
������������������
���������������������

1-2005

Uskonnoton vaihtoehto

Tampereen

ELÄIMELLINEN
IHMINEN

Julkaisija Tampereen vapaa-ajattelijat ry

TAMPEREEN
TOIMINTA KEHITTYY

PIKKU-UUTISIA
USKONNONVAPAUDESTA

www.eroakirkosta.fi



������������������
���������������������

1/2005
Tässä numerossa:

Julkaisu ja kustannus
Tampereen Vapaa-ajattelijat ry

Päätoimittaja
Petri Karisma
040 - 7489532
petri.karisma@sci.fi

Avustajat
Timo Rantala
Kaj Torrkulla

Taitto
Kirsi Koskenkorva
Kuvat
Juha Seitz

Lehti ilmestyy neljä kertaa
vuodessa: maalis-, kesä-,
syys- ja joulukuussa.

Lehden kirjoitukset eivät
välttämättä vastaa
julkaisijan kantaa.

Yliopistonkatu 58 B 6.krs
33100 Tampere
045 -1303837
tampere.vapaa-ajattelijat.fi
yhdistys@tampere.vapaa-ajattelijat.fi

Seuraavan lehden jutut
toimitukseen viimeistään
13.5.2005

3 Julkisuuden hallintaa
- pääkirjoitus

4 Jeesukset tulevat
- pakina

6 Tampereen toiminta
kehittyy

10 Siviilihautajaiset -kortti

12 www.eroakirkosta.fi

13 Pikku-uutisia
uskonnonvapaudesta

14 Eläimellinen ihminen

16 Runo

18 Tampereen
vapaa-ajattelijoiden
uusi johtokunta



3

Pääkirjoitus

Julkisuutta ei voi hallita – sanotaan.
Tämä on aivan varmasti totta ja sen
on saanut Suomen ev.lut.kirkko kar-
vaasti kokea viime aikoina. Tuntuu,
että teki kirkko mitä tahansa, niin se
saa julkisuudessa näpeilleen. Aika
näyttää mistä tämä johtuu, mutta yksi
keskeinen tekijä varmaankin on kirkon
arvovallan romahtaminen. Kirkko
mielletään nykyisin aivan tavalliseksi
yhteiskunnalliseksi toimijaksi, jolla on
omat tavoitteet ja päämäärät. Kirkko
on pudonnut kansakunnan kaapin
päältä!

Kirkon yhteiskunnallisen arvovallan
laskusta kertoo kouriintuntuvimmin
piispa Kantolan joutuminen iltapäivä-
lehtien lööppimannekiiniksi. On hyvin
vaikea kuvitella, että piispa Kantola
olisi joutunut vaikkapa 10 vuotta sit-
ten samaan ryöpytykseen. Vielä 1990
–luvun alussa kirkko oli osa suoma-
laisuutta, mitä se ei enää näytä ole-
van. Tämä on hyvin terveellistä yhteis-
kunnallista kehitystä. Toivotaan, että
tämä näkyy mahdollisimman nopeas-
ti myös lainsäädännössä.

Ei ole hyvien tapojen mukaista ila-
koida toisten epäonnesta, mutta se on
pakko myöntää, että viimeaikaiset kir-
kon toilailut ja niistä johtunut kirjoitte-
lu lehdissä ovat ajaneet vapaa-ajatte-
lijoiden tavoitteita enemmän, kuin mi-
hin olisimme itse ikinä pystyneet. Kir-
kon arvovallan romahtamisella tulee
olemaan pitkäaikainen vaikutus myös
vapaa-ajattelijoiden toimintaan. Jos on
iltapäivälehdille sosiaalisesti hyväksyt-

JULKISUUDEN

HALLINTAA
tyä arvostella kovin
sanakääntein kirk-
koa ja sen työnte-
kijöitä, niin ei voi
olla kovin sopima-
tonta vapaa-ajat-
telijoille tehdä sa-
moin.

Nyt kun yhteis-
kunnassa kes-
kustellaan kirkos-
ta ja sen asemasta,
niin vapaa-ajattelijoilla on tuhannen
euron paikka tehdä tavoitteitaan tun-
netuksi ja kampanjoida tasa-arvoisem-
man yhteiskunnan puolesta. Vapaa-
ajattelijoiden tulee olla rohkeampia sa-
nomansa levittämisessä, koska nyt se
leviää paljon paremmin kuin vielä
muutama vuosi sitten.

Mukavaa kesän odotusta!

     Petri Karisma
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JEESUKSET TULEVAT

Jeesuksen
uutta tulemista
on veikkailtu
väärin moneen
kertaan. Ja
vaikuttaa siltä,
että hän ei tule ol-
lenkaan, ellei pian
ryhdytä tositoimiin.
Erinomaisen ratkai-
sun Jeesuksen no-
peaan paluuseen tar-
joaa geeniteknolo-
gia, johon tarvittava
materiaali löytyy
Oviedon hikiliinas-
ta. Nimittäin tuota
liinaa väitetään käy-
tetyn Jeesuksen nenän
verenvuodon tyrehdyttämi-
seen.

Jotkut epäilevät, että koko hikiliina
on vedetty nenästä ja kaikkia muita sii-
nä sivussa, mutta täytyyhän liinan olla
aito, koska niin monet uskovat sen
olevan ihka oikea Jeesuksen hikiliina.
Lujaa uskoa ei kaada vankkumaton
skeptikkokaan, enkä minä ainakaan,
koska haluan päästä kloonaamaan.

Kun Jeesuksia ryhdytään kloonaa-

maan, joka kotiin voidaan hankkia
oma Jeesus. Näin perhekuntien pe-
lastuminen on taattu, eikä vain esi-
merkiksi äiti tai isä tai mummu tai
vaari synny uudelleen, vaan ikioma

Jeesus voi puhua koko sakin
pyörryksiin yhdellä kertaa eli
taivasautomaatti toimii.

Koti-Jeesus ajaa demonit hii-
teen ja hätistää Perkeleen

muualle. Jeesukset myös juttelevat
mukavia ja tekevät ihmeitä. Saate-
taanpa nähdä, kuinka koko takapi-
han savimaa lähtee lintuina lentä-
mään, joten Maailman luonnonsää-

tiön ei tarvitse olla huolissaan varpus-
parvien vähyydestä.

Ja mikä onkaan mukavampaa kuin
herätä aamulla, kun Koti-Jeesus toi-
vottaa: “Totisesti, totisesti minä sanon
teille. Autuaita ovat heränneet, sillä
heidän on taivasten valtakunta.” On
niin kuin seitsemännessä taivaassa ai-
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kaisesta herätyksestä huolimatta.
Koti-Jeesus -aikakaudella ei tarvitse

käydä lääkärissä ja apteekissa, sillä
sairaudet eivät enää vaivaa ketään,
koska Jeesukset parantavat ne jo en-
nen kuin niitä ehtii edes puhjeta. Pien-
tä työttömyyttä siis lienee tulossa muun
muassa terveyskeskuksiin, mutta Jee-
sus-kloonaamot työllistävät sitten taas
toisaalta.

Viiniä piisaa, koska Jeesukset valmis-
tavat sitä vedestä kuutiokaupalla het-
kessä. Se tulee huomattavasti edulli-
semmaksi kuin käydä hakemassa jos-
tain laivaristeilyiltä. Ainakin niin kau-
an se on edullista, kunnes valtiovalta
keksii ottaa Jeesusten viinitehtailut har-
kintaverotukseen. EU:ssa saatetaan
päätyä kotikiintiöihin. Esimerkiksi
uima-altaita ei ehkä sallita täytettävik-
si viinillä.

Krapulapäivistä saattaa joissain ko-
deissa tulla erityisen piinallisia, jos Koti-
Jeesus intoutuu vuorisaarnaamaan
keskellä isäntäväen ankaraa päänsär-
kyä.

Leivästä ja kalasta ei ole pulaa. Syys-
tä Koti-Jeesuksille tulee kysyntää myös
köyhillä, hindulaisilla seuduilla, mikä

tarjoaa samalla oivan keinon levittää
oikeaa sanaa mokomille, keksityn us-
konnon kanssa eläville.

Koti-Jeesusten ikävä puoli on se, että
niille kaikille pitää ostaa oma aasi.
Jeesuksen ei aikoinaan tullut hankituksi
ajotaitoa, ja kukapa vanhalle koiralle
uusia temppuja opettaisi. Toisaalta
tällä kuria pystytään loihtimaan perin-
teinen palmusunnuntain fiilis, sillä aika
joviaalia olisikin nähdä Jeesukset kur-
vailemassa kumit vinkuen Ford Mus-
tang Cabrioletilla.

Pääsiäistä vietetään monessa per-
heessä juhlaan kuuluvaan tapaan ris-
tiin rastiin naulailun merkeissä, ja hel-
luntaisin Jeesuksia kohoaa pilvin pi-
mein ylös taivaisiin. Melkoinen ruuh-
ka lienee luvassa taivaaseen, ja Juma-
la saanee skolioosin, kun aimo lau-
ma painavia Jeesuksia ryntää istuksi-
maan hänen oikealle olalleen. Lievää
kinaakin on tiedossa siitä, kuka saa
istua lähinnä.

Kaiken kaikkiaan hyödyt Jeesuksen
runsaslukuisuudesta ovat suuremmat
kuin haitat, joten ei muuta kuin mo-
nistamisiin.

Tapio Aho

Nyt voit tukea sivuston toimintaa!
Laita sopivaksi katsomasi summa tilille

573182-258398 (viite 1009). Kertyvät
varat käytetään sivuston kautta lähetettyjen
erokaavakkeiden postimaksuihin, sivuston

markkinointiin sekä sivuston kehittämiseen.

eroakirkosta.fi
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TAMPEREEN TOIMINTA KEHITTYY

Vapaa-ajattelijoiden historiasta ja
tavoitteista sekä yhteiskunnan epäkoh-
dista ja kirkon epäoikeudenmukaisesta
roolista on vuosien mittaan kirjoitettu
ja keskusteltu paljon. Mutta valitetta-
van vähälle huomiolle on jäänyt se,
miten meidän varsinaisesti pitäisi toi-
mia tavoitteidemme saavuttamiseksi.
Tässä kirjoituksessa selvitän lyhyesti ja
yleisesti minun ja monen muun Tam-
pereen nuoren aktiivin toimintaa va-
paa-ajattelijoissa. Eli mitä me tällä
hetkellä tavoittelemme ja mihin suun-
taamme toimintaa lähitulevaisuudes-
sa. Tampereen yhdistyksen monipuo-
linen toiminta, aktiivisuus ja varallisuus
on tällä hetkellä varsin poikkeuksellis-
ta Suomen vapaa-ajattelijoissa, joten
on todettava että meidän nykytoimin-
ta ja kehitettävät toimintatavat eivät
suoraan sovellu kaikkien vapaa-ajat-
telijayhdistysten käyttöön.

Poliittinen vaikuttaminen

Uskonnoton tieteellis-humanistinen
maailmankatsomus on mielestäni hy-
vin selkeä ja totuudenmukainen. En
siten näe vapaa-ajattelijatoiminnassa
juurikaan aatteellisuutta, vaan yksin-
kertaista poliittista vaikuttamista johon
kuuluu määrätietoinen tavoitteellisuus
ja julkisuus. Tampereen nuoressa ak-
tiiviryhmässä ei milloinkaan kysytä min-
kä tyyppistä ateismia kukin kannattaa
eikä esim. liiton sääntöjen ja kulttuu-
riohjelman tulkinnoista koskaan kes-
kustella. Tuollaista filosofointia voi toki
harrastaa, mutta sillä ei ole juurikaan
tekemistä eikä merkitystä käytännön
toiminnan ja tavoitteiden kanssa. Va-
paa-ajattelutoiminta on selkeää yhden

asian liikkeen kansalaisaktivismia po-
liittisten ja muiden käytännön tavoit-
teiden saavuttamiseksi, jossa pitää
vaikuttaa kontakteilla ja lobbaamalla
mm. eduskunnan lainsäätäjiin, valtion
viranomaisiin ja kunnan viranhaltijoi-
hin sekä monin eri keinoin arkielämän
tasolla kaikkiin kansalaisiin. Kyse ei
kuitenkaan ole eikä koskaan saa ol-
lakaan puoluepolitiikasta eikä min-
kään tietyn puolueen kannattamises-
ta, vaikka tavoitteemme ovat yhteis-
kunnallisia ja poliitikkoihin pyritään
vaikuttamaan.

Päätavoitteemme on yksinkertaises-
ti saada vakaumusten tasa-arvo Suo-
meen kaikessa lainsäädännössä ja
myös jokapäiväisessä elämässä. Ei
kukaan tervejärkinen vapaa-ajattelija
ole nytkään kirkkoa lakkauttamassa,
vaan muuttamassa sen roolia valtion-
laitoksesta yksityiseksi uskonnolliseksi
yhdyskunnaksi, joka hoitaa omat asi-
ansa ja kerää jäsenmaksunsa itse. Ai-
koinaan väkisin tuodusta uskonnosta
vaikutteita saaneen kansallisvaltion
seuraava kehitysvaihe on neutraali
yleisvaltio, joka antaa kaikkien vakau-
musten ja ihmisten toimia vapaasti ja
itsenäisesti. Sellaista yhteiskunnallista
tilannetta pitää vapaa-ajattelijoi-
den tavoitella kaikin mahdol-
lisin yhteiskunnallisen vaikut-
tamisen keinoin. Yhteiset int-
ressit ovat avuksi, joten yh-
teistyötä voidaan tehdä kenen
kanssa hyvänsä, jolla on sa-
mat tavoitteet tai osatavoitteet.
Minulle ei ole väliä miten ja
kenen kanssa tavoitteet saa-
vutetaan, ainoastaan tulokset
ratkaisevat.
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Julkisuus ja positiivinen imago

On erittäin tärkeää, että vapaa-ajat-
telijaliike on olemassa, mutta pelkäs-
tään se ei todellakaan riitä. Mitä use-
ampi tietää meistä ja toiminnastam-
me, niin sen parempi. Jos kirkko saisi
toimia vapaasti ilman vastavoimaa,
ihmiset saisivat erittäin yksipuolisen ja
jopa valheellisen kuvan asiasta. Ja
kuinka ihmiset voisivat toimia asiam-
me hyväksi, jos he eivät saa mistään
tietoa tällaisen yhdistyksen ja toimin-
nan olemassaolosta. Yhteiskunnallisen
toiminnan ydintehtäviä on julkisuuden
ja tunnettuuden hankkiminen sekä
positiivisen imagon luominen. Meidän
pitää levittää tietoutta omasta toimin-
nasta sekä tavoitteista jatkuvasti ja te-
hokkaasti. On pidettävä yllä koko ajan
julkista keskustelua jostakin tavoittees-
tamme tai asiamme puolesta, joten
asia pysyy ihmisillä mielessä. Eri aikoi-
na eri asiat ovat pinnalla, joten käyt-
tämällä useita toimintamuotoja saa-
daan aina jokin niistä pidettyä julki-
sessa keskustelussa. Julkisen toimin-
nan tärkeimpiä kysymyksiä on se mi-
ten asia vaikuttaa imagoomme, joten
on aina toimittava positiivisesti ja asi-
allisesti, vaikka vaikeista asioista
puhutaankin. Me emme halua näyt-
tää räksyttävältä rakkikoiralta, vaan
vahvalta tasa-arvon vahtikoiralta. To-
dellisen toiminnan ja julkisen imagon
olisi myös oltava tasapainossa, joten
toiminnan johtamisen ja asioiden ko-
konaisuuden hallinnan on oltava kun-
nossa.

Eroakirkosta.fi on saanut myös kri-
tiikkiä osakseen ja on kysytty onko se
muka vapaata ajattelua jos halutaan
kannustaa ihmisiä eroamaan jostain
ryhmästä. Kyseessä on kuitenkin hyvin
tärkeä toimintamuoto kirkon ja valtion

erottamiseksi. Mitä suurempi osa ta-
pakristityistä eroaa, kirkko voi yhä vä-
hemmän kutsua itseään kansankirkok-
si. Niin kauan kuin kirkko perustelee
erikoisasemaansa suurella jäsenmää-
rällä ja mukana jäsenissä on paljon
sellaisia joilla ei mitään uskoa ole, on
mielekästä yrittää erottaa tapakristit-
tyjä kirkosta. Suurten erolukujen lisäk-
si toinen erittäin tärkeä saavutus
eroakirkosta.fi:llä on ollut huomatta-
va julkisuus. Mitä enemmän pääsem-
me julkisuuteen sitä paremmin voim-
me toimia, koska meidät tunnetaan ja
mielipidettämme kysytään. Ihmiset
ovat pääsääntöisesti passiivisia ratkai-
sujen tekemiseen ja maailmankatso-
muksellisten asioiden miettimiseen,
joten kirkosta eroaminen, saatikka toi-
miminen asiamme hyväksi vaatii mei-
dän puoleltamme jatkuvaa julkisuutta
ja rohkaisua.

Jatkuva julkinen valistus ja ihmisten
mielipiteisiin vaikuttaminen tuottaa hil-
jakseen tuloksia, vaikkei niitä heti näe
eikä tuloksia voi helposti mitata. Usein
riittää kun saadaan jaettua todenmu-
kaista informaatiota ja epäilyksen sie-
men kirkkoon kuuluvien mieleen, niin
aikanaan osa järkiintyy ja eroaa kir-
kosta tai alkaa toimimaan asiamme
hyväksi. Myös uskonnonvapaus.fi aut-
taa tässä. Sen artikkelit kertovat neut-
raalisti ja puolueettomasti ne lainkoh-
dat, joissa kirkon ja valtion liitto edel-
leen loukkaa uskonnonvapautta. Il-
meisesti kaikki vapaa-ajattelijat eivät
ymmärrä, että sivuston tarkoitus ei ole
uskontokritiikki. Jatkuva julkisuus on
myös ns. siedätyshoitoa, jossa totute-
taan ihmiset hiljakseen asiaan, jolloin
he ovat myöhemmin valmiita hyväk-
symään sen ilman ongelmia. Poliitti-
sen korrektiuden tai perinteiden nimis-
sä ei voi rajoittaa sananvapautta, jo-
ten myös uskonnoista ja niiden valheel-
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lisuudesta saa keskustella asiallisesti
myös julkisuudessa ja sitä aiomme teh-
dä jatkossa yhä enemmän. Toimin-
taamme ja tavoitteitamme koskeviin
asioihin tarvitaan nopeaa julkista rea-
gointia, mediatiedotteita sekä haastat-
teluja. Yksi toimintamuotomme onkin
saada julkisuutta ja yhä enemmän jul-
kisuutta monin eri tavoin.

Uskonnottomuuden normalisointi

Tavoitteenamme on saada uskon-
nottomuus täysin normaaliksi ja julki-
sesti hyväksytyksi asiaksi Suomalaises-
sa yhteiskunnassa. 1980-luvulta läh-
tien mm. vihreä liitto, seta, aseistakiel-
täytyjäliitto ja kasvissyöjät ovat vakiin-
nuttaneet asemansa. Osa niistä sai
tunnettuuden sekä yhteiskuntakelpoi-
suuden varsin nopeasti, vaikka alussa
niitä kaikkia katsottiin kieroon eikä
asiaa hyväksytty. Samanlainen tavoite
on myös uskonnottomilla: Asiamme on
saatava yleiseen tietoon, hyväksytyksi
ja jokapäiväiseksi asiaksi, joka ei he-
rätä juurikaan vastareaktioita. Myös
uskonnottomuus-trendin luominen
vaikuttaisi positiivisesti ainakin nuoris-
sa henkilöissä. Muoti-ilmiöt vaihtele-
vat ajoittain, mutta jostain syystä kir-
kosta eroaminen ja julkiuskonnotto-
muus ei ole noussut pinnalle eikä julk-
kisten lehdissä julistamaksi kuten moni
muu asia. Sitten kun nuoret sanovat
julkisesti ateismista, että “tää on hie-
no juttu ja kaikkihan näin aattelee”,
niin silloin ollaan saavutettu jo paljon.

Kun kansa ja ihmisten toiminta seg-
mentoituu yhä pienempiin osiin ja yh-
tenäiskulttuuri poistuu, valtion on ar-
voneutralisoiduttava palvelemaan
kaikkia kansalaisia tasapuolisesti.
Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa samat
ihmisoikeudet ja velvollisuudet koske-

vat kaikkia riippumatta maailmankat-
somuksesta. Enemmistöpäätöksillä tai
ns. yleisellä mielipiteellä ei voi milloin-
kaan perustella epäoikeudenmukai-
suutta tai vähemmistön oikeuksien
polkemista. Yhdysvaltojen vanhoillisis-
sa osavaltioissa jopa homoseksuaalit
ovat saaneet vahvan oikeudellisen ase-
man vetoamalla perustuslakiin ja ylei-
siin ihmisoikeuksiin. On siten erikois-
ta että nykypäivän Suomessa uskon-
nottomat eivät ole onnistuneet saa-
maan yhdenvertaisuustavoitteitaan läpi
haluamallaan tavalla.

On joitakin vapaa-ajattelijoita, jot-
ka pitävät meitä “eliittiryhmänä”, joka
ei sovi koko kansalle koska he eivät
ymmärrä riittävästi uskonnonfilosofiaa,
ateismin historiaa tai heillä ei ole sitä
“oikeaa aatetta” tms. Minä olen aivan
eri mieltä. Emme me ole valittu ryh-
mä, vaan tämä sopii aivan kaikille,
jotka valitsevat sen itse ja haluavat toi-
mia käytännön tavoitteiden hyväksi. Ei
aatteellisessa keskustelussa mitään
väärää ole, sitä kyllä tarvitaan histori-
an ja toiminnan perustan ymmärtämi-
seen, mutta se ei enää auta paljoa-
kaan kun toimitaan oikeasti uskonnot-
tomien hyväksi käytännön tasolla.
Monille ihmisille tai edes viranomai-
sille ei mikään järkipuhe tai perustelut
auta, vaan oikeutta on itse haettava
jopa tuomioistuinten kautta. Minulle
on aina tärkeintä että homma toimii,
tavoitteet saavutetaan ja yhteiskunta
aikanaan liberalisoituu sellaiseksi jos-
sa uskonnottomuus on enemmistön
mielestä normaali olotila.

Suunnitelmallisuus ja
tavoitteellisuus

Uusi vapaa-ajattelijasukupolvi aina-
kin meillä Tampereella on yhä enem-
män tavoitesuuntautunutta ja käytän-
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“Kaikki eivät jostain syys-
tä ymmärrä, että tavoitteet ovat
meillä aivan samat kuin muillakin
uskonnottomilla, mutta keinot ja
toimintamuodot vaihtuvat
yhteiskunnan muuttumisen ja
käytännön tarpeiden myötä.”

nönläheistä. Perinteillä, aatteella tai
muodollisuudella ole meille juurikaan
merkitystä, vaikka sellaisia toimijoita
Suomen vapaa-ajattelijoissa on pal-
jonkin. Kaikki eivät jostain syystä ym-
märrä, että tavoitteet ovat meillä ai-
van samat kuin muillakin uskonnotto-
milla, mutta keinot ja toimintamuodot
vaihtuvat yhteiskunnan muuttumisen ja
käytännön tarpeiden myötä. Tampe-
reella toiminta on laajentunut ja mo-
nipuolistunut viime vuosina, joten mei-
dän piti alkaa oikeasti miettiä toteu-
tustapoja ja kokonaisuuden johtamis-
ta, jotta kaikki pysyisi tehokkaana ja
hyvin hallinnassa jatkossakin. Kattavan
toimintamallin ja laatukäsikirjan laati-
minen on yksi sisäisen toiminnan tär-
keimpiä tavoitteita seuraavalle vuodel-
le. Toimintamalli on meillä uusi asia,
jossa tehdään ensin peruskartoitus,
jotta toiminnan kokonaiskuva ja tär-
keimmät kehityskohteet saadaan sel-
ville. Tällä hetkellä ollaan saatu kehi-
tystyö mukavasti käyntiin ja meillä ke-
hitetään ja dokumentoidaan toiminta-
tapoja sekä monipuolistetaan toimin-
tamuotoja hallitusti. Todellisuudessa
kaiken valmiiksi saamiseen menee
useita vuosia, koska tätä tehdään va-
paaehtoistyönä silloin kuin oikealta
työltä ja muulta elämältä aikaa ja kiin-
nostusta jää. Pääsääntöisesti tämä toi-
mintamalli ja suunnitelmat miten var-
sinaisesti toimimme tavoitteiden saa-
vuttamiseksi ovat ainoastaan johtokun-
nan ja muiden aktiivien sisäiseen käyt-
töön, joten yksityiskohdat eivät jatkos-
sakaan ole kaikille julkista tietoa.

Meillä käytännön suunnitelmat ja
strategia laaditaan käyttämällä mah-
dollisimman paljon hyväksi mm. liike-
elämässä käytettäviä metodeja. Toi-
mintaa suunnitellaan ja monipuoliste-
taan systemaattisesti miettimällä joka
asiassa miksi (tarkoituksen näkökul-

ma), mitä (toiminnan näkökulma) ja
miten (toteutuksen näkökulma). Ja juu-
ri tuo viimeinen miten -kohta vaatii
selkeimmän uudistuksen ja tehostami-
sen kaikessa vapaa-ajattelijatoimin-
nassa. Perinteinen “kirkko irti valtios-
ta” hokeminen ja aatteen voimaan
uskominen ei toimi eikä sillä saavute-
ta mitään, koska todellisuudessa ta-
voitteet saavutetaan pienin askelin hy-
vin monella eri toiminta-alueella vas-
ta pitkän ajan kuluessa. Joka asiaan
tarvitaan realistinen suunnitelma osa-
tavoitteineen ja projekteineen sekä te-
hokas käytännön toteuttaminen ja seu-
ranta. Vain tällaisella systemaattisella,
kärsivällisellä ja hyvin johdetulla sekä
julkisuutta hyväksikäyttävällä tavalla
tavoitteet voidaan tulevaisuudessa
saavuttaa.

Tällä hetkellä suurin toimintaamme
rajoittava tekijä on aktiivijäsenten mää-
rä. Nykyiset toimijat tekevät jo oman
osansa uskonnottomien hyväksi, joten
kunnollinen toiminnan lisääminen ja
monipuolistaminen vaatii lisää aktiivi-
sia henkilöitä. Kun saadaan hyvä toi-
mintaidea ja sille tekijät, kaikkea uut-
ta ja mielenkiintoista voidaan tehdä.
Jos sinä haluat toimia nuorekkaassa
ja aktiivisessa ryhmässä uskonnotto-
mien hyväksi, olet tervetullut mukaan
toimintaan. Pienikin apu on suureksi
hyödyksi.

Timo Rantala
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SIVIILIHAUTAJAISET

ON OIKEUS

Tampereella kortin saa hyvin varustetuista hautaustoimistoista sekä
vapaa-ajattelijoiden toimistolta osoitteesta Yliopistonkatu 58 B

Velvoittaako perustuslain kohta ” Ku-
kaan ei ole velvollinen osallistumaan
omantuntonsa vastaisesti uskonnon
harjoittamiseen” kunnioittamaan vai-
najan vakaumusta? Luulisi näin ole-
van, mutta jostakin kummallisesta syys-
tä kirkon mielestä kirkkoon kuulumat-
tomuus ei ole riittävä omantunnon il-
maus sen puolesta, että ko. henkilö ei
halua kirkollisia hautajaisia kuolles-
saan. Lähtökohtana pitäisi olla, että
ellei kirkkoon kuulumaton henkilö ole
elämänsä aikana erikseen ilmoittanut
haluavansa kuollessaan kirkollisia
hautajaisia, niin hänet haudataan si-
viilimenoin.

Koska kirkko ei noudata yllä kuvat-
tua yksinkertaista periaatetta, ovat va-
paa-ajattelijat ja humanistit tehneet
tahdon siviilihautajaiset -kortin. Nyt ne
ihmiset, jotka haluavat varmistua, että
heitä ei kuoltuaan haudata kir-
kollisin menoin voivat

täyttää kortin. Kortilla on toki muuta-
kin käyttöä: myös sairaaloissa on ta-
pana lähettää pappi kuolevan vuoteen
viereen rukoilemaan. Kortti kertoo  sai-
raalan henkilökunnalle, että kuoleva
tuskin on kiinnostunut papin palvelus-
ta, vaikka ei sitä itse pystyisikään il-
maisemaan.

Kuinka hankkia kortti?

Kortin voit tulostaa netistä osoittees-
ta www.siviilihautajaiset.fi.  Sivustolla
on tarkemmat ohjeet siitä, miten kan-
nattaa menetellä.

Valmiiksi painettua tahdon siviilihau-
tajaiset -korttia voi maksutta noutaa
pääkaupunkiseudulla seuraavista
osoitteista:

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry.
Neljäs linja 1 arkisin klo 11-17
Prometheus-leirin tuki ry:n toimisto
Kahvila Soihtu Aurorankatu 13
arkisin klo 11-21, la ja su klo 14-21
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Perheen omat juhlat kertoo, miten raken-
namme onnistuneen perhejuhlan ilman kir-
kollisia seremonioita. Teos antaa jokaiselle
juhlanjärjestäjälle tietoa, rohkaisua ja ideoi-
ta omaan ainutkertaiseen tilaisuuteensa. Sen
rakenne noudattelee perheen elinkaarta pa-
risuhteen solmimisesta lasten kasvattamiseen
ja elämän päättymiseen. Viimeinen luku on
varattu vuodenkierron kohokohdille kekristä
aina seuraavaan sadonkorjuuseen. Jokai-
nen luku alkaa katsauksella juhlatapojen
kiehtovaan historiaan, mutta kirjaa voi ha-
lutessaan käyttää vain käytännön oppaa-
na poimimalla siitä itselleen parhaiten so-
pivat ideat.

TIETOA JA IDEOITA
SIVIILIJUHLIEN

VIETTÄJILLE JA JÄRJESTÄJILLE

Kirjaa myyvät hyvin varustetut kirjakaupat ja
vapaa-ajattelijoiden paikallisyhdistykset
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Vuosi 2004 oli eroakirkosta.fi –sivustolle hyvin tapahtuma-
rikas. Pelkästään eroamisluvut sivuston kautta ovat juhlan paik-
ka, lähetettiinhän sivuston kautta 10 459 eroamiskirjettä Tam-
pereen maistraattiin. Koska kaavakkeilla on voitu erottaa myös
lapsia, on hyvin todennäköistä, että kirkosta eronneiden mää-
rä sivuston kautta nousee n. 11 000 henkilöön. Tämä on vä-
hän yli 40 % kaikista vuonna 2004 kirkosta eronneista. Vuo-
den 2004 kokonaiskirkostaeroamisluku oli 27 009.

Sivustoa oli  tarkoitus mainostaa marraskuussa 2004 käyt-
tämällä tamperelaisia medioita, kuten liikennelaitoksen bus-
seja ja paikallisia lehtiä. TKL ei kuitenkaan hyväksynyt mai-
nostamme, joka olisi ollut kaikessa yksinkertaisuudessaan
www.eroakirkosta.fi. TKL perusteli mainoksen kieltämistä sil-
lä, että se olisi ollut hyvän tavan vastainen. Myöhemmin pe-
rustelut ovat muuttuneet, mutta edelleenkin ne ovat hyvin ha-
taralla pohjalla.

TKL:n mainoskielto on parhaillaan Hämeenlinnan hallinto-
oikeuden käsittelyssä. Päätös asiasta tullaan saamaan aikai-
sintaan loppukesästä 2005. Mikäli häviämme hallinto-oike-
uskäsittelyn, niin viemme asian korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen. Asia tulee aivan varmasti kiinnostamaan medioita, joten
kävi varsinaisessa oikeudenkäynnissä miten tahansa, on kes-
kustelu sananvapaudesta aina paikallaan.

Marraskuussa 2004 Tampereen ja Helsingin vapaa-ajatteli-
jat kirjelmöivät sisäministeri Kari Rajamäelle siitä, että sähkö-
postilla kirkosta eroamisen tulisi olla mahdollista. Lain mu-
kaan sähköinen viranomaisasiointi on mahdollista, mutta
maistraatit eivät olleet ottaneet tätä mahdollisuutta käyttöön.
Oli todella iloinen yllätys, että sisäministeriö vastasi positiivi-
sesti kirjelmään ja siihen ei mennyt kuin reilu kuukausi. Sisä-
ministeriö tiedotti asiasta maistraateille ja sähköpostieroami-
nen otettiin käyttöön vuoden 2005 alusta.

Alkanut vuosi

Sähköpostitse kirkosta eroaminen on ilmeisesti kiihdyttänyt
eroamisia, koska tämän vuoden tammi-maaliskuun luvut ovat
yli kaksinkertaiset vuoden 2004 saman ajan lukuihin verrattu-
na. Kokonaisuudessaan kasvua ei voi laittaa sähköpostieroa-
misen piikkiin, koska onhan sivustokin nyt paljon tunnetumpi
kuin vuosi sitten. Jää nähtäväksi, mikä on sivuston kokonais-
saldo vuonna 2005.

Petri Karisma
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PIKKU-UUTISIA USKONNONVAPAUDESTA

Oikeusministeriö aloittaa “selvi-
tyksen vihkimisoikeuksien laajen-
tamisesta katsomusyhteisöille”. Jos
lopputulos on myönteinen, parin
vuoden kuluttua vapaa-ajattelijoi-
den juhlapuhuja saa myös viralli-
sesti vihkiä parin!

Tuomioistuin Iso-Britanniassa on
päättänyt, että muslimioppilas saa
käyttää huivia koulussa. Uskonnon-
vapaus voitti tämän erän - sen si-
jaan Ranskassa ja joissakin Saksan
osavaltioissa huivikielto on voimas-
sa.

Väestötietolaki muuttuu. Väestö-
kirjanpito otettiin kirkolta valtiolle jo
1999, mutta toistaiseksi mm. tieto
konfirmaatiosta on tallennettu väes-
tötietoihin. Uuden lain mukaan var-
sinaisista väestötiedoista poistetaan
tällaiset merkinnät, mutta väestökir-
joihin tarjotaan helppo liittymä, jol-
la kaikki uskonnolliset yhdyskunnat
voivat ylläpitää vastaavia tietoja
omista jäsenistään. Hyvä näin, val-
tionkirkkojen asema on taas vähän
lähempänä muita uskontokuntia.

Kulttuuriministeri Karpela ajaa
kouluihin internetin siivousohjelmia.
Effi ry:n testien mukaan sanan ‘skien-
tologia’ sisältävät sivut siivottiin pois.
Uudemmassa uskonnonvapaus.fi:n
tekemässä testissä skientologia oli
siirretty sallituihin sanoihin, mutta
‘satanismi’ ja ‘panteismi’ olivat kiel-
lettyjen listalla. Lienee syytä seurata
mitä koululaistemme  ei haluta näke-
vän, ja puuttua asiaan tarvittaessa.

Laki ortodoksisesta kirkosta muut-
tuu. Asema valtionkirkkona säilyy,
mutta kirkkokunta saa vähän enem-
män itsenäisyyttä. Olennaisesti sa-
manlainen muutos tehtiin 1993, jol-
loin isompaa valtionkirkkoa koske-
vasta kirkkolaista suuri osa erotet-
tiin kirkon itsensä päättämään kirk-
kojärjestykseen.

Jori Mäntysalo

Tekijänoikeuslakia muutetaan, ja
jumalanpalvelusten virsien käyttö-
korvaukset ovat taas esillä. Olisi
tietysti tasa-arvon vastaista esimer-
kiksi periä maksuja uskonnollisista
hautajaisista (jotka ovat samalla ju-
malanpalvelus) mutta ei uskonnot-
tomista maahanpanijaisista. Vaan
nytpä perustuslakivaliokunta esit-
tää, että käyttökorvaus ylipäänsä
rajoittaisi uskonnonvapautta. Hyvä
ihme - rajoittaako muslimin uskon-
nonvapautta se, että moskeijan ra-
kentamiseen käytettävistä tiilistä pi-
tää maksaa arvonlisävero?

Euroopan unionin oikeusministerit tyrmäsivät ajatuksen hakaristien kiel-
losta koko unionin alueella. Ainakaan julkisen keskustelun yhteydessä ei
huomattu, että hakaristi on joidenkin uskontojen symboli siten kuin risti
kristityille - laki olisi siis kieltänyt esimerkiksi joidenkin Buddha-patsaiden
esilläpidon. Sitäpaitsi jos symboleja lähdetään kieltämään, niin inkvisitio
olisi ihan hyvä peruste kieltää myös ristit.

Lisätietoja www.uskonnonvapaus.fi
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Nykyaikaisen käsityksen mukaan ih-
minen on osa luontoa ja eläinkuntaa.
Vaistot ja vietit ohjaavat ihmistä aivan
samalla tavalla kuin muitakin eläimiä.
Toteamus, että ihminen on karvaton
apina, on tässä suhteessa aivan oikea.
Mutta jostakin syystä uskonnolla on ol-
lut tarve kieltää ja taistella ihmisen eläi-
mellisyyttä vastaan. Ihmisen vietit ja
vaistot ovat olleet varsinkin kristinus-
kolle hyvin vaikea pala, mikä näkyy
kristinuskon hyvin kielteisenä suhtau-
tumisena ihmisen seksuaalisuuteen.

Mitä sanovat seksistä kirkkoisät?

Hyvän pohjan ymmärtää kristinuskon
suhdetta seksuaalisuuteen tarjoaa kirk-
koisä Augustinus. Hän on todennut,
että ”ennen syntiinlankeemusta suku-
puoliasioita olisi suoritettu ilman nii-
den nyt vaatimia mielenliikutuksia ja
sukupuolielimet olisivat totelleet tah-
toa samoin kuin muu ruumis”. Joku
voi tietysti väittää, että vanhojen asioi-
den kaivelu ei kerro nykypäivästä mi-
tään. Tämä on tietenkin totta, mutta
vastaavanlaisia kommentteja löytyy
myös nykyisiltä kirkon teologeilta. Miik-
ka Ruokonen, joka on Helsingin yli-
opiston teologian laitoksen professo-
ri, on kirjoittanut Ydinkohdat -kirjas-
saan: ”Rakkaus on vääristynyt. Juma-
lan luomistyön tuloksena ihminen ky-
keni järjellisellä harkinnalla hallitse-
maan luonnolliset viettinsä, mutta lan-
keemuksen jälkeen ihminen ikään kuin
roikkuu luonnottomassa asennossa
pää alaspäin, yläpuolella ovatkin himo
ja ahneus, jotka hallitsevat järkeä”.
Nämä kaksi teologia antavat hyvin sel-
västi ymmärtää, että vietit eivät ole so-

veliasta ihmisille, koska tällöin ihmi-
nen joutuu kohtamaan oman eläimel-
lisyytensä. Voidaankin ajatella, että
kristinuskon mukaan viettejään toteut-
tava ihminen on syyllistynyt ensimmäi-
sen käskyn rikkomiseen. Jos rahan hi-
moa pidetään epäjumalan palvelemi-
sena, niin eikö silloin myös hyvin pal-
jon voimakkaampi himo, eli seksin
himo ole kristittyjen mukaan epäjuma-
lan palvelua?

Harrastaako Jumala seksiä?

Kristinuskon käsitykseen seksuaali-
suudesta on vaikuttanut hyvin paljon
myös ajatus kaikkivoivasta ja täydelli-
sestä Jumalasta, jonka kuva ihminen
tämän opin mukaan on. Vietti ei sovi
tähän rakennelmaan millään tavalla.
Harrastaessaan seksiä ihminen on
mahdollisimman kaukana kaikkivoi-
puudesta, koska viettiähän ei voi hal-
lita, siihen vain on sopeuduttava.

Tästä ajattelusta antaa hyvän esimer-
kin aivan tuore keskustelu, jonka on
nostattanut Da Vinci –koodi -kirjan väi-
te, että Jeesuksella ja Magdalan Ma-
rialla olisi ollut suhde. Peruskysymys-
hän tässä on se, sallitaanko kristinus-
kon kulttihahmolle samoja ominai-
suuksia kuin ihmiselle. Tähän väittee-
seen vastasi (Helsingin Sanomat 27.3.)
dosentti Matti Myllykangas Helsingin
yliopiston teologian laitokselta: ”Jee-
sus oli täysi ihminen – paitsi ettei ollut,
kun on kyse seksuaalisuudesta. Tai oli,
mutta piti seksuaalisuutensa suveree-
nisti kurissa”. Tämähän kertoo aivan
suoraan, että kristinuskon mukaan sek-
suaalisuudessa on jotain peruuttamat-
toman pahaa, koska sitä ei sallita Jee-

ELÄIMELLINEN IHMINEN
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sukselle, jonka oppiin
koko kristinusko pe-
rustuu.

Jeesuksen oma käsi-
tys seksuaalisuudesta
löytyy vuorisaarnasta:
”Jokainen, joka katsoo
naista niin, että alkaa himoita häntä,
on sydämessään jo tehnyt aviorikok-
sen hänen kanssaan. Jos oikea silmä-
si viettelee sinua, repäise se irti ja hei-
tä pois. Onhan sinulle parempi, että
menetät vain yhden osan ruumiistasi,
kuin että koko ruumiisi joutuu helvet-
tiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua,
hakkaa se poikki ja heitä pois. On-
han sinulle parempi, että menetät vain
yhden jäsenen, kuin että koko ruumii-
si joutuu helvettiin”. Voi vain kuvitella,
mitä patoutumia ja traumoja tällainen
seksuaalisuuskäsitys on aiheuttanut
Jeesuksen seuraajissa. Jeesuksen op-
pia noudattamalla kirkkoisä Origines
kastroi itsensä siinä toivossa, että näin
pääsisi lähemmäksi Jumalaa. Tarina

ei kerro kuinka hyvin
hän tässä onnistui.

Seksuaalisuus on
hyvä juttu

Seksuaalisuuden
hyväksyminen ei mil-

lään muotoa alenna
ihmistä vaan päinvas-

toin. On kaiken kaikkiaan
väärin, että seksuaalisuutta

pyritään jotenkin normittamaan
ja säätelemään. Aikuisten välises-

sä seksissä pitäisi olla sallittua kaik-
ki, mikä kunnioittaa osapuolten tah-
toa ja minkä he itse hyväksyvät. Ei siis
tarvita mitään suurta instituutiota ker-
tomaan, miten kukin saa seksuaali-
suuttaan toteuttaa. On vihdoinkin aika

antaa ihmisille täydel-
linen itsemäärämisoi-
keus omaan seksuaa-
lisuuteensa.

Jos seksuaalisuu-
desta tulee täysin hy-
väksytty ja normaali

osa elämää, niin sitä tuskin voidaan
kaupallistaa niin tehokkaasti kuin ny-
kyisin on tapana. Seksi myy, mutta jos
seksuaalisuuden ympäriltä saadaan
karsittua kaikki moralisointi ja ”synnil-
lisyys”, niin se myy aivan varmasti huo-
nommin.

Petri Karisma
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Runo

HÖYHENSAARTEN ENKELI

Talvi-iltana kodin rauhassa
Katson ulos ikkunasta
     valaistut hiljaiset kadut
     lumiset puistot
Pitkä päivä takana

Nainen vierelläni
     alaston
Pakanalliset ajatukset mielessäni
Naisen muodokas vartalo
     houkuttelee
Tarkemmin tutustumaan
Sisältöön uppoamaan

Miksi lykätä tyydytystä?
Miksi taivaan iloja odottaa?
Elämä tässä ja nyt
     paratiisi maan päällä
Yhteisten halujen mukaan
     elämän nautinnot
Yhä uudelleen

Kiihkeitä suudelmia
Hellää rakastelua
Rakkaan voihkinta ja huohotus
     enkelten musiikkia korvilleni
Naisen ihana tuoksu
Intiimi ihokosketus
     halipusuja
     hyväilyä hierontaa
Hassua hihitystä, iloista nauramista
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Runo

Peiton alla lämpimässä
Herkkiä tunteita
Luottamuksellista keskustelua
     turvallisuutta
Täydellinen kumppanin hyväksyntä
     sellaisena kuin on

Tuntikausien seikkailu
     salaisuutta löytämään
     mysteereitä selvittämään
Erogeeniset alueet
     mielen herkät kohdat
Fyysinen ja henkinen yhteys
     toisiaan tukevat

Eläimelliset vaistot johdattavat
Taas orgasmi
     tuo luonnon uljain näytös
Sinä syntinen nautiskelija
     jostakin taas huudetaan
Hah, miksi luonnollista käytöstä pitää rajoittaa?
Huh, onneksi moraalinvartijat eivät voi vaikuttaa
Elämä on ihanaa

Hyvää yötä, kauniita unia
Kuka lakanoista aamulla kuoriutuu?
Oma enkelini
     aurinkoinen hymy
     tyydytetty ja tyytyväinen
Uusi päivä edessä
Olen onnellinen mies

Timo Rantala



Yhdistyksen vuosikokous pidettiin tiis-
taina 15.3. Tampereen vapaa-ajatte-
lijoiden toimistolla. Päätettävänä oli ta-
vanomaisten tili– ja vastuuvapauden
myöntämisen sekä puheenjohtajan ja
johtokunnan valitsemisen lisäksi myös
liittokokousedustajien valinta vapaa-
ajattelijain liiton liittokokoukseen. Liit-
tokokouksessa kesällä yhdistystä edus-
tavat Teuvo Kantola ja Petri Karisma.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajak-
si valittiin Laura Mäntysalo. Laura on
toiminut Tampereen vapaa-ajattelijois-
sa viiden vuoden ajan ja hän on 25-
vuotias. Lauran valinnasta tulee aivan
varmasti olemaan hyötyä vapaa-ajat-
telijoiden tavoitteiden ajamisessa.

Johtokunnan järjestäytymisessä oli
periaatteena, että jokaisella johtokun-
nan jäsenellä on jokin nimetty tehtä-
vä. Varapuheenjohtajan tehtävän otti
Timo Rantala. Tämän tehtävän yhtenä
keskeisenä osana on Tampereen va-
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TAMPEREEN VAPAA-AJATTELIJOIDEN

UUSI JOHTOKUNTA

paa-ajattelijoiden toimintojen kirjaami-
nen toimintajärjestelmäksi ja toimin-
nan kehittäminen. Taloudenhoitajan
tehtävää hoitaa Jani Hinkka ja sihtee-
riksi valittiin Kirsi Koskenkorva. Kirsi
toimii myös Pakanasanomien taittaja-
na.

Varsinaisten nimenkirjoittajien lisäk-
si tehtäviä saivat myös Jori Mäntysa-
lo, jonka tehtävänä on huolehtia uu-
sista jäsenistä ja jäsenrekrytoinnista.
Kaj Torrkulla toimii yhdistyksen sivus-
ton ja eroakirkosta.fi –sivuston web-
masterina. Kaj:n tehtäviin kuuluu myös
jäsenrekisterin ylläpito. Teuvo Kantola
otti hoitaakseen yhteydet muihin yhdis-
tyksiin ja yhteisöihin. Petri Karisma jat-
kaa Pakanasanomien päätoimittajana.
Petri hoitaa myös Tampereen vapaa-
ajattelijoiden ja eroakirkosta.fi –sivus-
ton tiedotuksen.

Lisäksi jäseniksi johtokuntaan valit-
tiin Sirkka Vadén ja Juha Seitz.
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Laura Mäntysalo
puheenjohtaja
040-7307483
laura.mantysalo@uta.fi

Petri Karisma
tiedottaja
040-7489532
petri.karisma@sci.fi

Kaj Torrkulla
webmaster

Kirsi Koskenkorva
sihteeri

Teuvo Kantola

Jani Hinkka
taloudenhoitaja

Timo Rantala
varapuheenjohtaja

TOIMISTO AVOINNA
TIISTAISIN KLO 17-19

TULE SINÄKIN MUKAAN!
Yliopistonkatu 58 B 6. kerros

33100 Tampere
045-1303837

tampere.vapaa-ajattelijat.fi
yhdistys@tampere.vapaa-ajattelijat.fi

Juha Seitz

Jori Mäntysalo

Jäsenhakemuksen voit tehdä osoitteessa
tampere.vapaa-ajattelijat.fi/jaseneksi

tai lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen toimiston osoitteeseen.

yhdistys@tampere.vapaa-ajattelijat.fi
jori.mantysalo@uta.fiJÄSENASIAT

Sirkka Vadén

HUOM!

UUSI

PUHELIN-

NUMERO



nimi

osoite

postinumero ja -toimipaikka

puhelin

Pyrimme saamaan kaikki uskonnot ja vakaumukset keskenään tasa-arvoi-
siksi. Merkittävin ponnistus tällä alueella on ev.lut. kirkon ja valtion erottami-
nen kaikessa lainsäädännössä ja toiminnassa. Parhaiten tämän tavoitteen saa-
vutamme, kun saamme päättäjät ja tavalliset ihmiset ymmärtämään, että kirkko
ja kirkkoon kuuluminen eivät ole itsestäänselvyys.

Uskonnottoman tapakulttuurin leviämisestä on muodostunut voimakkaim-
min kasvava toiminnan alue. Moni ihminen kuuluu kirkkoon vain saadakseen
juhlavat puitteet häihin, hautajaisiin ja muihin perhejuhliin. Kuitenkin hauskat
häät, lapsen nimiäiset ja iloisen juhlan aikuistumisen kunniaksi voi järjestää
mainiosti ilman kirkon edustajiakin.

Vapaa-ajattelijat tuovat esille ja puolustavat uskonnottomien oikeudellisia
etuja. Asia, joka tahtoo päättäjiltä usein unohtua on, että uskontokuntiin kuu-
lumattomilla on myös samat kansalaisoikeudet kuin kirkkoon kuuluvilla.

Tärkeä painopistealue on myös tieteellisen maailmankuvan levittäminen.
Pidämme tervettä järkeä sokeaa uskoa parempana oppaana elämässä. Tieto
on paras keino poistaa ihmisten erilaisia uskomuksia.

Tampereen
vapaa-
ajattelijat
maksaa
postimaksun

Tampereen
Vapaa-ajattelijat ry
Tunnus 5012721
Info TAVA
33003 VASTAUSLÄHETYS

Haluan tietää
lisää yhdistyksestä

Tilaan Pakanasanomien
4 seuraavaa numeroa.
Maksan 5 euroa tilille
TSOP 573182-1418 (viite 4006)

Leikkaa tästä tai kopioi, jollet halua leikellä lehteäsi

Tampereen vapaa-ajattelijat ry on poliittisesti sitoutumaton
uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö.

Toimintamme painopistealueet ovat:


