaminen. Mutta 
miltä tämä sitten haluaisi pelastaa meidät kaikki? No hel-
vetiltä, kadotukselta, unohdukselta, you name it. Siltä, 
minkä tämä kaikkivoipa itse on luonut…
   Minä en ole korkeasti koulutettu enkä teologiaa opis-
kellut. Arkkipiispa on. Ja on korkeasti palkatussa kor-

keassa asemassa. Joko hänen identiteettiinsä kuuluu uskoa 
kertomaansa ja kokousväen tuhannesti kuulemma kristinus-
kon absurditeetti tai sitten tämä on pelkkä leipäpiispa, joka 
juttelee lämpimikseen.
   Kullakin on oma identiteetti ja katsomuksensa. Henkilö voi 
olla katsomukseltaan tyyten uskonnoton, mutta tämän uskon-
non muovaama kulttuuri voi hyvin olla osa tämän identiteet-
tiä. Maallistuneet ja sekulaarit juutalaiset, muslimit, hindut 
jne. voivat noudattaa kulttuurinsa tapoja ja nämä perinnäista-
vat olla myös osa identiteettiä. 
   Helsingin teologisen tiedekunnan tilaisuudessa ”Uskonto 
ja identiteetit Suomessa” 5.10. kirkkohistorian professori 
Tuomas Heikkilä kertoi uskonnon aseman olevan keskeinen 
ihmiselämässä, elämän ja kuoleman kysymys. Ja identiteetin 
muodostumisessa ”alati muuttuvassa maailmassa” uskonnon 
roolia on erityisen tärkeä ymmärtää. Uskonto ja identiteetti 
kuuluvat hänen mukaansa erottamattomasti yhteen. Uskoval-
la usko kuuluu tietty identiteettiin, mutta on myös uskovia, 
jotka vieroksuvat ”uskontoa”, joten uskonto sinänsä ei välttä-

mättä kuulu identiteet-
tiin (vaikka ilman us-
kontoa ei välttämättä 
uskoa olisikaan).
   Yhteiskunnallinen 
keskustelu on nykyi-
sin mennyt vastak-
kainasetteluihin. On 
ääripäät, joiden vä-
lissä ovat ne ”tolkun 
ihmiset”. Ääripäät ei-
vät kykene keskenään 
järkevään keskuste-
luun. Itse kyllä tyy-
ten uskonnottomana 
keskustelen sujuvasti 
uskovien kanssa, joko 
nokikkain tai somessa. 
Vaikka ateisti olenkin, 

en katso kuuluvani mihinkään ääripäähän. Musta ja valkoinen 
ovat hienoja valon taittumisen ilmenemismuotoja, mutta nii-
den välillä on määrätön määrä eri värisävyjä. En näe omassa 
identiteetissäni uskonnottomuuttani olennaisena – olen ollut 
sitä koko ikäni. Identiteettini on muodostunut pitkän elämäni 
aikana lukemani, näkemäni ja kokemani mukaan. Sitä myö-
ten katsomukseni on ollut ja on sekulaari. En ole tarvinnut 
siihen mitään ateistista saarnaa tai päsmäröintiä. Monen us-
kovan identiteetti kuitenkin lienee muodostunut hienovarai-
sen tai tiukemman indoktrinaation myötä. Uskovassa kodis-
sa kasvaneen identiteetti on varsin helposti uskonnollinen. 
Uskonnottoman identiteettiin ei kuulu olla jonkun eteerisen 
olennon oma, vaan olla osa tätä ihmeellistä juttua, jota kutsu-
taan elämäksi. Itse kultakin se loppuu aikanaan ja muut jat-
kavat. Muutun aikanaan osaksi tähtipölyn ikuista kiertoa. Ja 
se on minusta hienoutta.

IDENTITEETTI - USKOMATON
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Toisen maailmansodan aikaan 
juutalaispakolaisia pyrki satoja 
Itävallasta, Saksasta ja muualta 

Suomeen. Lähes kaikki käännytettiin. 
Vene oli täynnä. Jo vuodesta -33 täällä 
tiedettiin, mitä Saksassa tapahtui, mutta 
siitä huolimatta muutamaa kymmentä 
enempää ei maahan päästetty. Ainakin 
kahdeksan juutalaispakolaisen Valpo 
lähetti sittemmin Saksaan varmaan kuo-
lemaan. Suomi oli liitossa Natsi-Saksan 
kanssa. Jopa Suomen juutalaiset vas-
tustivat juutalaispakolaisten vastaanot-
tamista. Vuonna 1936 Valpo (tuolloin 
EK) teki salaisen sopimuksen Gesta-
pon kanssa yhteistyöstä kommunismin 
hävittämisestä. Arno Anthonin johtama 
Valpo toimitti Gestapon kynsiin myös 
satoja kommunisteja. Ja satoja neuvos-
toliittolaisia sotavankeja tai kansalaisia. 
Ainakin yhteen luovutukseen vaikutti 
paikallinen kirkkoherra, joka kielsi en-
tisen seurakuntalaisensa Suomen kansa-
laisuuden. Ehkä näitä tapahtui useitakin. 
Arno Anthoni oli muuten luvannut Ges-
tapolle toimittaa Saksaan kaikki Suomen 
juutalaiset, listatusti 2300 ihmistä. Se ei 
sentään onnistunut. Tämä kuten Eino 
Alttiin tarina Elina Sanan ”Luovutetut” 
-kirjassa kerrotun mukaan. 
   Yksi keskitysleiriin kadonnut suoma-
lainen kotikommunisti oli Honkajoel-
ta (tuolloin Hongonjoki) kotoisin ollut 
Eino Altis. Honkajoki on tuttu paikka. 
Olen käynyt useasti ja kantanut hautaan-
kin kaksi honkajokista vaimoni suku-
laista. Eino oli v. 1900 syntynyt tavalli-
nen maalainen köyhä, joka päätti lähteä 
Kanadaan hakemaan parempaa elämää 
vuonna 1920. Laman alkaessa hän muut-
ti monen muun mukana Neuvostoliit-
toon, kun siellä kuulemma pyyhki hyvin 
ja työmiehiä tarvittiin. Neljän vuoden 
jälkeen hän huomasi systeemin siellä 
olevan susi ja pakeni Suomeen. Hänet 
pidätettiin ja passitettiin vankilaan ”val-
tiopetoksen” suunnittelusta. Valtiopetos 
oli siis se, että hän halusi palata synnyin-
maahansa petyttyään ”työläisten valti-
oon”.
   Tuli talvisota. Eino määrättiin linnoi-
tustöihin, mutta ei rintamalle. Hän oli jo 
39-vuotias. Sodasta palattuaan hän sai 
ilmeisesti jonkun sekaannuksen vuok-
si syytteen heinävarkaudesta. Joku oli 
kuulemma luvannut hänen voivan käydä 
hakemassa niitä heiniä erään tunteman-

sa talollisen ladosta. Ehkä hän oikeas-
ti tieten heinät varastikin. Köyhällä ja 
puutteenalaisella kynnys varastamiseen 
ei ole korkealla. Hän sai siitä 11 kuu-
kautta vankeutta. Aika kova tuomio 
mokomista heinistä, vaikka isäntä itse 
oli ilmoittanut, ettei hänellä ole vaatei-
ta, kun oli heinät saanut ja korvauksen 
saamatta jääneistä. Vankipapereissa Ei-
nosta kerrotaan, että hän on luterilainen, 
rippikoulun käynyt luku- ja kirjoitus-
taitoinen. Vankilan koulun opettaja oli 
merkinnyt: ”yksinkertainen, aatteelli-
nen, jätkätyyppiä, kommunisti”.
   Loppuajaksi Altis päästettiin ehdon-
alaiseen, mutta sitä varten Pelson vara-
vankila oli tilannut Hongonjoen kirkko-
herralta kirkonkirjan otteen. Tämä oli 
siihen kirjoittanut, että ”… Eino Altis 
on 7/1 1936 otettu Neuvostoliiton kan-
salaiseksi (Ulkoasiain komissariaatin 
Pietarin asioim. ilmoituksen mukaan). 
— Siis mainittu henkilö ei ole enää 
Suomen kansalainen eikä myöskään 
Hongonjoen seurakunnan jäsen.” Eino 
Altis kyllä tosin juuri tuohon aikaan is-
tui valtiopetostuomitaan.
   Tämä ratkaisi Eino Alttiin tulevaisuu-
den. Hänet siirrettiin 28.8.1942 Helsin-
gin poliisin hoteisiin ja lopulta luovu-
tettiin 270 henkilön mukana Tallinnan 
Gestapolle, Patarein vankilaan. Hänen 
maallinen taipaleensa päättyi ilmeisesti 
Stutthofin keskitysleirillä, jonne tulon 
päivämäärä on viimeinen merkintä, 
31.8.1944. Tämän Elina Sana oli löytä-
nyt Stutthofin arkistoista.

Hongonjoen kirkkoherra E. Järvinen 
tiesi varmasti, mitä Valpo Suomessa teki 
Neuvostoliiton kansalaisille sekä kom-
munisteille. Hän tiesi varmasti, että ai-
nakin Neuvostoliiton kansalaiset luovu-
tettaisiin Saksaan. Siitä huolimatta hän 
kylmästi merkitsi Einon Neuvostoliiton 
kansalaiseksi. Jos Altis oli todellakin 
Neuvostoliiton puolella merkitty maan 
kansalaiseksi – vuosia hänen maasta 
katoamisensa jälkeen  –  olisi kirkko-
herra voinut lähimmäisenrakkauden 
nimissä pelastaa Einon merkitsemällä 
tämän Suomen kansalaiseksi. Mikään 
ei olisi estänyt. Einon veli oli myös po-
liittinen vanki, Nikke Pärmin pataljoo-
nan jälkeen hänet ja muut marssitettiin 
Kangasjärven keskitysleirille. Siellä 
hänet kidutettiin hengiltä. Kun hän oli 
sairas, eikä ollut pysyä edes tajuissaan, 
hän soperteli ”voi jessus sentään”, jo-
hon vääpeli karjaisi ”Miksi te huudatte 
Jeesusta, ettehän kuulu kirkkoonkaan!” 
Vähän tämän jälkeen hän kuoli. Tarina, 
joka Luovutetut -kirjassa on, on kauhea, 
mutta se on toinen juttu.   
   Jos oli Natsi-Saksassa ihmisiä pahan 
palveluksessa, on myös Suomessa on 
ollut runsaasti itseään kristityiksi kut-
suneita miehiä, jotka ovat kohdelleet 
maanmiehiään julmasti, sadistisesti ja 
välinpitämättömästi näiden kärsimyk-
siin ja tuleviin kohtaloihin suhtautuen. 
Näille ei olisi tullut mieleenkään koh-
della koiraakaan niin kuin nämä kohte-
livat väärää mieltä tai uskontoa olevia 
lähimmäisiään.

TAPAUS EINO ALTIS
Yki Räikkälä

Eino Altis linnoitustöiden aikaan vuonna 1940. Kas-
vonpiirteistä tulee mieleen Torinon käärinliina, jossa 
monet uskovat näkevänsä kuvan Jeesuksesta.

(Juttu on julkaistu blogimetsa.fi:n blogissa toukokuussa. Tässä hieman lyhennettynä.)



Satakunnan vapaa-ajattelijat ry:n sääntömääräinen 
syyskokous on lauantaina 20.11.2021 klo 14.00 alkaen 
ja paikkana Petra’s Cafe, Yrjönkatu 11, Pori.

Käsitellään sääntöjen 9§ syyskokouksen päätettäväksi 
osoittamat asiat.
Kaffettakin saa! 
Tervetulleeksi toivotetaan myös kaikki jäseniksi liittyvät.

OLE VAPAA - JÄSENMAKSUHOMMAT KUNTOON!

Jos syystä tai toisesta olet kenties jättänyt Satakunnan vapaa-ajattelijoiden vuoden 2021 
jäsenmaksun hoitamatta, niin älä huoli, vielä on aikaa saattaa tuo tärkeä seikka kuntoon 
ja olla omantunnon painosta vapaa satakuntalainen vapaa-ajattelija!

Maksun määrä on vaivaiset 25 euroa. Käytä maksaessasi viitenumeroa 20213
Tilinumero: FI82 4450 0010 1857 72  (Huom! Tilinumero on muuttunut) 

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

Satakunnan

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

SYYSKOKOUS


