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Vapaa-ajattelun haasteet 2020-luvulla

Aiemmin Suomessa elettiin Herran pelossa, minkä 
ylläpidosta vastasi ”kansankirkko”. Sittemmin jumalien 
ja muiden yliluonnollisten olentojen tilalle on vaivihkaa 
tullut poliittinen korrektius, mikä tunnetaan myös afro-
amerikkalaisella slangisanalla, jossa on neljä kirjainta. 

Tämän päivän vastine synnille on ”rasismi” joka voi 
tarkoittaa mitä tahansa, vaikkapa kriittistä suhtautumista 
siihen 600 vuotta nuorempaan hiekkamaan tuontius-
kontoon. ”Rasismiksi” kelpaa myös mikä tahansa muu, 
mikä ei täytä puhdasoppisuuden määritelmiä mainitussa 
narratiivissa. 

Modernista synnistä seuraa moderni muoto pannaan ju-
listuksesta, cancelointi. Tämän ovat saaneet kokea useat 
julkisuuden henkilöt kirjailijoista ja viihdetaiteilijoista 
tiedemaailman huippuihin. 

Samaan aikaan kun uskonnollinen fanaattisuus valtaa alaa 
idässä, lännen moderni puhdasoppisuus pyrkii kieltämään 
ja kirjaimellisesti kriminalisoimaan siihen kohdistuvan 
kritiikin. Eli jos haluat kritisoida uskontoa, turvallisin 
kohde kritiikille nykypäivän Suomessa on evankelis-lute-
rilainen kirkko.
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TOIMITTAJAN SANA VAPAA YKI RÄIKKÄLÄ

Pahuuden ytimessä

Elämme historiallisia aikoja. 
Näinhän voi sanoa milloin 
tahansa, mutta nähtävästi aina 

neljännesvuosisadan sykleissä tulee 
tapahtumia, joita muistellaan tyyliin, 
missä olit kun kuulit. Itse en uskonut 
vielä 23. helmikuuta Venäjän todella-
kin tekevän sen, mikä kyllä oli näh-
tävissä jo viikkojen ajan. Eipä moni 
muukaan. Muistan loppuelämäni 24. 
päivän aamun. Aivan kuten Estonian 
uppoamisyötä seuranneen aamun tai 
iltapäivän 11.9.2001, jolloin ei tullut 
avaruusseikkailua, vaan uskonnolli-
sen arroganssin näytös puuttumatta 
nyt sen syihin ja juuriin. 
   Estonian uppoaminen oli tylsästi 
vain onnettomuus kaikista salaliitto-
teorioista huolimatta, jos leväperäi-
syydellä olikin osuutensa. Terroriteot 
ja toiseen maahan tehtävät offensiivit 
sekä infran, kulttuurin ja ihmisten 
tuhoaminen tieten tahtoen ideologioi-
den, kunnian, historiallisen oikeutuk-
sen, uskomusten vuoksi ovat kauheita 
siksikin, että ne eivät jää yksittäi-
siksi tapahtumiksi, vaan ne kylvävät 
kaunaa, vihaa ja kostomentaliteet-
tia sukupolvien ajaksi. Lukuisissa 
konfliktipesäkkeissä vihanpito on 
todellakin kestänyt vuosikymmeniä 

eikä aina loppua näy. Lähi-Idässä ei 
rauhanomaista eloa tulla näkemään 
ties kuinka moneen sukupolveen.
    Venäjän hyökkäys Ukrainaan teki 
selvää Venäjän statuksesta kansainvä-
lisessä yhteisössä, kuten myös väleis-
tä Ukrainaan ja muihin lähellä oleviin 
maihin. Kauppasuhteiden uudelleen 
solmiminen tulee viemään runsaasti 
aikaa luottamuksesta puhumattakaan. 
Ukrainalaiset eivät unohda milloin-
kaan. Ainakaan vuosisatoihin. Ja mit-
kä syyt olivat tuohon järjettömään su-
vereeniin valtioon hyökkäämisessä? 
Ei yhtä ainutta relevanttia tai prag-
maattista syytä. Presidentti Putinin 
harhaiset käsitykset omasta maastaan, 
sen voimavaroista ja vielä harhaisem-
mat geopoliittiset käsitykset. Sotaa 
perusteltiin ukrainalaisten ”vapautta-
misella”, kunnialla ja historiallisella 

oikeutuksella, Ukrainan kuulumisella 
”Pyhän Venäjän” yhteyteen. 
   Putin on lanseerannut doktriinin 
”venäläisestä maailmasta”, Russki 
Mir. Se tarkoituksen on “suojella, tur-
vata ja edistää venäläisen maailman 
perinteitä ja ideaaleja”. Se ulottuisi 
Venäjän rajojen ulkopuolellekin. 
Se on doktriini pahuuden ytimestä. 
Tarkoittaa siis aseellisia offensiiveja 
muihin maihin. Tässä tilanteessa, 
jossa Venäjä on altavastaaja, doktriini 
on silkkaa surrealismia. Moskovan 
patriarkaatin pitäisimän ottaa hal-
tuunsa koko ”venäläisen maailman”, 
jotta se voi ohjailla ”erityislaatuista 
hengellisyyttä, moraalia ja kult-
tuuria”. Patriarkka Kirill varmasti 
myhäili tyytyväisenä tästä. Mutta 
hymy lienee hyytynyt, eikä vain siksi, 
että tämä liukastui kirkonmenoissaan 
pirskottelemaansa vihkiveteen ja len-
si persiilleen lattiamarmorille. Putinin 
ja Kirillin pyhä sota on jo hävitty.
    Sen sijaan uskonnottomien oikeuk-
sien, katsomusten tasavertaisuuden ja 
ihmisoikeuksien puolesta taistelemi-
nen yhteiskunnassamme jatkuu edel-
leen. Tämä on vapaa-ajattelijoiden 
olemassaolon päätarkoitus, mikä on 
aina hyvä muistaa, mikäli despootti-
set, autokraattiset ja mielenhäiriöiset 
eivät saa lopullista tuhoa aikaan. Ja 
tuskin sentään saavat.

Kuin enteellisesti patriarkka Kirill kaatuu omaan vihkiveteensä. Samoin tulee hän kerran kaatumaan Putinin 
tukemiseensa ja omiin kammottaviin sanoihinsa Ukrainasta ja ukrainalaisista. Moskovan patriarkka jää 
historiaan pahuuden pappina ja saatanallisen johtajan apurina.
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MIHIN IHMINEN VOI USKOA?
Eräs vapaa-ajattelija kirjoitti kauan 
sitten Vapaa Ajattelijassa, ettei ilmei-
sesti ole mitään rajaa sille, mitä joku 
ihminen voi uskoa. Tässä kirjoituk-
sessa tarkastelen asiaa Mormonien us-
konnon kannalta. Tietoni ovat vailli-
naiset, mutta pääasiat lienevät oikein.  
   Aluksi historiaa mormonioppien 
mukaan. Joskus noin 2600 vuotta sit-
ten Israelista lähtöisin olevat ihmiset 
purjehtivat Amerikkaan. Siirtolaiset 
jakautuivat kahdeksi keskenään soti-
vaksi ryhmäksi: vanhurskaat nefiläiset 
menestyivät, kun taas lamanilaisista 
tuli syntisiä. Profeettojen kutsumana 
nefiläiset perustivat kristillisen kirkon 
vuosia ennen Jeesuksen syntymää. 
Jeesuskin touhusi Amerikan man-
tereella sen jälkeen, kun hän ensin 
kuoli Israelissa ja nousi välillä tai-
vaisiin. Nefiläiset sortuivat pahoihin 
tekoihin ja kuolivat sukupuuttoon. 
Sen sijaan syntiset lamalaiset jatkoi-
vat elämäänsä ja heistä tuli Ameri-
kan intiaaneja (Lähde Wikipedia). 
   Sitten tarkastellaan 1800-lukua. 
Vuonna 1830 maanviljelijän poi-
ka Joseph Smith perusti Kristuksen 
kirkko -nimisen lahkon yhdessä yli 
50 muun henkilön kanssa. Smithin 
sanelema Mormonin kirja oli tullut 
painosta pari viikkoa aiemmin. Mor-
monin kirja sai alkunsa, kun Smith 
oli löytänyt kultaisia levyjä Kumoran 

kukkulalta New Yorkin osavaltiossa. 
Kultalevyissä oli tekstiä, jota Smith 
ei ymmärtänyt. Smith toi kultalevyt 
kotiinsa. Onneksi enkeli Moroni antoi 
Smithille taikakivet Urimin ja Tum-
mumin, joiden avulla käännös onnis-
tui. Yksi huone jaettiin kahtia verhon 
avulla. Smith istui toisella puolen 
verhoa ja käänsi levyjen tekstin. Toi-
sella puolella oli kirjuri, joka kirjoit-
ti Smithin puheen paperille. Näin 
syntyivät Mormonin kirjan tekstit. 
   Nuori Joseph Smith kohosi profee-
taksi ja muodosti mormoneista oma-
laatuisen kristillisen (?) uskonnon. 
Mormonit nimittävät itseään Myö-
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkoksi eli MAP-kirkok-
si. Aikaisempien aikojen pyhiä olivat 
Israelista lähteneet siirtolaiset. Mor-
monien uskonyhteisöstä ei pidetty, 
minkä vuoksi mormonit lähtivät en-
sin Ohioon, sitten Missouriin ja vuon-
na 1839 Illinoisiin. Sitten Smith kuoli 
ja johtoon asettui Brigham Young, joka 
vei joukon nykyiseen Utahiin ja pe-
rusti sinne Salt Lake Cityn kaupungin. 
Se on edelleen mormonien pääpaikka. 
   Sitten kritiikkiä. Väite, että yli 
kaksi tuhatta vuotta ennen Kolum-
busta olisi siirtolaisjoukko Israelin 
alueelta purjehtinut Amerikkaan ja 
perustanut sinne siirtokunnan, on 
mahdoton. Sen aikaiset ihmiset ei-

vät kyenneet rakentamaan Atlannin 
valtameren ylitykseen pystyviä lai-
voja. Siirtolaisista olisi jäänyt arke-
ologisia jälkiä, mutta sellaisia ei ole 
löydetty. Jopa geneettisesti on voitu 
osoittaa, etteivät intiaanit ja Palestii-
nan alueen ihmiset ole läheistä sukua. 
   Muinaisten siirtolaisten muka teke-
miä kultalevyjä ei ole koskaan ollut 
olemassakaan. Jos ajatellaan, että ne 
olisivat olleet esim. 20 cm x 30 cm ko-
koisia ja 4 mm paksuja, yksi levy olisi 
painanut noin 4,6 kg. Kulta on paina-
vaa ainetta. Mormonin kirjaan tarvit-
taisiin noin 250 levyä (2-puoleinen 
tekstitys/levy), joten koko satsi painai-
si yli tuhat kiloa! Olipa herra Smithil-
tä aikamoinen suoritus raahata ne ko-
tiinsa! Kulta on painavaa, mutta myös 
arvokasta. Pystyikö muinainen kansa 
saamaan kokoon moisen kultamäärän? 
   Sitten tämä levyjen tekstin kääntä-
minen käyttäen enkelin tuomia tai-
kakiviä Uriminia  ja Tummumia. Se 
menee jo kokonaan taikauskon piiriin. 
Herää kysymys, että mihin taikaki-
vet ja kultalevyt sittemmin joutuivat. 
Mormoniopin mukaan enkeli Moroni 
vei ne kaikki pois, kun käännöstyö 
oli tehty. Olisipa voinut jättää vaik-
ka vain yhden kultalevyn muistoksi! 
Sellainen levy olisi lisännyt kerto-
muksen uskottavuutta melko lailla.  
   MAP-kirkko pitää itseään ainoana 

Tauno Perkiö
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oikeana kristillisenä kirkkona ja mui-
ta kristillisiä kirkkoja vääräoppisina, 
mutta muiden kirkkojen käsitykset 
ovat päinvastaisia. Silti kirkkokunti-
en välillä on tapahtunut lähentymistä, 
mistä yhtenä konkreettisena osoitukse-
na on MAP-kirkon presidentin ja paa-
vin tapaaminen maaliskuussa 2019. 
   Uskonnottoman on täysin mah-
dotonta ajatella, että edellä esitetty 
mormonioppi olisi totta edes pienel-
tä osalta. Silti mormonien määrä on 
kasvanut vähäisestä alusta nykyiseen 

noin 16 miljoonaan jäseneen. Kir-
joitukseni alussa oleva vapaa-ajat-
telijan ajatus näyttää pätevän hyvin. 
   Vapaa-ajattelija ei tietenkään tukeu-
du aina vain rationaaliseen ajatteluun. 
Hän kuitenkin pyrkii selvittämään asi-
oita järkevästi ajatellen, kun taas us-
kovainen ei näköjään edes pyri siihen 
uskontonsa asioissa. Jotta vapaa-ajat-
telija luottaisi elämää kokonaisval-
taisesti määrittävään oppiin, sen opin 
tulisi olla järkiperäinen.. Siihen ei voi 
kuulua mormoniopin kaltaisia älyttö-

myyksiä, joita edellä esitin. Se ettei 
usko mahdottomia, ei tarkoita vaipu-
mista toivottomuuteen, jossa mikään 
ei ole totta. Vapaa-ajattelija voi olla 
toiveikas.

Arabimaailmassa kuohuu! Saudi-Arabia myönsi naisille 
oikeuden ajaa autoa! Sitä ennen naisille myönnettiin oi-
keus äänestää paikallisvaaleissa ja osallistua kansallis-
juhlaan. Ja nyt Yle uutisoi, että siellä aiotaan kieltää raip-
parangaistuksen uhalla naisten seksuaalisen häirinnän! 
Mitä mitä mitä? Lasikattoja murskataan kuin aikoinaan 
ikkunoita eräässäkin valtiossa kristalliyönä.
   Onko kyseessä läpikonservatiivisen ja fundamentalisti-
sen wahhabistisen teokratian muuttuminen maallistunee-
seen ja peräti sekulaariin suuntaan? Ehkä ei nyt aivan. 
Siellä on valta vaihtunut, tietysti samassa hallitsijaper-
heessä, mutta kuitenkin nuoremmalle polvelle. Ei tuosta 
uskonnollisen äijäkulttuurin maasta nyt ihan heti seku-
laaria tule. Kyseessä lienee silkka pragmaattisuus. Jopa 
uskonnon sumentamissa mielissä saattaa olla lievää le-
vottomutta siitä, että öljy ei enää olekaan mikään tulevai-
suuden rikkauksien lähde, kuten tähän saakka. 
   Maailma muuttuu. Kuningasperheessä lienee tajuttu 
se ikävä tosiasia, että maa tulee köyhtymään, ellei nai-
sia saada mukaan pitämään yllä taloutta. Onhan kyse 
sentään puolet maan henkisistä resursseista, vaikka eräs 
saudipappi väittikin taannoin, että naisten aivojen kutis-
tuvat 1/4-osaan miesten aivoista shoppailun seurauksena. 
Jotain radikaalia muutosta maassa on tapahtumassa, ni-
mittäin tämä pappi sai rujosti kenkää lausunnon jälkeen.
   Toivottavasti jokaisessa islamilaisessa kulttuurissa vih-
doin aletaan ymmärtää se, että sekularisaatio tekee maa-
ilmaa aina paremmaksi. -YR Facebook 30.9.2017

Maailma muuttuu, mutta hitaasti. Islamilainen maail-
ma vielä hitaammin, mutta muuttuu kuitenkin. Iranissa 
moraalipoliisi vahtii nyt vielä naisia niinkin kovakourai-
sesti, ettei kuoliaaksi pahoinpitelyiltäkään vältytä. Nyt 
Iranissa on kuitenkin noussut naisten kapinaliike, joka 
voi jopa horjuttaa eeppisen uskonnollis-konservatiivisen 
maan hallintoa. 
   Mutta Saudi-Arabiassa ei ole enää pakko peittää hiuk-
siaan tai käyttää abayaa, nilkkoihin asti yltävää vaatetta 
julkisilla paikoilla. Uskonnollinen poliisi on sekin me-
nettänyt toimivaltuutensa. Jos vielä neljä vuotta sitten 
nainen olisi halunnut tavata miespuoleisen kollegansa, 
moraalipoliisi olisi voinut pistää naisen vankilaan. Mut-
ta edelleen naisilla on lain mukaan oltava miespuolinen 
holhoaja, yleensä isä, setä, aviomies tai veli. Jopa naisen 
oma poika voi toimia holhoajana.
   On muistettava myös, että uudistusten alulle panija, 
käytännössä nykyinen hallitsija, prinssi Muhammed bin 
Salman, on kovaotteinen ja häikäilemätön sotarikoksia 
Jemenissä ja salamurhia teettävä despootti. Voinee epäil-
lä, että naisten oikeudet tälle ovat lähinnä sivuseikka ja 
näennäinen maan modernisointi ja populismia. Saudi-
Arabia on kuin suuri perheyritys, kuningashuone omis-
taa käytännössä koko maan ja ihmisoikeudet koskevat 
lähinnä tätä omistavaa luokkaa. Kuolemanrangaistus on 
edelleen käytössä. Sananvapaudellakin on rajansa.

Arabimaailmassa kuohui viisi vuotta sitten

(Pienenä ihmettelin, miksi hyllyssäm-
me oli kummallinen Mormonin kirja. 
Sittemmin sain tietää, että isäni päästi 
mormoneja jutustelemaan 60-luvulla. 
Mormonit eivät osanneet vielä kun-
nolla suomea, joten puhuttiin eng-
lantia. Isäni harjoitutti englantiaan. 
-toim.huom.)
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”Uusi ihmisoikeusjärjestö, Sanan- ja uskonnonvapaus 
ry on huolissaan Raamatun tulkintaan pohjautuvista 
syytteistä ja järjestää tämän vuoksi Saako sanoa, mihin 
uskoo? -tukimielenosoituksen Päivi Räsäselle ja Juhana 
Pohjolalle.” Seurakuntalainen 24.1.

”Päivi Räsänen Radio Deille: `En aio vaieta – olipa tuo-
mio mikä tahansa`” -Seurakuntalainen 24.1.

”Syytteet kaatuivat käräjillä. -Olen kiitollinen Jumalalle. 
Päivi Räsänen oikeusjutusta”. SK 31.3.

”Päävalmentaja Jukka Jalonen Radio Deille: Läheisten 
puolesta rukoileminen tärkeämpää kuin Leijonien voitto” 
-Seurakuntalainen 18.2. (näin on helppo sanoa, mutta 
tilanne kaukalolla voi olla tyyten eri)

”Jalonen tunnustaa, että ottelun jälkeen aatokset nousevat 
jään tasoa ylemmäs. -Jos hommat ovat pelissä menneet 
niin sanotusti nappiin, niin jälkeenpäin saatan kyllä laittaa 
kädet ristiin. Kiitän yläkertaa siitä, mitä on saavutettu.” 
-Seurakuntalainen 18.2. (Entä häviön jälkeen? Kovan 
jääkiekkomiehen lienee vaikea käyttää sanaa ”Jumala”, 
joten sana ”yläkerta” on hyvä kiertotie.)

”Lähetystyöntekijä Magnus Riska: Jumala sallii meille 
vaikeuksia, että menisimme kunnolla polvillemme”
-Seurakuntalainen 14.4.

”Artistit ja seurakunnat kutsuvat tukemaan Ukrainaa ja 
rukoilemaan rauhan puolesta” -Seurakuntalainen 17.4. 

”Juha Tapio: Rukoilemme Jumalaa olemaan sodassa 
kärsivien lähellä. ´Eihän meillä kenelläkään ole vastausta, 
miksi näin tapahtuu. Minun on vaikea vastata, mikä on 
Jumalan rooli tässä, muuten kuin että rukoilemme Hän-
tä´.” -Seurakuntalainen 29.4.

“Kirkko maksaa yli 100 000 euron vuosipalkkaa 16 joh-
tajalla. Osalle piispoista on maksettu liian suurta palkkaa 
vuosia”. -IL 4.5. (Keneltäkään ei peritty palkkaa takaisin, 
vaan virhe päätettiin korjata korottamalla niiden palkkko-
ja, joille on maksettu oikein. On kannattavaa olla piispa!)

Veli Yun rohkaisee: ”Aloita aamusi Jumalan lupauksilla 
eikä uutisilla, sillä media ruokkii hämmennystä ja pel-
koa” -Seurakuntalainen 10.5.

Toimittaja Tuomas Enbuske vaikuttui helatorstain mes-
susta Helsingin tuomiokirkossa: ”Kun näki ainakin sadan 
ihmisen jonottavan ehtoolliselle, siinä oli jotain todella, 
todella koskettavaa.” -Seurakuntalainen 27.5.
”Ilmahälytyssireenien ulvoessa moni on löytänyt Mes-

siaan – evankeliumi leviää Ukrainassa” -Seurakuntalai-
nen 22.6. (jutusta ei selvinnyt oikeastaan mitään noista 
mainituista)

”Suviseurojen jälkeen somessa repesi kiukku – vieraili-
joiden käytös hämmästyttää.
  Hämeen poliisin mukaan kemiallisten wc:iden luvatto-
masta tyhjentämisestä Suviseuroilla kirjataan rikosilmoi-
tus.
  Heinäkuun alussa Lopen Räyskälässä järjestetyt Suvi-
seurat ovat poikineet jälkipyykkiä sosiaalisessa mediassa. 
  Osan vierailijoista väitetään muun muassa roskanneen 
luontoa, tunkeutuneen pihoille, tuhonneen veneitä ja 
saastuttaneen lähellä olevaa jokea jätevedellä. Vieraili-
joiden käytöstä on hämmästelty muun muassa Räyskälän 
Facebook-ryhmässä.” -IS 7.7.

”Suosittu nähtävyys Kampin kappeli sulki äkillisesti 
ovensa.  Rahapulassa kärvistelevä seurakuntayhtymä 
miettii kappelin avaamista myöhemmin niin, että siellä 
käyviltä turisteilta aletaan periä maksua.” -HS. 20.9.

”Raamatun perusteella tiedämme, että enkelit ovat todel-
lisia, ihmisiä korkeampia luotuja henkiolentoja. Enkelien 
tehtävänä on toimia ennen kaikkea Jumalan sanansaatta-
jina (angelos) ihmisille.” -Satakunnan Viikko, Viikon sana 
5.10.

Turun yliopiston tämän syksyn avajaisjuhlassa 6.9.2022 
oli ensi kertaa mukana tunnustukseton osuus. 
   Ennen avajaisjuhlaa järjestettiin ekumeeninen avajais-
jumalanpalvelus Turun tuomiokirkossa, mutta vaihtoeh-
toisesti tunnustukseton tilaisuus Makasiini Contempo-
rary -galleriassa Maaherran makasiinissa. Tilaisuudessa 
professori Jan Löfström piti puheen: “Anteeksipyynnöt, 
muisti ja menneisyys - Voiko historiaa hyvittää?”.

Mies oli polttanut Koraanin sivuja. Hän oli tiettävästi mie-
lenhäiriöinen. Poliisin toimia tutkitaan. Ei ollut ensimmäi-
nen kerta Pakistanissa. Ainakin v. 2012 tapahtui samankal-
tainen lynkkaus.
Vuosina 2012–2015 talebanit tappoivat 70 poliorokotuksia 
jakanutta terveystyöntekijää. Rokotus oli heistä salaliitto. 
Taleban on jälleen vallassa. Aika näyttää sen uskonnolli-
sen brutaaliuden tai mukautumisen nykymaailmaan.
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YHDENVERTAISUUTTA KOLMANNELLE SEKTORILLE, KIITOS

Suomessa tehdään paljon va-
paaehtoistyötä ruohonjuuri-
tasolla. Monille tuttu kolmas 

sektori pitää sisällään monenlaisia 
yhdistyksiä ja niiden tarkoituspe-
rät ovat moninaisia. On ilahdutta-
vaa katsoa, mikä runsauden sarvi 
niissä kumpuaa vuodesta toiseen.  
   Vuoden aikana lukemattomat ovat 
ne talkootunnit, joilla esim. vanhuksia 
ulkoilutetaan, lasten urheiluharras-
tuksia tuetaan, kansalaiset osallistu-
vat virkistys–, ja retkeilytoimintaan. 
Kolmassektori antaa paljon hyvää yh-
teiskuntaan ja täysin korvauksetta.  
   Suomessa kolmannella sektorin 
sisällä on kummajainen, joka puut-
tuu kaikista muista kehittyneistä 
länsimaista ja on tavoiltaan ja muo-
doiltaan kuin pullea käenpoika. Lu-
kijat ovat jo lähellä asian ratkaisua. 
Kyllä vain, nyt puhutaan kirkosta. 
   Yksi on siis ylitse tässä kategoriassa. 
Kirkolla on lakisääteinen verotusoike-
us. Sopii kysyä, moniko suomalainen 
yritys tai paikkakunnan monikansal-
linen yhtiö käy kirkossa? Ei tietysti 
yksikään, mutta jokainen niistä saa 
maksaa kirkollisveroa. Samalla se 
koskee meitä tavallisia kansalaisia.  
    Jokainen kansalainen maksaa ALV:
a hankkimistaan palveluista ja os-
toksistaan. Olivatpa hankinnat isoja 
tai pieniä, niitä koskee ALV-lainsää-
däntö. Palvelun tarjoa kerää ALV:n ja 
tulouttaa sen yhteisöverona valtiolle. 
Rahan vaihtaessa omistajaa kassal-
la, käy kuten taikatempussa – hok-
kus pokkus - myös vaparin mak-
sama vero-osuus aloittaa matkan 
verottajalle. Vaikka nykyaikana on 
paljon mahdollisuuksia ja teknillisiä 

keinoja erottaa kirkkoon kuulumat-
toman henkilön vero-osuus yleises-
tä verokertymästä, sitä ei suinkaan 
tehdä. Päinvastoin, noilla yhteisöve-
roilla tuetaan valtiokirkon toimintaa 
ja pönkitetään Suomen suuriman 
metsämassan omistajan äveriästä 
olemassaoloa. 
   Vuosittain valtio jakaa 900 milj. 
€ silkkaa rahaa valtionkirkkojärjes-
telmälle. Kahta kertaa ei tarvitse 
arvata, montako yhdistystä jää il-
man toivottua kannustavaa ja vah-
vaa taustatukea näissä kinkereis-
sä. Uskonnottomienkin verorahat 
siis menevät kirkon kassaan. Tämä 
kolmannella sektorilla huseeraa-
va käenpoikanen, valtionkirkko, pi-
mittää monelta yhdistykseltä sen 
olemassaolon. Samalla kirkkoon 
kuulumaton ja uskonnoton kansan-
osa joutuu tahtomattaan mukaan 
rahoittamaan kirkollista toimintaa.  
   Räikeämmäksi asian tekee se, että 
säännöllisin välein järjestettävis-
sä kirkkovaaleissa on kysymys vain 
yhdistyksen, joksi minä kirkon luen, 

sisäisistä vaaleista. Pahalta tuntuu 
sekin, miten tällaisen organisaation 
vaaleja tuetaan verovaroin samaan 
aikaan, kun kirkon sisällä ei ole kan-
taa samaa sukupuolta olevien henki-
löiden avioliitosta. 
   Peräänkuulutan kansalaisten yh-
denvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sii-
hen kuuluu kirkon vastata suoraan 
eturivistä kiemurtelematta ja asiaa 
vääristelemättä. On arvostettava ih-
misten hyvyyttä ja rakkautta toista 
henkilöä kohtaan. Tällaisen ihmislä-
heisen asian ollessa kyseessä, pii-
loutuminen psalmien piiloon ja tes-
tamenttien taakse - on näpertelyä. 
   Suomessa on viipymättä siirryttävä 
järjestelmään, jossa kirkko saa sille 
kuuluvat yhdenvertaiset oikeudet ja 
tasa-arvoiset toimintaedellytykset 
sillä lohkolla yhteiskuntaa, missä sen 
kuuluukin olla – kolmannen sektorin 
raameissa. Haluan Suomeen perus-
tettavan valtionkirkon sijaan, rekis-
teröidyn yhdistyksen johon voivat 
liittyä kaikki halukkaat yhdistyskel-
poiset henkilöt.

JUKKA KIM, VAPAA-AJATTELIJA NAKKILASTA
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Yhdysvaltojen korkein oikeus 
kumosi kumosi liittovaltiota-
son oikeuden aborttiin, min-

kä jälkeen konservatiiviset osavaltiot 
saattoivat panna toimeen abortit kiel-
täviä lakeja. Ex-presidentti Trump 
toteutti äärikonservatiivien ja evanke-
likaalien toiveen saada korkeimpaan 
oikeuteen enemmistö konservatiiveil-
le. Pääsyynä yleisen aborttioikeuden 
purku. Trumpia itseään ei todennä-
köisesti kiinnosta pätkääkään itse asia 
tai naisten oikeudet ylipäätään. Naiset 
ovat hänelle hyödykkeen asemassa. 
Toisista hyötyy ja toiset ovat hänelle 
demonisoinnin kohteita.
   Suomi on nyt ainoa pohjoismaa, jos-
sa abortin joutuu perustelemaan lää-
kärille. Aborttilaki on Euroopan tiu-
kimpia. Nykyisessä laissa vaaditaan 
perustelu ja kahden lääkärin lausunto. 
Tähän halutaan muutosta niin, että 
yhden lääkärin kontakti asiassa riit-
täisi. Kansalaisaloite lakimuutokses-
ta on eduskunnan käsittelyssä piak-
koin. Raamattukonservatiivit tietty 
heräsivät lyömään kapulaa rattaisiin. 
Twitterissä on käyty kesästä lähtien 
rajua vääntöä, jossa mukana on tietty 
ollut kansanedustaja Päivi Räsänen. 
Hän on originellistiuskovainen, jolle 
Raamattu on yhtä kuin perustuslaki. 
Siihen hän perustaa abortin vastaisen 
kantansa. Tosin Raamattu ei tunne 
aborttia millään lailla.
   Räsänen 24.6. twiitissään: ”Abortis-
sa ei ole kyse vain naisen oikeudesta 
omaan kehoonsa vaan myös oikeudes-

ta kajota kuolettavasti lapsen kehoon. 
Ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöit-
tymisestä. Abortti-ikäisen sikiön sy-
dän sykkii, vauva imee sormiaan ja 
varpaitaan ja tekee kuperkeikkoja”.
   Räsänen on lääkäri, mutta nähtävästi 
hänen tietämyksensä sikiöstä on peräi-
sin pyhäkoulukirjasta – siellä kohdus-
sa ne sikiöt hyppäävät napanuoralla 
hyppynarua ja tekevät kuperkeikko-
ja... Aika akrobaatteja. Räsäsen twiitti 
on tyypillisen tarkoitushakuisen tun-
teisiin vetoava. Faktoista viis.
   Ja toisessa twiitissään 27.6. ”Vihan 
määrä aborttikeskustelussa hämmäs-
tyttää. Väitän sen kumpuavan syylli-
syydestä. Jokainen sisimmässään tie-
tää, että siinä lopetetaan ihmiselämä. 
Abortti on todellakin osa väkivallan 
kulttuuria, kuoleman kulttuuria. Sen 
seuraukset ovat rumia myös sosiaali-
sessa mediassa”.
   Räsäsen mukaan abortit ovat kuo-
leman kulttuuria. Siihen Räsänen ei 
ota missään vaiheessa kantaa, miksi 
Jumala, joka kaiken luo ja kaiken pi-
tää tikittämässä, antaa niin lukuisten 
sikiöiden mennä kesken, kuolla koh-
tuun tai syntyä kuolleena. Raamattu-
aan aina mukanaan kantava Räsänen 
ei myöskään näe mitään vikaa siinä, 
miten Jumala itse tappoi tai tapatti 
massoittain lapsia, vauvoja ja raskaa-
na olleita naisia. Stewe Wellsin Raa-
matusta laskema Jumalan uhrien ko-
konaisarvio on n. 25.000.000. Siihen 
mahtuu runsaasti vauvoja ja sikiöitä. 
Jumalan tappamia.

   Raamattuoriginellistien, evankeli-
kaalien ja fundamentalistien intentio 
ei olekaan hyvinvointi eikä naisten oi-
keudet, vaan silkka moraalikontrolli. 
Heidän julkilausumaton päämääränsä 
on uskonnollinen pakkovalta. Ilmoit-
taessaan puolustavansa elämää, he 
ilmaisevat heikon käsityksensä elä-
mästä ja luonnosta. Luonto, joka siis 
on Jumalan luoma nerokas ja täydel-
linen systeemi, on täynnä kuolemaa. 
Lajit syövät ravintoketjussa alempia, 
myös pentuja ja linnunpoikasia. Lois-
pistiäisten toukat syövät isäntätouk-
kiaan sisältäpäin kuoliaaksi. Komo-
donvaraanit nielevät apinoita elävinä 
kitaansa jne. Ihminen tappaa tarvit-
taessa kaikista lajeista tehokkaimmin 
ja vieläpä omaa lajiaan tarkoituksella 
tuottaa tuhoa ja kuolemaa. Usein us-
kontojen vuoksi.
   Aborttioikeudessa ei ole kyse niin-
kään ”lapsesta” vaan naisen kehos-
ta. Kenelle siis kuuluu vastuu naisen 
omasta kehosta. Lainsäätäjällekö? 
Korkeimmalle oikeudelle? Raamattu-
hikarille? Ei, vaan naiselle itselleen.
Aborttikielto johtaa vain turvallisten 
aborttien loppumiseen. Yhdysvallois-
sa RodeVSWade -päätöksen jälkeen 
laittomat abortit loppuivat lähes koko-
naan, ja sen myötä turhat puoskaroi-
tujen aborttien aiheuttamat kuolemat. 
Aborttioikeuden rajoittaminen kyllä 
toisi mukanaan väkivallan ja kuole-
man kulttuurin.

ABORTTI – ”KUOLEMAN KULTTI”
YKI RÄIKKÄLÄ

Lokakuussa 2012 Savita 
Halappanavar saapui ir-
lantilaiseen sairaalaan ala-
selkäkivuista, jotka olivat 
kestäneet noin 12 tuntia. Hän 
oli 17 viikolraskaana.
  Lääkärit totesivat, että ras-
kaus tulisi epäonnistumaan 
komplikaatioiden vuoksi ja 
hänet otettiin sairaalaan sa-
mana päivänä. 
Mutta lääkärit kieltäytyivät 
tekemästä aborttia Irlan-
nin tiukkojen lakien vuoksi, 
vaikka sikiöllä ei ollut mah-
dollisuuksia selviytyä. Sa-
vitan tila huononi rajusti. 
28. lokakuuta hän menehtyi. 
Syyksi mainittiin sepsiksen ja 
E. coli -infektion aiheuttama 
sisäelinten vajaatoiminta.
 Abortti olisi pelastanut hän-
en henkensä.



9

22.9.2022: Hallitus esittää kieltoa

   Hallitus esittää uutta eläinten hyvinvointilakia, joka 
korvaisi nykyisen eläinsuojelulain. Yhtenä muutoksena 
uskonnollista syistä tehty rituaaliteurastus ehdotetaan 
kiellettäväksi. 
    Perinteisessä islamilaisessa halal- ja juutalaisessa 
kosher-teurastuksessa eläimen kaula katkaistaan ja se 
kuolee verenhukkaan tajuissaan. Normaalissa teurastuk-
sessa eläin tainnutetaan ensin. Voimassaoleva eläinsuo-
jelulaki on näiden välillä: “- - sellainen uskonnollisista 
syistä noudatettava erityinen teurastustapa, jossa veren-
lasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen 
kanssa, on sallittua.” 
    Euroopan unionin lainsäädäntö selkeästi sallii jäsen-
valtioden lait, joissa rituaaliteurastus on sallittu. Toisaal-
ta unionin tuomioistuimen mukaan tainnutus ennen teu-
rastusta koskee rituaalin yhtä osaa, ja eikä rajoituksella 
puututa perusoikeuden ydinalueeseen. Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuin on hyväksynyt lain, jolla kielletään 
rituaaliteurastus. Näin päätösvalta jää kullekin valtiolle. 
    Kovin laajaa perusoikeuksien punnitsemista hallituk-
sen esityksessä ei ole: 
  ”Suhteessa perustuslakivaliokunnan linjaamiin pe-
rusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin esitetyn lain 
tarkoituksen mukaisen eläinten hyvinvoinnin edistämistä 
ja suojelua niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta 
sekä lain yleisten periaatteiden mukaista eläinten hyvää 
kohtelua ja kunnioittamista sekä pyrkimystä välttää 
tarpeettoman kivun tai kärsimyksen aiheuttamista eläi-
melle voidaan pitää hyväksyttävänä syynä ja painavana 
yhteiskunnallisen tarpeena.” 
    Esityksessä kuitenkin todetaan, ettei asiasta ole perus-
tuslakivaliokunnan kantaa. Sellainen epäilemättä tullaan 
saamaan tämän lain käsittelyn yhteydessä. 
    Esitys ei rajoittaisi rituaaliteurastetun lihan maahan-
tuontia. Esityksen mukaan tämä lieventää rajoitusta 
uskonnonvapaudelle. 

4.10.2022: Peter Östman (kd) toivoo rituaaliteuras-
tusten sallimista.

    Lähetekeskustelussa rituaaliteurastuksiin viittasi kol-
me puhujaa. Anne Kalmari (Kesk) totesi lyhyesti, että 
perustuslakivaliokunta tulee käymään lain läpi etenkin 
teurastuksen osalta, sillä se liittyy uskonnonvapauteen. 
Hän ei kertonut tässä omaa kantaansa. 
    Kansanedustaja Peter Östman sen sijaan totesi selke-
ästi kannattavansa rituaaliteurastusten sallimista vähin-
tään nykyisenä kompromissina: 
    ”Lakiesitys jättää kokonaan pohdinnan ulkopuolelle 
juutalaisen uskonnon vaatimusten mukaisen ravin-
non tuottamisen Suomen juutalaiselle yhteisölle — ja 
myöskin muslimiyhteisölle. Se rajoittaa usealla tavalla 
juutalaisten uskonnonvapautta. Tämä tekisi Suomen juu-
talaisille ja myöskin muslimeille mahdottomaksi teuras-
taa eläimiä vuosisatoja vanhojen perinteiden mukaisesti. 
- - Toivon, että tähän epäkohtaan tulee muutosta valio-
kuntakäsittelyssä.” 
    Lakiesityksen esitellyt ministeri Antti Kurvinen (kesk) 
vastasi tähän: 
   ”Jo nykyinen, voimassa oleva eläinsuojelulaki ei mah-
dollista tätä juutalaisten perinteistä kosher-teurastusta, 
jossa viilletään eläimen kurkku auki ilman kivunlievi-
tystä tai tainnutusta, ja se ei ollut nytkään mahdollista, 
mutta tällä on perusoikeuskytkentöjä ja ihmisoikeuskyt-
kentöjä uskonnonvapauden kautta, kuten edustaja Öst-
man totesi, ja siksi tämä menee perustuslakivaliokunnan 
arvioitavaksi. - - Lisäksi olen ymmärtänyt, että jonkun 
verran myös muslimiyhteisöllä ja juutalaisyhteisöllä on 
eri käsitystä tai tapoja: juutalaisten kosher ja muslimien 
halal eroavat jonkin verran toisistaan.” 
    Asia siirtyy seuraavaksi valiokuntakäsittelyyn, jossa 
perustuslakivaliokunnan kanta tullee olemaan ratkaise-
va. 

Lähde: uskonnonvapaus.fi

RITUAALITEURASTUKSET 
EHDOTETAAN KIELLETTÄVIKSI

USKONNONVAPAUS.FI
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TAUNO PERKIÖ

KANNATTAAKO RUKOILLA ETUKÄTEEN ENNEN RIKOKSEN TEKOA?

Volkan Topalli, hänen kolle-
gansa Timothy Brezina ja hä-
nen oppilaansa Mindy Bern-

hardt julkaisivat v.2012 kiinnostavan 
tutkimuksen. He haastattelivat 48 
rikollista, jotka olivat tehneet muun 
muassa aseellisia ryöstöjä ja huume-
kauppaa. Haastatteluissa  kysyttiin 
myös rikollisten suhteesta uskontoon. 
Rikollisista 44 ilmoitti tällöin olevan-
sa kristittyjä, yksi muslimi ja kolme 
ateisteja. Tästä huolimatta he myön-
sivät avoimesti olevansa rikollisia ja 
tekevänsä moraalisesti pahoja asioita.
   Tästä seuraa kiinnostavia kysymyk-
siä. Miten kristinusko voi olla sopu-
soinnussa vakavan ammattirikolli-
suuden kanssa?  Monilta rikollisilta 
puuttuu kyky lykätä tarpeen tyydytys-
tä, kunnes sen tavalliset edellytykset 
ovat täyttyneet. Näin ollen he eivät 
säästä kallista kulutustavaraa varten, 
koska sen saa nopeammin haltuunsa 
varastamalla. Miten he siis voivat sa-
malla tunnustaa uskontoa, jonka koko 
opetuksen ytimessä on tarpeiden tyy-
dytyksen lykkääminen koko elämän 

ajan, jotta saisi taivaspaikan kuole-
man jälkeen?
  Tutkijat saivat tähän hämmentävän 
vastauksen. Rikolliset nimittäin pe-
rustelivat oman rikollisuutensa us-
konnollisilla argumenteilla. He ottivat 
kristinuskon opetuksista valikoivasti 
sen, mikä sopi tukemaan heidän toi-
miaan. Rikos on syntiä, mutta Jumala 
antaa synnit anteeksi. Ryöstäjä rukoi-
lee Jeesukselta apua ennen kuin läh-
tee ryöstämään, ja jos ryöstö onnistuu, 
se on merkki siitä, että Jeesus auttoi 
ryöstäjää. Jos hän ryöstää huumekaup-
piaan, hän toimii Jumalan välikappa-
leena, joka on lähetetty rankaisemaan 
huumekauppiasta. Kaikki synnit saa 
anteeksi, ja anteeksiantoa kannattaa 
varmuuden vuoksi rukoilla jo etukä-
teen, kuten eräs ryöstäjä perustelee: 
“Silloin ryöstö ei ole rikos uskonnon 
kannalta.”
   Uskonnon vaikutusta rikollisuuteen 
on totuttu ajattelemaan estävänä, ja 
on olemassa esimerkkejä siitä, miten 
uskonnollinen herääminen on tehnyt 
lopun rikollisesta urasta. Uskonto ei 

kuitenkaan selvästi vaikuta kaikkiin 
samalla tavalla. Jotkut se saattaa pe-
lastaa rikollisuudelta, toisiin se ei ole 
vaikuta mitenkään, kun taas kolman-
sien kohdalla uskonto toimii rikolli-
suuden perusteluna ja oikeutuksena.
   Vankiloissa on perinteisesti suosit-
tu uskonnollista toimintaa. Topalli ja 
hänen kollegansa huomauttavat, että 
tällä saattaa olla ei-toivottuja seurauk-
sia, mikäli ei tarkkailla sitä, mitä van-
git lopulta omaksuvat heille tarjotuis-
ta uskonnollisista viesteistä. Tutkijat 
muistuttavat, ettei yleensäkään ole yk-
simielisyyttä siitä, mitä uskonnolliset 
tekstit tarkoittavat tai miten niitä tulisi 
tulkita. Raamatun oikeasta tulkinnas-
ta on kiistelty pari tuhatta vuotta, ja 
sillä on ehditty perustella suunnilleen 
kaikkia moraalisia ja yhteiskunnalli-
sia näkemyksiä. Rikollisten tarkoitus-
hakuiset tulkinnat ovat vain eräs lisä 
tähän pitkään perinteeseen.

Lähde: Yliopisto-lehden 8/2020 artik-
keli.
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PATRIARKAN VIIMEINEN SOTA

Suurin osa sodista on käyty ja 
käydään uskontojen vuoksi tai 
vähintään uskontojen nimissä. 

Nekin offensiivit, joita tehdään val-
tapyrkimysten ja raaka-ainevarojen 
vuoksi, perustellaan uskonnolla. Mo-
raaliton sota silataan moraalin puo-
lustukseksi uskonnon nimissä. Myös 
Natsi-Saksan sodan aloittamisessa oli 
samoja aineksia. Herrakansa edusti 
ainoaa oikeaa moraalia ja oikeaa us-
kontoa. Hitler itse totesi, että valtion 
väkivaltaa ja aseellista hyökkäystä on 
mahdotonta perustella kansalle, ellei 
sitä perustele uskonnolla.
   Putinin harhaisessa imperialistises-
sa maailmankäsityksessään aloittama 
järjetön sota Ukrainassa ei ole vain 
valtapolitiikkaa, vaan myös Mosko-
van patriarkaatin lämpimin sydämin 
Putinin mukana käymää uskontoim-
perialistista pyrkimystä. Patriarkka 
Kirill ei ole voinut sietää Kiovan 
patriarkaatin itsenäisyyttä. Se on ollut 
Kirillille piikki perseessä. Moskovan 
patriarkaatti katkaisi yksipuolisesti 
ns. ehtoollisyhteyden Ekumeenisen 

patriarkaatin kanssa jo syksyllä 2018, 
kun ilmeni, ettei jälkimmäinen tule 
perääntymään aikeistaan myöntää 
autokefalia Ukrainaan. Todennäköi-
sesti Kirill on tiennyt jo viimeistään 
Krimin miehityksestä asti Putinin ai-
keista kaapata sopivan hetken tullen 
koko Ukraina.

“Putinin aikakausi on Jumalan 
ihme.” - Patriarkka Kirill 

vuonna 2012 

   Kuten jo on tullut selväksi, Kirill 
on ollut Putinin hyvä ystävä jo KGB-
ajoista lähtien, ja tämä on tukenut 
voimakkaasti Putinin sotaa Ukrainaa 
vastaan ja kyseenalaistanut Ukrainan 
itsenäisyyden. Hän on siunannut 
venäläisiä sotilaita näiden tappaessa 
Ukrainan siviilejä. Mitäs ovat natseja 
ja turmeltunutta LGBTI-porukkaa. 
Eivät edes ihmisiä. Näin se aina me-
nee: viholliset eivät ole ihmisiä. Mitä 
tulee siihen väittämään, että Ukrai-
nassa on natseja, tulisi katse kääntää 
tyyten toiseen suuntaan. Moskovan 

Kremlissä eli Venäjän hallinnossa 
nimenomaan pesii fasistinen eetos 
kaikkine tunnusmerkkeineen, ei 
Ukrainassa. Eräs venäläinen sotilas 
näiden saavuttua valloitetun alueen 
kylään totesi kyläläiselle vanhalle 
miehelle, että nämä tulivat vapautta-
maan maan natseista. Vanhus totesi 
sotilaalle, että näytä edes yksi.
   Despootit ovat aina pelkureita, 
jotka käyttävät väkivaltaa peittääk-
seen pelkonsa ja sotaa peittääkseen 
epäonnistumisensa. Putin ei pelkää 
mitään enemmän kuin demokratiaa. 
Kirill ei pelkää mitään enemmän kuin 
oman valtalinnakkeensa menettämis-
tä. Demokratia on autoritääriselle 
vallanpitäjälle aina painajainen. Niin 
myös patriarkalle. Uskontoon ei 
kuulu demokratia, eikä varsinkaan 
uskonnolla johtamiseen. Entisille 
KGB-miehille demokratia on kauhis-
tus. Moskovan patriarkaatin Kiovan 
osasto vastustaa Venäjän toimia. Uk-
raina on väestöltään toiseksi suurin 
Neuvostoliiton perijävaltio. Menetet-
tävänä on paljon. Ukrainalla näiden 

YKI RÄIKKÄLÄ
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rikollisten vuoksi mittaamattoman 
paljon. Putinilla ja Kirillillä kum-
mallakin kaikki. He ovat käymässä 
viimeistä sotaansa.
   Ukrainan sota on kiristänyt Mos-
kovan välejä myös Konstantinopolin 
patriarkaattiin. Tiettävästi Ukrainan 
lisäksi myös Venäjällä osa ortodoksi-
sista seurakunnista on sodan vuoksi 
siirtynyt tai ainakin pyrkinyt siirty-
mään Moskovan patriarkaatin alta 
Konstantinopolin alaisuuteen. Pian 
Kirillillä ei ole enää mitään menetet-
tävänä. Ellei sitten vapautensa.  Kirill 
tietää, että kun Putin putoaa, puto-
aa hänkin. Ja niinpä hän syyskuun 
lopulla kehoitti miehiä menemään 
rohkeasti täyttämään velvollisuutensa 
eli sotapalvelukseen pyhiin kirjoituk-
siin vedoten. Ja kaatunut saa taivas-
paikan, ikuisen elämän ja kunnian.
   ”Sodan syttymisessä harvoin 
saattaa nähdä positiivista. Useim-
miten raa’an taistelukeskeinen kuva 
peittää sen vähäisenkin toivonliekin, 

joka tuohuksessa heikosti lepattaa. 
Ukrainassa esimerkiksi sen, että Kan-
sallisen ykseyden päivänä 16.2.2022 
maan kaikki kirkot ja uskokunnat 
rinta rinnan kantoivat rukousta rau-
han puolesta tuhatvuotisessa Sofian 
katedraalissa.” – Nico Lamminparras, 
Seurakuntalainen 2.3.2022
    Kuinka paljon eri konflikteissa 
onkaan rukoiltu rauhaa? Milloinkas 
nämä rukoukset ovat tehonneet? Ju-
mala lienee heikko tai kuuro, ellei sit-
ten ole mielistynyt sotimiselle, kuten 
VT:n kertomuksissa voi havaitakin.
   Mutta sitä ei sotatieteilijä ja en-
tisten neuvostotasavaltojen konflik-
teihin erikoistunut väitöskirjatutkija 
Nico Lamminparras näe. Yliopistol-
linen sivistyskään ei poista suomuja 
silmiltä siltä seikalta, että ei ole 
jumalia, ei johdatusta, ei varjelusta. 
On vain tämä ihmisten maailma, 
jossa harvojen mieleltään vinoutu-
neiden despoottien ja kirkon miesten 
tahto jyllää. Kirill ei ole rukoillut 

muuta kuin Venäjän (ja Moskovan 
patriarkaatin) voittoa. Mutta sitäkään 
rukousta ei olematon voi toteuttaa.
    Venäjä on vedonnut sotaretoriikas-
saan ihmisten hengellisiin tunteisiin. 
Venäjän suurlähettiläs muslimienem-
mistöisessä Bangladeshissa totesi 
Venäjän taistelevan moraalin, per-
heen, perinteiden ja kunnian puolesta 
Ukrainassa. Patriarkka Kirill vetoaa 
uskonnollisiin perhearvoihin hy-
väksyessään miesten oikeutta lyödä 
vaimojaan, jos nämä ovat ”tottele-
mattomia”. Mutta miten voi edustaa 
perhearvoja, jos samanaikaisesti 
usuttaa tuhoamaan (ukrainalaiset) 
perheet. Tämä toiminta ei juuri eroa 
esimerkiksi Talibanin käytännöistä, 
mutta Venäjällä on kyse ydinaseval-
lasta. Putin on uhkaillut ydinaseiden 
käytöllä. Kirill tukee kaikkea, mitä 
Putinille mieleen tulee. Vanhoillisia 
ja uskonnollisia perusarvoja ei ilmei-
sesti voi nykymaailmassa ylläpitää 
ilman väkivallan käytön uhkailulla.

Herra ei ole kuullut patriarkan rukouksia ukrainalaisten syntisten natsien ja LGBTQ-kelvottomien maan päältä pois pyyh-
käisemiseksi. Sen sijaan patriarkan kädet ovat ikuisiksi ajoiksi tahriintuneet siviilien vereen. Kuolema on niittänyt satoaan 
Ukrainassa Putinin järjettömien päätösten seurauksena. Kuolema nauraa kolkosti myös patriarkalle, joka antaumuksella on 
siunannut vanhan KGB-kaverinsa mielettömyyksiä.
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  “Täysin riippumatta, miten korrup-
toituneiksi, ahneiksi ja sydämettö-
miksi hallituksemme, yrityksemme, 
mediamme aj uskonnoliset ja hyvän-
tekeväisyysjärjestömme muuttuvat, 
musiikki pysyy yhä suurenmoisena.
  Jos satun joskus kuolemaan, Jumala 
minua varjelkoon, olkoon hautakirjo-
tukseni tämä:

AINOA TODISTE JONKA HÄN TAR-
VITSI JUMALAN OLEMASSAOLOS-
TA OLI MUSIIKKI

  Kuulkaas, Vietnamissa käymämme 
katastrofaalisen ja idioottimaisen 
sodan aikana musiikki muuttui aina 
vain paremmaksi ja paremmaksi 
ja sitten vielä vähän. Me muuten 
hävisimme sen sodan. Indokiinaan 
voitiin palauttaa järjestys vasta kun 
meikäläiset potkittiin pois.
  Se sota teki miljonääreistä ainoas-
taan miljardöörejä. Nykyinen sota 
(Irakin sota) tekee miljardööreistä 
triljardöörejä. Sitä minä kutsun edis-
tykseksi.” -Kurt Vonnegut: Maaton 
mies

Kurt Vonnegut oli siis uskonnoton, 
kuten tuosta tekstistä voi päätellä. 
Hän joutui toisessa maailmansodas-
sa sotavangiksi j a joutui kokemaan 
Dresdenin pommituksen. Teurasta-
mon kellarissa. Hän keräsi vankitove-
reineen pommituksen uhrien ruumiita 
kaduilta. Hän kirjoitti tähän perustuen 
kirjan Teurastamo no 5.

   Lienee myös niin, että monet Saksan 
kaupunkien tuhopommituksista sel-
vinneet, jotka uskossa olivat, menet-
tivät sen. Vain pinttyneimmät uskovat 
pitivät uskonsa ja lienevät ajatelleen, 
että se kauheus oli synnin ansiota. 
Monet juutalaiset, jotka selviytyivät 
keskitysleireistä, myös menettivät 
uskonsa siihen, että olisi olemassa 
jumala. So it goes, kuten Vonnegut 
usein totesi.
   On helppo pitää uskonsa jumalaan, 
kun oma elämä on helppoa ja asiat lut-
viutuu. Kun on sitä ”siunausta”. Han-
kalaksi se muuttuu, kun suunnaton 
kärsimys tai sietämätön menetys osuu 
omalle kohdalle. Jobin kirja, jossa 
päähenkilön usko on horjumaton, on 
silkkaa propagandaa uskon puolesta, 
ei muuta.
   On sanottu, että Natsi-Saksa oli per-
keleen tekosia. Saatanallinen systeemi 
se kyllä olikin. Mutta maan kirkot oli-
vat enimmäkseen Hitlerin takana. Osa 
natseista oli katolisia. Vatikaani oli 
vaiti, vaikka tiedettiin mitä tapahtui ja 
sodan jälkeen auttoi natsirikollisia pa-
kenemaan. Hitler oli lukenut paksun 
pastorin, Lutherin, teoksia tarkasti ja 
niinpä juutalaiset saatiin hyvin dehu-
manisoitua. Ne Jeesuksen tappajat.
   Mutta saatanallista oli myös liittou-
tuneiden pommitukset. Ne maat, jotka 
tuhosivat Saksan kaupunkeja silmittö-
millä pommituksilla sodan loppuvai-
heissa, jolloin oli jo selvää, että Saksa 
häviää, olivat kristittyjen vallitsemia 
maita. Englanti ja USA. Molemmissa 

vannottiin Jumalan nimeen. Dresden, 
Saksan Firenzeksi mainittu, oli taa-
tusti noiden maiden sotapäälliköiden 
tiedossa arvokkaana kulttuurikaupun-
kina, eikä sillä ollut mitään strategista 
merkitystä, mutta niin vain se tieten 
tahtoen tuhottiin. Siviilejä tapettiin 
kylmästi ehkä peräti 200.000. Siitä ei 
puhuttu sodan jälkeen mitään, vaikka 
tuho oli suurempi kuin Hirosimassa. 
Dresden oli tarpeeton kosto. Hirosima 
ja Nagasaki olivat myös tarpeettomia 
kostoiskuja. Ja näyttö Neuvostoliitol-
le, että täältä pesee.
   Voittaneiden valtioiden kansalaiset 
pitivät Natsi-Saksaa perkeleen val-
tiona ja siitä voittoa Jumalan tekona, 
vaikka natseissa oli uskovia siinä mis-
sä kristinuskon maissa tuolloin muu-
tenkin. Osa natsipäälliköistäkin oli 
uskovia, joko kristinuskoisia tai ok-
kultisteja. Vain harva oli ateisti. Voit-
tajavaltioiden kansalaisten oli helppoa 
jatkaa uskoaan. Natsien hirmutekoja 
kokeneilla usko horjui. Hitlerin ja 
natsien juutalais- ym. vähemmistöihin 
kohdistunut viha ja julmuus ei ollut 
vapaan tahdon tulosta, vaan vuosisa-
tojen juutalaisten dehumanisoinnin 
hedelmä. Amerikkalaisten atomipom-
mitus ei ollut vain kenraalien vapaan 
valinnan tulosta, vaan nämä olivat 
saaneet koulutuksen, jossa pääpaino 
oli vihollisen tuhoamisella. Viholli-
nen ei ollut ihminen vaan objekti, joka 
piti tuhota. Kyse ei ollut tappamisesta 
tai murhaamisesta. Japanilaiset sitä 
paitsi olivat vääräuskoisia ja palvoi-
vat aurinkojumalaa. Keisari Hirohiton 
täytyi amerikkalaisten vaatimuksesta 
”alentaa” itsensä ihmiseksi radiopu-
heessaan japanilaisille.
   Olisiko Saksan kaupunkien ja To-
kion, Hiroshiman ja Nagasakin sivii-
lejä murhattu sadoin tuhansin, mikäli 
ei olisi uskottu ja sotilaille uskoteltu 
saksalaisten kaikki tyynni olleen nat-
seja ja japanilaisten epäjumalia palvo-
via keltaisia paholaisia ja sekasikiöi-
tä? Näinhän on tapahtunut nyt jälleen 
täällä Euroopassa, Venäjällä Ukrainan 
järjettömässä offensiivissa.

SOTA JA VAPAA TAHTO
YKI RÄIKKÄLÄ
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“Entäpä Jeesuksen Vuorisaarna, sen autuaista puhuvat jakeet?

Autuaita ovat kärsivälliset: he perivät maan.
Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.
Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.

Ja niin edelleen.
  Eivät taida oikein olla republikaanien puolueohjelman rakennus-
puita. Eivät George W. Bushin, Dick Cheneyn ja Donald Rumsfiel-
din kamaa.
  Jostakin syystä kaikkein kovaäänisimmät kristityt joukossamme 
eivät koskaan mainitse Jeesuksen julistusta autuaista. Sitä vastoin 
he kyllä vaativat, usein jopa kyyneleet silmissä, että Kymmenen käs-
kyä on pantava julkisiin rakennuksiin näkyvälle paikalle. Ne käskyt 
ovat tietenkin Moosesta, eivät Jeesusta. En ole kuullut yhdenkään 
sen sorttisen kristityn vaativat, että Vuorisaarna ja sen autuaat on 
pantava näkyvälle paikalle, mihinkään.
  `Autuaita ne, jotka toisia armahtavat`. Oikeussaliin, vai? `Autuaita 
rauhantekijät.` Pentagoniinko? Hei, jätetään väliin!”

“Ilman muuta
hyvä voittaisi pahan
jos enkelit vain
järjestäytyisivät                            -Kurt Vonnegut, Maaton mies
mafian tapaan”.                           suomennos Erkki Jukarainen 2007                 
                                              

OIKOSARVISET JA MINÄ
   Nämä kivettyneet ömmiäiset, jotka tieteilijät ovat 
nimenneet oikosarvisiksi, ovat niitä joista aikaa myö-
ten tuli puoliapinoita ja sitten kokoapinoita ja meitä 
ihmisiä. Tosin eräiden lähteiden mukaan meidät ih-
miset ja eri lajit luotiin kukin erikseen. Minä synnyin 
tähän maailmaan 490 - 220 miljoonaa vuotta näitä 
esivanhempiani myöhemmin. Tosin eräiden lähtei-
den mukaan maailma on vasta 6000 vuoden ikäinen. 
Marraskuussa vuosikymmeniä sitten, kun maailma, 
tai aika pieni osa siitä, kuuli minun ensimmäiset epä-
selvät kommenttini, nämä oikosarviset olivat hiljaa 
siinä lähellä. Nimittäin Porin kaupunginsairaalan ra-
puilla. Miksi turhaan älistä, kun maailma oli jo ääntä 
täynnä. 
   Minusta kehittyi sitten pikkuhiljaa epämääräisiä 
äännähtelyjä päästävästä ihmisen aihiosta vielä epä-
määräisempiä viestejä suoltava nykyinen olemukseni. 
Oikosarvinen kuulostaa hienolta. Minä olen toisinaan 
yksioikoinen, kuten me aisteiltamme ja ymmär-
rykseltämme rajoittuneet ihmiset niin usein. Paljon 
tylsempi ja laimeampi määre ja olemus. Minä uskot-
telin joskus itselleni olevani musikaalinen ja uutta 
musiikillista ilmaisua luova, mutta nähtävästi nuo 65 
miljoonaa vuotta aiemmin eläneet tiesivät musiikista 
jo kaiken oleellisen. Nämä asettivat nuotit kohdalleen 
viivastolle. Ja se on rappukiveen hakattua se. G, D, 
C. Siinä se oleellinen. Muu on pelkkää hifistelyä.

YKI RÄIKKÄLÄ

Oikosarviset v. 1895 käyttöön otetun Porin vanhan kaupun-
ginsairaalan rappukivillä. Kuva: YR.

KURT VONNEGUT JA SEN SORTIN KRISTITYT
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Nyt syksyllä on ollut meneillään 
uusi kampanja uskon puoles-
ta. ”Se löytyi” on harvinaisen 

massiivinen uskontohyöky maassam-
me. Tällaisia 2,2 miljoonan euron 
kampanjoita ei ihan joka kymmenes-
kään vuosi järjestetä. Mutta nyt se on 
täällä. Suurin ja kaunein. Julkkiksia 
ja tähtösiä ”todistamassa”. Kuinka-
han monet sen löytävät minkä sitten 
kuvittelevatkin löytävän eli minkälai-
nen kustannustehokkuus mahtaa olla?  
Mutta nähtävästi rahaa ainakin ovat 
löytäneet tämän järjestäjät. Taustalla 
on julistajajärjestö IRR-TV, Alfa-TV 
ja viidesläiset. Tavis seurakuntiakin 
on ollut mukana rahoittamassa tätä 
mahtipontista kampanjaa. Mutta vain 
noin neljännes, mikä tiettävästi on pa-
hoittanut mieltä pääjärjestäjätahoilta. 
   On mielenkiintoista, että toteutta-
jatahoilla on hyvästi omaakin fyffeä, 
jonka satsata megalomaaniseen kään-
nyttämiskamppikseen. Kirkkoveroa 
keräävät seurakunnat ovat ojentaneet 
200.000 euroa tähän. Loput yrityksiltä 
ja yksityisiltä. Etusivun täyttävä mai-
nos Hesarissa, seitsemän kokosivun 
mainosta Iltalehdessä, radiomainok-
set, kaikkiin talouksiin jaettava sata-
sivuinen värikäs  vihkonen. Tuskin 
kaikkia kuluja on ilmoitettu.
    Merkittävä taho kampanjassa on vii-
desläiset. Se on ahdasmielinen liike, 
joka pesii ev.lut-kirkon sisällä. Sillä 
on tiukka kanta mm. naispappeuteen 
ja homoseksuaalisuuteen. Päivi Räsä-
nen on edustava esimerkki porukasta 
ja sen eetoksesta. Se pyrkii muutta-

maan kirkkoa fundamentaaliseksi.
   Nuo uskontahot hassatkoon rahansa 
jos näin tykkäävät, mutta tunkkainen 
puoli tässä kampanjassa on se, että 
siinä on omat materiaalit lasten kään-
nyttämiseen. On sivusto tosion.fi, 
jossa tarjolla on lapsia indoktrinoivaa 
tarinaa ja jänniä kuvia. Tosi on! Sano-
mattakin on selvää, että tekstit siellä 
ovat kauheita. Sakeaa uskonnollista 
propagandaa. Tyyli on kuin 70- tai 80-
luvulta. Ei uskoisi enää 2020-luvulla 
tuollaista näkevän. Vastuuttomuus on 
huipussaan.

Tässä esimerkinomaisesti muutama 
”todistus” vihosta:

”Rukoilin Jumalalta … Hän olisi ko-
toisin maan ääristä. Hän rakastaisi 
Jumalaa enemmän kuin mitään muu-
ta, edes minua. Ihmeellisten kääntei-
den jälkeen pääsin raamattukouluun 
Lontooseen, jossa tapasin tismalleen 
listani mukaisen naisen, Annamarin! 
Jostain syystä Jumala halusi osoittaa 
rakkautensa minulle kaikki kriteerini 
toteuttaen, ja vielä enemmänkin. Se 
oli todella suuri tapaus elämässäni. 
Käsitykseni Jumalasta muuttui. Hän 
ei ollutkaan paha, vaan rakastava 
isä.” -pastori, laulaja

”Elämä kristittynä miehenä on hen-
kisesti rikasta ja jännittävää, mutta 
myös haastavaa. Jumala osaa lem-
peästi ja rakentavasti tuoda esiin 
omia heikkouksia, joita olisi hyvä 
työstää. Ja siinä ei omin voimin edis-

tytä. Avuksi tarvitaan rukousta ja Ju-
malaa.” -Urheilija
”Uskon, että kärsimys voi olla jopa 
puhdistavaa, kun se tapahtuu yhdessä 
Hänen kanssaan. Hän ei koskaan jätä 
haavoitettua ihmistä.” -Laulaja

”Kristittynä tutkijana ja optimistina 
ajattelen, että toivomme on Jumalas-
sa, myös ilmastoasioissa.” -Tieteilijä

”Kriisin iskiessä, niin kuin sota Uk-
rainaan, eivät auta ihmisen rahat, 
menestys tai terveys. On huojentavaa 
saada jättää elämänsä suurempiin, 
hyviin käsiin.”  -Pastori

Monilla pakolaisilla oli toiveita maas-
ta, jonne he halusivat päästä sotaa pa-
koon. Minä rukoilin vain, että Jumala 
järjestäisi minulle ja lapsilleni avun 
parhaaksi katsomallaan tavalla. 
Ratkaisu tuli, kun seurakuntani pas-
tori, joka nyt palveli sotilaspastorina, 
soitti ja kysyi, olisimmeko valmiita 
lähtemään Suomeen. Hän oli saanut 
tiedon, että sieltä tulee kristittyjen 
organisoima bussikuljetus hakemaan 
ihmisiä pois sodan jaloista. Siihen ti-
laisuuteen tartuimme.  
Nyt asun lasteni kanssa Keravalla. 
Tunteeni ovat vaihdelleet. Välillä ah-
distava pelko valtaa mielen, välillä 
koen suurta kiitollisuutta ja iloa siitä, 
miten Jumala meitä varjeli ja järjesti 
meidät turvaan. -Ukrainan pakolai-
nen. (Jumala järjestää vain tietyt ja 
valitut turvaan)

SE LÖYTYI - RAHAT AINAKIN YKI RÄIKKÄLÄ

Raamattua lapsille
ja perheille. Tosion.fi sisältää 
myös osion Ilosanomalapsille.
net. Siellä on tarjolla “ideoita 
lapsityöhön”, “vinkkejä opet-
tamiseen”, raamattuopetusohjel-
mia lapsille, raamattuvisoja jne.

“Se löytyi” -ullomainos Porin 
keskustassa suhteellisen kalliilla 

paikalla.



Satakunnan vapaa-ajattelijat ry:n sääntömääräinen 
syyskokous on lauantaina 27.11.2022 klo 14.00 alkaen 
ja paikkana Vatajankosken Voima Oy:n tilat.
Vuohiniityntie 2.

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 2022 
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 220220
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 vain menee.

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


