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Pääkirjoitus

Ajattelija

apaa-ajattelijat ovat saaneet pieneksi toimijaksi
melko hyvin tiedotteitaan ja kannanottojaan
läpi medioissa. Varsinkin eroakirkosta.fi-palvelun tiedotteita on julkaistu paljon.
Voisi kuvitella, ettei vapaa-ajattelijoilla ole minkäänlaista viestintäongelmaa. Jos kuitenkin mennään tarkempaan analyysiin, huomataan läpimenneiden tiedotteiden ja kannanottojen
olleen varsin yksipuolisia.
Parhaiten valtamediasta ovat menneet läpi sellaiset eroakirkosta.fi-palvelun tiedotteet, joissa kerromme kirkosta eroamisen merkittävästä lisääntymisestä esimerkiksi Päivi Räsäsen
tai arkkipiispa Kari Mäkisen lausuntojen takia. Nämä lausunnot ovat tiedotuksemme avulla johtaneet merkittäviin kirkostaeroamisvyöryihin.
Mediahuomiota ovat saaneet myös
tiedotteet ja kannanotot, joissa on kohun poikanen. Tästä hyvänä esimerkkinä on marraskuinen tiedote, jossa
kerroimme kirkon ehtoollisviinin laittoman verovapauden poistamisen tärkeydestä.
Saamme kyllä edellä kuvatun tyylisille tiedotteillemme ja kannanotoillemme mediahuomiota, mutta sopii
kysyä, kuinka hyvin läpimenneet tiedotteet ja kannanotot vastaavat tai ajavat vapaa-ajattelijoiden tavoitteita?
Kun saamme läpi vain kirkosta eroamisesta ja joistain yksittäisistä epäkohdista puhuvia lausuntoja, suurelle yleisölle ja toimittajille saattaa jäädä
ajatus vapaa-ajattelijoista yhden asian
liikkeenä, jolla ei ole juurikaan positiivista ja yhteiskunnallista sanottavaa.
Tavoitteitamme olemme saaneet
läpi kunnolla vain Yhdenvertainen
Suomi –kansalaisaloitteen yhteydessä. Silloin asiasta kirjoitti ison jutun
esimerkiksi Yle. Tuosta jutusta löyty-

vät kaikki vapaa-ajattelijoiden tavoitteet. Juttu sisältää muun muassa vaatimuksemme ”Kaikki vakaumukset
ja uskonnot pitäisi olla yhdenvertaisia”, ”Valtion kuuluisi olla puolueeton,
eikä ottaa kantaa minkään uskonnon
puolesta tai sitä vastaan” sekä ”Uskonto ja vakaumus pitäisi saada pitää yksityisasiana”. Tietenkään ei yksi pääsky kesää tee, eikä yksi uutinen maailmaa muuta.

Sekä vapaa-ajattelijat että
tavoitteet julkisuuteen
On selvä, että kirkostaeroamislukujen
tuominen julkisuuteen on helpompaa
kuin saada mediat uutisoimaan vapaaajattelijoiden tavoitteista. Jotta saamme tavoitteitamme esille, pitää vapaaajattelijoiden olla tunnettu ja ymmärrettävä toimija. Tavoitteita on vaikea
ajaa, jollei kukaan tiedä kuka tavoitteita esittää. Samoin on vaikea kertoa
vapaa-ajattelusta, jos kukaan ei tiedä
miksi me toimimme.

Media on onneksi varsin vuorovaikutteinen, eli tunnetut tahot saavat huomattavasti enemmän huomiota kuin tuntemattomat. Tuntematon
toimija joutuu aina olemaan julkisuustavoitteluissa itse aktiivinen. Tunnettu
taas pääsee kommentoimaan ja vastaamaan päivän polttaviin kysymyksiin, sillä toimittajia kiinnostaa heidän
mielipiteensä. Tavoitteiden kertominen on huomattavasti helpompaa, kun
sen voi sanoa suoraan toimittajalle, joka on vielä itse asiasta kysynyt.
Vapaa-ajattelijain Liitto tai vapaaajattelu kokonaisuutena eivät ole niin
tunnettuja, että toimittajat osaisivat olla meihin aina yhteydessä, kun jotain
mielenkiintoista meidän toimialueellamme tapahtuu. Vapaa-ajattelijoiden
tulee tavoitella ns. Spokesman-roolia kaikissa niissä kysymyksissä, jotka
ovat meille tärkeitä. Spokesman tarkoittaa sitä, että toimittajat, poliitikot
ja suuri yleisö tietää, että joku taho on
tietyn asian asiantuntija, tärkeä ja mielenkiintoinen kommentoija.
Tätä nykyistä ja onnistunutta tapaamme ei kannata tietenkään hylätä, mutta rinnalle täytyy tuoda myös
uudenlaista viestintää. Meidän täytyy
kertoa selvemmin, mitä me ajamme
ja tavoittelemme. Spokesman-roolin saaminen vaatii, että vapaaajattelijoiden tiedottaminen ja
kannanotot kansantajuistuvat, ja
samalla laajenevat kaikille niille
alueille, jotka meitä kiinnostavat. Tämä on pitkäjänteistä työtä, joka pitää aloittaa nyt.
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Agnostinen istunto

Isis

on julmuuksien seurausta,
eikä vain syy

maiskujen tukemassa hyökkäyksessä Amerlin kaupunkiin vuonna 2014
šiiajoukot polttivat 47 sunnikylää. Jokaista sunnimuslimia kohdellaan Isisin jäsenenä, eikä pelkästään sunneja:
Human Rights Watchin mukaan arabeista koostuvat šiiamilitiat ovat kiduttaneet myös šiiauskoisen turkmeenivähemmistön edustajia.

V

Antti Rautiainen

iimeistään Isisin iskettyä Pariisiin järjestöstä
on tullut Suomen mediassa pahuuden virallinen ruumiillistuma.
Mutta osa Isisiä vastaan
taistelevista joukoista ei juurikaan häviä sille julmuuksissa.
Isisin hyökkäys Mosuliin ja Tikritin
provinssiin kesällä 2014 murskasi Irakin heikon armeijan. Sen jälkeen suurin
osa sitä Irakissa vastaan sotineista joukoista on ollut hallituksesta riippumattomien aseellisten ryhmien joukkoja.
Foreign Policy -lehden mukaan Irakin
armeijassa oli tämän vuoden keväällä
48 000 sotilasta, mutta šiiamuslimien
puolisotilaallisissa Hashd al-Shaabijoukoissa oli 120 000 taistelijaa.
Lahkolaiset puolisotilaalliset joukot
pitävät kaikkia sunnimuslimeja vihollisinaan. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun
toimiston mukaan Yhdysvaltojen il-
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Kolumni

mistö ei ole kuitenkaan tukenut lahkolaista väkivaltaa, väkivallaton vastarinta on ollut koko ajan keskeisessä osassa Irakin sunnien toiminnassa lahkolaisuutta vastaan.
Arabikevät nostatti Irakissa väkivallattoman joukkoliikkeen lahkolaisuutta vastaan, joulukuusta 2012 joulukuuhun 2013 kymmenet tuhannet osoitti-

Väkivallaton vastarinta on keskiössä
lahkolaisuutta vastaan.
Wikileaksin vuodettujen diplomaattisähkeiden mukaan Hadi alAmiri, yksi puolisotilaallisten joukkojen johtajista, on kuuluisa siitä että hän
tappaa vangitsemiaan vastustajia porakoneella. Maineestaan huolimatta alAmiri vieraili vuonna 2011 Valkoisessa talossa, toimiessaan Irakin liikenneministerinä. Isis ja šiiajoukot kilpailevat julmuudessa sosiaalisessa mediassa.
Kateb Hezbollah, yksi šiiaryhmistä, on
julkaissut Youtubessa videon jossa irtileikattuja vastustajien päitä käytetään
rumpuina.
Uskontokuntien ja etnisten ryhmien välinen vihanpito on jatkunut Irakissa jo 10 vuoden ajan. Sunnimuslimit ovat olleet altavastaajina Yhdysvaltojen johtaman koalition annettua
vallan šiiamuslimeille. Sunnien enem-

vat mieltään ihmisoikeusloukkauksia
vastaan. Lähinnä sunnien asuttamassa Ramadin kaupungissa protestileiri
sulki Irakin ja Jordanian välisen valtatien. Joulukuussa 2013 hallitus hajoitti
protestileirin väkivalloin ja tappoi 10
mielenosoittajaa. Tämän jälkeen yhä
useampi sunniarabi näki Isisin ainoana vaihtoehtona. Järjestön marssiessa Irakin toisiksi suurempaan kaupunkiin Mosuliin seuraavana kesänä moni piti sitä vapauttajana.
Pariisin iskujen jälkeen Isis todennäköisesti murskataan, mutta tämä ei
ratkaise etnisen ja uskonnollisen väkivallan ongelmaa Irakissa. Iranin ja
Yhdysvaltojen tukemien lahkolaisten
joukkojen väkivalta kylvää siemenet
seuraavalle Isisin paikan ottavalle sunniarabien ääriliikkeelle.

Miksi ihmiset uskovat jumaliin?

S

Robert Brotherus

uoraviivaisimmat perusteet ateismille löytyvät perinteisistä, jo vuosisatoja
tunnetuista argumenteista jumalien olemassaoloa
ja perinteisiä jumalatodistuksia vastaan. Kaikkivoipaisen, kaikkitietävän, täydellisen hyvän ja rukouksiin vastaavan jumalan käsite on lukemattomia kertoja osoitettu loogisesti
ristiriitaiseksi ja tieteellisten havaintojen vastaiseksi.
Uskontojen totuutta perustellaan
kuitenkin usein myös sillä, että niihin
uskovia on niin paljon kaikissa kulttuureissa. Sanotaan: “Ei savua ilman tulta”:
eihän niin moni järkevä ihminen voi olla väärässä jumalan olemassaolon suhteen. Vahvin perusta ateismille sisältää
varsinaisten jumalan epätodennäköisyyden perusteiden lisäksi vahvan teorian uskontojen ja uskon syntymisen ja
leviämisen mekanismeista.
Oman filosofisen kiinnostukseni kärki on vuosien varrella liukunut pikku hiljaa jumala-kysymyksestä kohti kysymyksiä uskon ja uskontojen luonteesta ja synnystä. Kun olemme osoittaneet, ettei jumalia ole, sekä
ymmärtäneet, miksi ihmiset siitä huolimatta uskovat jumaliin, on uskontojen tapaus kunnolla “case closed”. Jälkimmäistä aihetta käsittelevät kirjoissaan myös uuden aallon ateismin su-

pertähdet, erityisesti Daniel Dennet
ja Michael Shermer.
Jo vuonna 60 Roomalainen filosofi Seneca nuorempi kirjoitti: “Uskontoa pitää tavallinen kansa totena, viisaat valheena ja vallanpitäjät hyödyllisenä.” Myös Karl Marxin “uskonto on
oopiumia kansalle” viittaa siihen, että
uskontojen mahdollistama alamaisten
hallinta olisi selitys niiden olemassaololle. Nykytutkimuksen valossa näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä, että
johtajat olisivat suoranaisesti keksineet
ja perustaneet uskonnot omiin tarkoitusperiinsä. Luultavampaa on, että uskonnot syntyivät ja kehittyivät muiden
mekanismien kautta, mutta myöhemmin eri yhteiskunnissa vallanpitäjät
muokkasivat niitä ja alkoivat hyödyntää niiden mahdollistamaa lisävaltaa.
Todennäköisempiä syitä uskomusten ja myöhemmin uskontojen synnylle löytyy esimerkiksi evoluutiopsykologiasta. Ihmiseläimelle on evoluution
kautta muodostunut useita psykologisia ominaisuuksia, jotka yhdessä luovat
hedelmällisen alustan yliluonnollisille
uskomuksille. Esimerkiksi lasten herkkäuskoisuus on helppo ymmärtää kun
ajatellaan miten täynnä erilaisia vaaroja
entisaikojen maailma on ollut. Lapset,
jotka helposti ja ilman skeptisyyttä uskoivat pelottelut kallionkielekkeillä vaanivista hirviöistä jäivät hieman todennäköisemmin henkiin kuin aikuisten
satuja epäilevät lapset. Luolamiehet jot-

ka helposti erehtyivät luulemaan lehtien havinaa tiikerin hiipimiseksi saattoivat juosta pakoon turhan usein, mutta
luolamiehet jotka erehtyivät luulemaan
tiikerin ääniä lehtien havinaksi maksoivat siitä hengellään. Näin evoluutio lisäsi ihmisen taipumusta kuvitella henkiä
ja tarkoitusperiä ympäristössään.
Evoluutio on vuosituhansien aikana
lisännyt herkkäuskoisuutta sukupolvi
sukupolvelta ja me olemme tuon prosessin lopputulos. Skeptinen rationaalinen tieteellinen ajattelu ei ole suinkaan erityisen luonnollista ihmisille ja
vaatii usein tietoista ponnistelua evoluution muokkaamaa herkkäuskoista
perustaamme vastaan. Uskonnot sen
sijaan pyrkivät maksimaalisesti hyödyntämään primitiivisen herkkäuskoisuutemme, erityisesti lasten varhaisen
indoktrinaation kautta.

Lisää aiheesta:
 Daniel Dennet, “Breaking the
Spell - Religion as a Natural
Phenomenon”. Suomennos “Lumous murtuu: uskonto luonnonilmiönä.”
 Michael Shermer, “Why people
believe in weird things?” ja “Why
people believe in God?”
 Wikipedia-artikkelit “Evolutionary psychology of religion” ja
“Evolutionary origin of religions”
sekä näiden lähteet.
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Arvostelu

USKONTOKRIITIKON
MEDITOINTIOPAS
Alkuteos: Waking up.
A Guide to Spirituality Without Religion
Suomentaja: Tanja Kielinen
ISBN: 978-952-260-358-6
Kustantaja: Basam Books
Sivuja 200

B

Arvostellut Lauri Honka

asam Books -niminen
kustannusyritys on julkaissut sarjassa ”Viisas
elämä” teoksen ”Herääminen, opas uskonnottomaan henkisyyteen”,
jonka on kirjoittanut lähinnä kai uskontokriitikkona tunnettu Sam Harris. Vilkaisin kirjasta löytyvää luetteloa
kustantamon julkaisemista muista kirjoista ja kävin myös kirjamessuilla heidän osastollaan. Havaintoni oli se, että
tämä ”Herääminen” taitaa olla valikoiman vakavammin otettavasta päästä
– sieltä löytyi kaikenlaista mystiikkaa,
vaihtoehtolääketiedettä, uskomushoitoja yms., myös suorastaan uskonnollista kirjallisuutta, lähinnä buddhalaisuuteen liittyvää.
Myös Harris näyttää tuntevan jonkinlaista sympatiaa buddhalaisuutta
kohtaan, jota hän muutamassa kohdassa vertaa kristinuskoon, islamiin ja
juutalaisuuteen jälkimmäisten vahingoksi. Onhan toki niin, että buddhalaisuus on huomattavasti järjellisempi uskonto kuin kristinusko – sehän
ei tarvitse raakoja kertomuksia ristillä
roikkumisesta, ei tarinaa isästä, joka
tappoi poikansa syntisten pelastamisesta ynnä muita järjenvastaisuuksia,
joita mm. kristilliseen uskontunnustukseen sisältyy. Siksi olenkin usein
ihmetellyt, miksi juuri länsimaissa
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kristinusko on kaikkein suosituin oppirakennelma, vaikka Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka pitävät itseään valistuksen, edistyksen ja sivistyksen tyyssijana. En ole saanut tähän keneltäkään järjellistä selitystä.
Kuten kirjailija itse toteaa, ”buddhalaisuudesta voi hyvin puhua viittaamatta ihmetekoihin ja järjenvastaisiin

ty suomeksi ”hengellinen”. Sana henkisyys lienee siis käännetty vastaavasti
englannin sanasta spirituality.
Suomen kielen sana henkinen on
merkitykseltään laaja-alaisempi –
puhutaanhan esimerkiksi henkisestä työstä vastakohtana ruumiilliselle. Mitä kirjailijan tarkoittama ”henkisyys” sitten tarkoittaa, jäi minulle

Meditoimalla pysyy ainakin
poissa pahanteosta – sitä voisi
suositella vaikka Suomen
hallituksen ministereille.
oletuksiin. Samaa ei voi sanoa kristinuskosta ja islamista”.
Kirjassa käytetään paljon käsitettä
”henkinen”. Tämän suomenkielisen sanan merkitys jäi askarruttamaan ja kysyin jopa kääntäjältä, mistä englannin
kielen sanasta se on käännetty ja mistä ”hengellinen”. Vastaus oli seuraava:
molemmat oli käännetty sanasta spiritual. Jos kyseessä oli kääntäjän mukaan
uskonnollinen yhteys, se oli käännet-

melko epäselväksi, vaikka luin kirjan
kannesta kanteen. Sana spiritual johdattaa ajatukset vaikkapa spiritismiin,
joka tuntuu luotaantyöntävältä harrastukselta. Henkisyyden lisäksi keskeisiä
käsitteitä kirjassa olivat mm. ”minuus”,
”valaistuminen”, ”tietoinen läsnäolo”,
joiden merkitys ei kirjassa käytetyissä
yhteyksissä helposti avautunut.
Suomalaisessa kulttuurissa sanan
henkisyys eli spiritualismi määritel-

Arvostelu

mää voi yrittää löytää googlaamalla.
Ensimmäisenä tulee vastaan mm. tämänkaltaista: ”Henkisten tasojen läheisyys voidaan kokea rukouksen, hiljentymisen sekä spontaanien tai intuitiivisten kokemusten kautta. Lohdullista
sanomaa elämän jatkumisesta tuovat
myös herkät, fyysisen ja henkisen maailman välillä kanavana toimivat spiritualistiset meediot.” Toivottavasti tämä
suomalainen määritelmä poikkeaa uskontokriitikkona esiintyvän amerikkalaisen Harrisin ajatusmaailmasta. Sitä
kyllä vahvistaa Harrisin toteamus, että
”perinteiset henkisyyden muodot eivät
kykene yhdentymään muuhun maailmaa koskevaan tietoon, sillä ne perustuvat enemmän tai vähemmän uskonnollisiin myytteihin ja yliluonnollisiin
uskomuksiin”.
Kirjoittajan mukaan ”henkisyyden syvällisin päämäärä on…vapautuminen minän illuusiosta”. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa ja miksi sellaista pitäisi tavoitella? Ilmeisesti en
ole lainkaan ”ymmärtänyt perimmäisiä totuuksia tietoisuuden luonteesta ja
minän illusorisuudesta” kirjailijan sanoin.
Keskeisenä teemana kirjassa on meditointi ja sen opettelu. ”Meditoinnin
perinteinen tavoite on saavuttaa järkähtämättömän levollinen hyvinvoinnin tila”. Tämähän kuulostaa houkuttelevalta ja kannustaa opettelemaan
meditointitekniikkaa. Kirjassa on jopa
kahdeksankohtainen käytännön meditointiohje, jonka noudattaminen ei
näytä erikoisen vaikealta. Ensi yrittämällä en tainnut oppia, mutta kirjailijan internetsivuilla on lisää ohjeita –
halukkaat voivat vierailla näillä sivuilla. Meditointi lienee sinänsä harmiton
harrastus ja sen parissa pysyy jonkin
aikaa ainakin poissa pahanteosta – sitä voisi suositella vaikka Suomen hallituksen ministereille.
Sam Harris opiskeli meditointia mm. viettämällä useita kuukausia
erään burmalaisen meditaatiomestarin retriiteillä. Niiden aikana tuli nukkua öisin enintään neljä tuntia ja harjoittaa muodollista meditointia 18 tuntia joka päivä. Tällöin ”minän illuusion
ajatellaan repeytyvän lopullisesti juurineen irti”. Toinen toteamus: ”meditoinnin harjoittaminen on keino päästä ajatusten vallasta”. Luulisin kyllä
päinvastoin, että ajattelusta on yleensä enemmän hyötyä kuin haittaa.

Kirjassa käsitellään melko pitkään
myös aivojen rakennetta ja mm. eri aivopuoliskojen toimintaa. Tämän osuuden sisällöstä kiinnostuminen edellyttäisi lukijalta perehtyneisyyttä tai ainakin halua tutustua neurofysiologiaan,
jonka asiantuntijaksi Sam Harris mainitaan. Tämä kuitenkin vaikuttaa eniten tieteeseen ja faktoihin perustuvalta osiolta kirjassa, osa teksteistä onkin
peräisin hänen väitöskirjastaan.
Kirjoittaja näyttää tutustuneen varsin monipuolisesti erilaisten gurujen
opetukseen ja toimintaan ja varoittaa
aiheellisesti, ”…vastaan tulee monenlaisia asiantuntijoita, vasta-alkajia, typeryksiä ja huijareita”. Arvostelu onkin
varmasti paikallaan ja esitettiin hyvin
perusteltuna ja ymmärrettävänä. Sa-

ma koskee kirjassa esitettyjen ns. kuolemanrajakokemusten kritisointia, joita jopa joku amerikkalainen aivokirurgi on väittänyt itse kokeneensa.
Minulle tavallisena uskonnottomana suomalaisena kirja oli melko vaikeatajuinen ja paikoitellen työlästäkin
luettavaa. Jos edellä esitetyt katkelmat
meditoinnin tarkoituksesta innostavat ottamaan siitä enemmän selvää,
kannattanee lukea koko kirja. Ehkäpä myös ”henkisyyden syvällisin päämäärä” voi siitä vielä jollekulle avautua. Kirjasarjan nimitys ”viisas elämä”
ei mielestäni osu kohdalleen tämänkään kirjan kohdalla, viisautta lisäisi
mielestäni paljon paremmin vaikka äskettäin ilmestynyt Ilkka Niiniluodon
kirja ”Hyvän elämän filosofiaa”.

Sam Harris
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Kurttila korostaa, että ympärileikkausta koskevaa uskonnollista tai kulttuurista traditiota tulee arvioida ajassa ja paikassa. Samalla pitää turvata jokaisen lapsen perus- ja ihmisoikeutena taattu oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Lapsen fyysinen kuritus nähtiin vielä muutama vuosikymmen sitten välttämättömänä ja jopa lasta

Toivon kykyä kuulla ja
kuunnella lasta.
hyödyttävänä kasvatuskeinona. Vähitellen suhtautuminen
kurittamiseen on muuttunut kielteiseksi, ja lapsen fyysinen kurittaminen kiellettiin Suomessa lailla vuonna 1984.
Lapsen fyysinen koskemattomuus nähdään tärkeäksi
lapsen oikeudeksi, mutta edelleen on tehtävä työtä, jotta
oikeus fyysiseen koskemattomuuteen toteutuisi kaikkien
lasten kohdalla kaikissa tilanteissa. Lapsiasiavaltuutettu
on tehnyt asiasta aloitteen sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lapsiasiainvaltuutettu:

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA
YMMÄRRYSTÄ
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mielestä Suomeen tulisi säätää laki, joka
kieltäisi pienten poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen. Vapaa Ajattelija
tiedusteli myös hänen kantojaan uskonnonvapauskysymyksiin päivähoito- ja
kouluasioissa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston marraskuussa 2014 antaman
lausunnon mukaan elämänkatsomustiedon opetukseen osallistumista koskeva
sääntely ei täytä yhdenvertaisuudelle asetettuja vaatimuksia.

L

Jape Lovén

apsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää
ongelmallisena sitä, että alle 18-vuotiaiden poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta ei tällä hetkellä Suomessa ole
säännelty laintasoisesti. Asiasta annetut
ministeriöohjeistukset eivät hänen mielestään ole riittävä sääntelykeino. Nykyisissä ohjeis-
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sa ei velvoiteta vanhempia selvittämään lapsen mielipidettä eikä ottamaan sitä huomioon.
Ohjeissa ei myöskään edellytetä lapsen nimenomaista suostumusta toimenpiteeseen, vaikka lapsi kykenisi ymmärtämään ympärileikkauksen merkityksen. Lapsen oikeuksien näkökulmasta poikien
ei-lääketieteelliseen ympärileikkaukseen liittyvän
sääntelyn tilanne on ongelmallinen, on Kurttila todennut tiedotteessa.

Mitä ajatuksia lapsiasiavaltuutetussa herättää uskonnonja katsomuksenvapaus päiväkodeissa ja kouluissa? Kurttila muistuttaa heti kärkeen lain ja kansainvälisten sopimusten säännöksistä, mutta uppoutuu sitten kysymyksen
kovaan ytimeen.
“Varhaiskasvatuksen tavoitteena on antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen,
edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia
ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa. Perusopetuksen tavoitteissa korostuu taas kulttuurisen moninaisuuden näkeminen rikkautena”, Kurttila summaa. Hän pitää tärkeänä, että lapsille
annetaan mahdollisuus tutustua sekä omaan kulttuuriperintöön että muihin kulttuureihin. “Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä tiiviimmin tämä tapahtuu yhteistyössä kotien kanssa. Juuri tänä päivänä yksi tärkeimmistä kansalaistaidoista on kulttuurinen ja uskontojen lukutaito”, hän toteaa.
Kurttila toivoo varhaiskasvatukseen ja kouluihin rohkeutta tunnistaa eri uskontojen juhlaperinteitä ja kulttuurillista vuosikelloa. Uskonnonvapaudella on hänen mukaansa kaksi ulottuvuutta – mahdollisuus uskoa ja mahdollisuus olla uskomatta. Positiivinen ja negatiivinen vapauskäsitys liittyy aina siihen, ettei yksilön pidä joutua
osalliseksi uskonnon harjoittamisesta, jota ei itsellään koe
sopivana. Toisaalta yksilön mahdollisuutta harjoittaa uskontoa on myös tuettava.
Kurttila painottaa kasvatusalan työntekijöiden roolia:
”Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta luotan vahvasti kasvatuksen ammattilaisiin, jotka osaavat nämä molemmat ulottuvuudet tunnistaa varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa. Toivon, ettei yksikään lapsi kasva ajatuksessa maailmasta, joka olisi katsomuksista tai uskonnoista vapaa, neutraali – sellaista ei ole. Lapsi, joka ei saa

Kuva AnnArt

Kuva AnnArt

Tärkeimmistä kansalaistaidoista
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tukea maailmankuvansa rakentamiselle, maailman uskontojen ja kulttuurien sekä oman identiteetin ymmärtämiselle, kasvaa umpiossa.” Aikuisilta hän toivoo malttia luottaa,
kasvatuksen ammattilaisille voimia kertoa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tavoitteista ja käytännöistä huoltajille. “Huoltajille ja ammattikasvattajille toivon kykyä kuulla
ja kuunnella lasta, kykyä olla herättämättä pelkoa vieraasta”, Kurttila summaa.
Kurttilan näkemys katsomusopetuksesta eroaa merkittävästi vapaa-ajattelijoiden näkemyksistä. Hän pitää perusteltuna, että lapsella on mahdollisuus oman uskonnon
opetukseen: “Tämä rakentaa monista eri kulttuureista tulevien lapsien perheisiin luottamusta suomalaiseen yhteiskuntaan ja perusopetukseen, sekä luo lapselle tärkeää osaamista. Keskeisenä periaatteena osana tätä on opetuksen julkisuus eli kaikki opetustilanteet ovat Suomessa julkisia. Pidän monesta syystä huonompana vaihtoehtoa, että oman
uskonnon opetusta annettaisiin lapsille ei-julkisesti esimer-

kiksi Raamattu- tai Koraani-kouluissa, joista toki maailmalta on esimerkkejä.” Myös tässä korostuu hänen mukaansa
ammattitaitoisten opettajien pedagoginen ja didaktinen
osaaminen. Mitä nuoremmista oppilaista on kyse, sitä erityisempänä oman uskonnon opetuksen merkitys Kurttilan mukaan painottuu.
ET-opetuksen avaamiseen hän kuitenkin suhtautuu positiivisesti. “Pidän silti tärkeänä pohtia, miten oman uskonnon opetusta ja elämänkatsomustiedon opetusta uudistamme. Pidän epäloogisena lähtökohtaa, että jokin oppiaine on
suljettu osan oppilaista valintojen ulkopuolelle”, vastaa lapsiasiainvaltuutettu.
Hän olisi myös valmis pohtimaan yhteisen uskonto- ja
katsomusoppiaineen rakentamista viimeistään lukiokoulutukseen: “En ole tyytyväinen siihen, että ammatillisen koulutuksen sisällöissä eettisten ja katsomuksellisten kysymysten pohdinta on jätetty vähälle tai sitä ei ole niin sanotuissa yhteisissä opinnoissa.”

LAPSIASIAINVALTUUTETUN LISTAUSTA LAEISTA JA KANSAINVÄLISISTÄ
SOPIMUKSISTA, JOTKA SÄÄTELEVÄT LAPSEN USKONNONVAPAUTTA.

Perustuslain 11:

Perustuslain 6 §:

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus, johon sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Lapsia tulee kohdella tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 14
artikla:

Lapsen oikeuksien yleissopimuksen 2
artikla:

Sopimusvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan lapsen oikeutta
ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen ja toisaalta kunnioittamaan vanhempien ja laillisten huoltajien oikeuksia ja velvollisuuksia antaa lapselle ohjausta hänen oikeutensa käyttämisessä tavalla, joka on sopusoinnussa lapsen kehitystason kanssa. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä (18 art).

Sopimuksessa taatut oikeudet kuuluvat kaikille lapsille
ilman minkäänlaista lapsen tai hänen vanhempiensa tai
laillisen huoltajansa rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, mielipiteeseen, alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan
perustuvaa erottelua.

LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTON LAUSUNTO 5.11.2015 EDUSKUNNAN
SIVISTYSVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE
LAEIKSI PERUSOPETUSLAIN 13 §:N JA LUKIOLAIN 9 §:N MUUTTAMISESTA:
”Lapsiasiavaltuutettu toteaa lopuksi, että myöskään elämänkatsomustiedon opetukseen osallistumista koskeva sääntely
ei täytä yhdenvertaisuudelle asetettuja vaatimuksia. Evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen uskontokuntaan kuuluva oppilas, jolle on tarjolla oman uskontokuntansa mukais-
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ta uskonnonopetusta, ei voi osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen. Tämä valinnainen mahdollisuus on vain
muihin uskontokuntiin kuuluvilla tai uskontokuntiin kuulumattomilla oppilailla.”

Vapaa Ajattelija

EROVYÖRY NÄKYY

KIRKOLLISVEROISSA
Jori Mäntysalo

Kunnallis- ja kirkollisveron tuottojen
ero on paras mittari sille, miten kirkosta eroaminen vaikuttaa kirkon talouteen.
Näiden veropohja on sama, eli molempiin vaikuttavat samat verovähennykset. Keskimääräinen veroprosentti vuodesta 2010 vuoteen 2015 kasvoi 1,33 prosentista 1,43 prosenttiin. Kunnallisveroprosentin kasvu
oli suhteellisesti pienempi, mutta tämä ero ei olennaisesti vaikuta johtopäätöksiin.
Vuonna 2014 kunnallisveron tuotto kasvoi 3,7 prosenttia, kirkollisveron 1,1 prosenttia. Kirkosta eroaminen siis selittää noin 2,6 %-yksikön
erotuksen. Vuonna 2013 vastaavat lu-

vut olivat 3,9 ja 2,4 prosenttia, erotus
1,5 %-yksikköä.
Vuosien 2013 ja 2014 erotus ei seurannut suoraan vuosien 2012 ja 2013
kirkosta eroamista. Eroamisen vuosivaihtelu ei yleensäkään heijastu heti veroihin. Syy on se, että iso osa eroajista on nuoria opiskelijoita. Niinpä
esimerkiksi 2010 homoillan jälkeen
eronneista osa näkyy kirkon taloudessa vasta tänä vuonna.
Kääntäen verotulojen vähentyminen
jatkuu, vaikka eroaminen vähenisikin.
Kirkkoon enemmän kuuluvia ikäluokkia siirtyy koko ajan eläkkeelle ja aikanaan hautausmaalle, vähemmän kuuluvia ikäluokkia siirtyy työelämään.
Verohallinnon tilastojen mukaan
valtionkirkkoihin kuulumattomat
maksavat jonkin verran enemmän

Vapaa-ajattelijat:

EHTOOLLISVIININ LAITON
VEROVAPAUS POISTOON

E

vankelis-luterilaiselle kirkolle myönnetty verovapaus ehtoollisviinin hankintaan on osoittautunut
laittomaksi. Yli 20 vuotta jatkuneen etuoikeuden perusteettomuus selvisi Valtiovarainministeriön vastauksessa Vapaa-ajattelijain liiton tiedusteluun.
Liitto kiinnitti huomiota asiaan alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelun aloituksen julkisuuteen tulon myötä.
Alkoholiverotusta koskevat EU:n
järjestelmä- ja rakennedirektiivit eivät mainitse ehtoollisviinien verova-

pautta. Lähtökohtaisesti kaikki nautittavaksi tarkoitettu alkoholi tulee verottaa, mikäli poikkeusta ei ole säädetty
yhteisötasolla. Virhe on syntynyt eduskunnan valiokuntakäsittelyssä jo syksyllä 1994, vastoin hallituksen esitystä
(HE 237/1994). Hallitus ei nähnyt verovapautta tarpeelliseksi, mutta eduskunnan kirkollinen siipi sai etuoikeuden läpi.
Vapaa-ajattelijain liitto vaatii virheen korjaamista nopeasti myös asiallisista syistä.
- Muutos vähentäisi säätelyä, yksinkertaistaisi lainsäädäntöä ja olisi yhdenvertaisuuden näkökulmasta peri-

veroja. Osittain tämä selittyy iällä ja
asuinpaikalla, mutta arvioni mukaan
ei täysin. Ilmeisesti me uskonnottomat
olemme prosentin verran ahkerampia
tekemään töitä.
Valtionkirkot saavat myös osuuden
yhteisöveron tuotosta vielä tältä vuodelta. Vuonna 2016 siirrytään suoraan
valtionrahoitukseen, jolla on tarkoitus
korvata hautaustoimi, väestökirjanpito
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten ylläpito.
Hallitus arvioi muutoksen yhteydessä, että tämä tulee maksamaan 114 miljoonaa euroa, ja rahoitus on mitoitettu
tämän mukaan. Vuonna 2014 kirkkojen yhteisövero-osuus oli 124 miljoonaa. Ylimääräistä tukea evankelis-luterilainen kirkko sai siis viime vuonna
ainakin kymmenen miljoonaa euroa.

aatteellisesti oikein, sanoo liiton pääsihteeri Esa Ylikoski.
Valtiovarainministeriön vero-osaston ilmoituksen mukaan asia otetaan
työlistalle seuraavaan sopivaan lakipakettiin liitettäväksi, joskin luonnollisesti asian eteneminen edellyttää myös
poliittista tahtotilaa.
- Erityistä syytä verovapaudelle ei
ole. Uskonnonvapaus tarkoittaa vapautta rakentaa kirkko tai moskeija
samoin kuin mikä tahansa rakennus;
uskonnonvapaus ei tarkoita, että valtion tulisi lahjoittaa rakennukseen tiilet tai vapauttaa ne arvonlisäverosta,
huomauttaa Ylikoski.
Ev-lut. kirkko jakoi vuonna 2014
noin 2,3 miljoonaa ehtoollista. Määrä
vähenee noin 2 prosentin tahtia vuodessa. Alkoholiveron osuus ehtoollisviinistä olisi arviolta alle 100,000 euroa
vuodessa. Kirkko on hyötynyt perusteettomasta verovapaudesta noin kahden miljoonan euron luokkaa. Pienuskontojen osalta summa on pieni.
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Maallistumisen historia
1990-2015

L

Jori Mäntysalo

akien muuttuminen tuntuu hitaalta, usein tuskastuttavalta matelulta. Tästä
huolimatta vapaa-ajattelijoiden tavoitteet ovat viimeisen neljännesvuosisadan aikana edistyneet selvästi. Suomen valtio on maallistunut, lait ja
niiden tulkinta suosivat entistä vähemmän uskontoja ja erityisesti valtionkirkkoja.
Valtionkirkkojen rahoitus on muuttunut selvästi. Yhteisöjen kirkollisverosta siirryttiin yhteisövero-osuuteen
vuonna 1993. Sitä voi pitää hyvänä tai
huonona, mutta tulevaa muutosta pidän ilman muuta hyvänä: vuoden 2016
alusta siirrytään suoraan valtionrahoitukseen. Se tarkoittaa, että myös Evankelis-luterilaisen kirkon saama summa näkyy suoraan budjetissa. Samalla rahan tarkoitetut käyttökohteet on
lueteltu.
Aiemmin valtio myös maksoi suoraan "piispan palkan", siis tuomiokapitulien menot. Vuodesta 1996 lähtien Evankelis-luterilainen kirkko maksaa itse piispojensa palkan. Ortodoksien osalta palkanmaksu loppui vuonna
2006, mutta vastaava summa annetaan
suorana tukena. Tämä summa on nyt
noin 2,5 miljoonaa euroa.
Suora rahansiirto on heikompi ja
helpommin purettava linkki valtion
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ja valtionkirkkojen välillä. Se on pienempi paha kuin aiemmat järjestelyt.
Valtionkirkkojen lainsäädäntö on
jaettu kahtia, eikä eduskunta enää
päätä sellaisia yksityiskohtia kuin
esimerkiksi kuka kelpaa kristilliseksi kummiksi. Muutos kirkkolakiin
ja -järjestykseen tapahtui isommalla
valtionkirkolla vuonna 1994, pienem-

§

tit ovat edelleen julistuksen allekirjoittaneet, ja siihen heillä on tietysti vapaus. Säädöskokoelmassa ei enää kehoteta kaikkia rukoilemaan.
Korkein oikeus ja Korkein hallintooikeus eivät enää lähetä edustajaa kirkolliskokoukseen. Tämä käytäntö loppui näiden tuomioistuinten aloitteesta
vuonna 1997.

Suomessa on symbolinen kirkon ja
valtion ylimmän johdon liitto.
mällä vuonna 2006. Edelleen kuitenkin Evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaki mainitaan suoraan perustuslaissa; vuoden 2000 muutoksessa sitä ehdotettiin poistettavaksi, mutta tämä jäi
luonnoksen asteelle.
Uuden perustuslain myötä kuitenkin poistui Tasavallan presidentin tehtävistä piispojen nimittäminen.
Vaikka side oli lopulta vain symbolinen kirkon ja valtion ylimmän johdon
liitto, on symboleillakin oma merkityksensä.
Sen sijaan Tasavallan presidentin antama rukouspäiväjulistus jatkui
hieman kauemmin, mutta sekin loppui 2004. Yksityishenkilönä presiden-

Oikeus on maallistunut muutenkin.
Aikanaan käräjähartaudet mainittiin
suoraan laissa, mutta siitä on jo kauan.
Joissakin paikoin tapa kuitenkin jatkui, mutta vuonna 2010 viimeinenkin,
Seinäjoen käräjäoikeus, lopetti tavan.
Oikeuslaitos on nyt uskonnollisesti sitoutumaton.
Tuomioistuimet toki tuomitsevat
lain mukaan, myös jumalanpilkkalain.
Sen muodollinen enimmäisrangaistus
putosi vuonna 1999. Toisaalta samalla
pykälä tosiasiallisesti nousi kuolleista
aivan kuten Jeesuksen väitetään tehneen. On ehkä makuasia, pitääkö lopputulosta muutoksena parempaan vai
huonompaan.

Lain ja todellisuuden
risteymät
Negatiivisen uskonnonvapauden kehitys on kuvaava. Käsitteenä se syntyi
jo aiemmin, erityisesti perustuslakivaliokunnan tulkinnassa 1980-luvulla, mutta kirjattiin perustuslakiin vasta vuonna 2000. Toisaalta lain tulkinta
on vakiintunut koskemaan myös kirkkojen jäseniä vasta aivan viime vuosina. Enää ei katsota valtion asiaksi pakottaa esimerkiksi kenttähartauteen

Peruskoulujen uskonnolliset tilaisuudet ovat käymistilassa. Muutosta parempaan on tapahtunut Opetushallituksen ohjeiden, perustuslakivaliokunnan mietintöjen ja laillisuusvalvojien ratkaisujen kautta. Suoraan
lakitekstissä ainoa muutos on se, että
vuonna 1999 poistui määräys aamunavausten liittymisestä "myönteisellä tavalla" uskontoon.
Vuodesta 2007 on saanut kuulua
useampaan rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan. Se on hyvä, sillä

Enää ei kehoteta
kaikkia rukoilemaan.
edes luterilaiseen kirkkoon kuuluvia
varusmiehiä. Näin siis laki ja todellisuus ovat käyneet eräänlaista vuorotahtia.
Eduskunta aloittaa edelleen istuntokautensa jumalanpalveluksella. Ei
kuitenkaan enää valtiopäiväjärjestyksen määräämänä, vaan vuodesta 1999
pelkän tavan ohjaamana. Ehkä vuorotahtinen käynti jatkuu, ja tässä poistuu
myös tapa.
Evankelis-luterilaisen kirkon monopoli kaikkien hautaajana betonoitiin vuodesta 2004 alkaen. Toisaalta tämä hautaustoimilaki määrää, ettei kir-

valtion asia ei ole tällaista rajoittaa. Eri
asia tietysti on se, että yhdistyslain tulisi riittää myös uskonnollisen toiminnan organisointiin. Samassa yhteydessä löyheni "virallisen uskonnon" määritelmä, ja kirjanpitovelvollisuus tuli
myös uskontokunnille.
Yksittäin vähäisiä muutoksia on
useita muitakin. Esimerkiksi uusi siviilipalveluslaki ei enää suoraan rinnasta valtionkirkkojen seurakuntia kuntiin (2007), eikä valtioneuvosto päätä
seurakuntien sineteistä (2009), ja tuomiokapitulit liputtavat kauppalipulla
valtiolipun sijaan (2012).

"Pykälä nousi kuolleista kuin
Jeesuksen väitetään tehneen.”
kon jäsenyys saa vaikuttaa hautapaikan
hintaan. Lisäksi on oltava tarjolla myös
tunnustukseton hauta-alue.
Peruskouluissa ja lukioissa on uskontokuntiin kuulumattomat tullut
ohjata automaattisesti elämänkatsomustiedon opetukseen syksystä 2003.
Käytäntö takkuaa osin vieläkin, ja erityisesti jo koulunsa aloittaneille tuli
käytännössä kahdeksan vuoden siirtymäaika. Parempaan päin ollaan kuitenkin menty - tulevaisuuden arvaaminen tässä on vaikeaa.

Uskonnollinen vala poistui kalastuksenvalvojilta 2012 ja oikeuden todistajalta poistuu vuoden 2016 alusta.
Tuomarinvalan osalta muutos on vireillä. Jäljellä ovat vielä ministerinvala, virkavala ja sotilasvala. Näistä meidän kannattaa mielestäni keskittyä viimeksi mainittuun.
Viimeisin jo tapahtunut muutos on
päivähoitolaki, jossa ei enää 1.8.2015
lähtien ole ollut tavoitteena uskontokasvatuksen tukeminen.
Lait muuttuvat - joskin hitaasti

Muutoksissa voi nähdä kaksi yleisempää kaavaa.
Ensimmäinen on käytännön ja lain
vuorotahti. Esimerkiksi hallituksen
esitys vuodelta 2002 totesi uskonnon
opetuksesta: "- - korvattaisiin tunnustuksellisen uskonnonopetuksen käsite
oman uskonnon opetuksen käsitteellä. Esitys ei edellytä muutoksia uskonnon opetuksen nykyisiin sisältöihin."
Hallitus siis totesi käytännön muuttuneen. Lakia muutettiin samalla,
ja siinä yhteydessä mm. ev.lut. uskonnon opettajan velvollisuus kuulua ev.lut. kirkkoon poistui. Tämä on
omiaan muuttamaan opetusta hieman
edelleen.
Lakien muuttuminen näkyy taitepisteinä, laki tulee aina voimaan tiettynä hetkenä. Käytäntö sen sijaan elää
hiljalleen, eri tahdissa eri puolilla maata. Näiden väliin osuvat viranomaisten ohjeet, laillisuusvalvojien ratkaisut ja vastaavat. Nekin toisaalta kertovat tapahtuneesta muutoksesta, toisaalta ohjaavat edelleen muuttamaan
jotain käytäntöä.
Tästä seuraa, että toimintamme
kannattaa kohdistua moneen kerrokseen. Pitää muistaa kansanedustajia,
mutta yhtä tärkeätä on pyrkiä muutoksiin kouluissa, varuskunnissa, virastoissa ja ylipäänsä kaikessa julkisen
vallan toiminnassa.
Toinen asia on muutosten linkittyminen laajempiin kokonaisuuksiin.
Esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain myötä lapsella voi jatkossa olla
kaksi äitiä. Tämän vuoksi uskonnonvapauslaista poistetaan äidin etuoikeus
kastattaa vauva isän mielipiteestä riippumatta. Tahdon-kampanjan vetäjät
tuskin osasivat odottaa tätä.
Vastaavia esimerkkejä on muitakin.
Aluehallintovirastojen perustamisen
yhteydessä säädettiin monia lakeja,
mm. poistettiin valtiolipun käyttöoikeus tuomiokapituleilta. Asioilla ei ollut
mitään varsinaista yhteyttä keskenään.
Piispojen nimitystä ei poistettu presidentin tehtävistä erillisenä asiana, vaan
perustuslain muutenkin muuttuessa.
Tämä kannustaa olemaan hereillä ja seuraamaan lainsäädäntöä. Milloin vain sopivaa lakia aiotaan muuttaa, kannattaa kertoa oma kantamme.
Esimerkiksi alkoholilain muutos on vireillä - olisiko aika poistaa siitä samalla kertaa ehtoollisviinin verovapautta
koskeva poikkeus?
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Partioprotuleiri olisi
historiallinen projekti.
Kuva Jani Rutanen

Prometheus-leirin tuki ry:

PROTULLE

Protuleirien suosio
kasvaa vauhdilla
Aatu Komsi

V

uosi 2015 on ollut Prometheus-leirin tuki ry:lle todella innostava. Leiriläismäärämme lähti tänä vuonna
rajuun, yli kymmenen prosentin kasvuun edellisvuoteen verrattuna. Tänä
kesänä meillä oli lähes 880 leiriläistä
kaikkiaan 62 leirillä ympäri Suomea.
Luku ei ole Protun historiassa ennätys, mutta se on erittäin lohdullinen.
Vuosina 2008–2014 nuortenleiriemme leiriläismäärä laski vuodesta toiseen: kun vuonna 2007 meillä oli peräti 961 leiriläistä, kesällä 2014 niitä
oli enää alle 800. Emme tiedä miksi,
mutta arvelemme sen johtuneen ikäluokan koon kutistumisesta sekä viime
vuosikymmenen lopun lamasta ja sen
jälkeensä jättämästä perheiden taloudellisesta epävarmuudesta.
Käytimme laskuvuodet kuitenkin
fiksusti. Talouttamme suunniteltiin
vastuullisesti niin, että se ei kärsinyt
vaan jopa parani osallistujamäärän laskusta huolimatta. Olemme kehittäneet
leiritiimien koulutuksia entistä laadukkaammiksi esimerkiksi asiantuntijoiden avulla teemoitettujen erikois14
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koulutusten kautta. Erityisesti olemme onnistuneet parantamaan ja lisäämään viestintäämme.
Nyt tunnelma on katossa. Marraskuun alussa avattiin ilmoittautuminen
kesän 2016 protuleireille, ja jo ensimmäisenä päivänä saimme yli sata ilmoittautumista. Näin nopeaa tahtia
meillä ei ole koskaan aiemmin ollut.
Leiriläisiltämme on kuulunut valtavan hyvää palautetta: kyselyissämme he ovat vuolaasti kiitelleet leirinsä tunnelmaa, tiimiä ja yleistä vapautta saada kerrankin olla oma itsensä ja
löytää uusia ajatuksia. Yli 98 % vastaajista ilmoitti voivansa myös suositella
protuleiriä kaverilleen. Myös protuleirin asema uskontokuntiin kuulumattomien nuorten keskuudessa on säilynyt vahvana perinteenä: heistä protuleirin käy nykyään lähes joka seitsemäs.
Yhtenä hurjimmista projekteistamme olemme aloittaneet yhteistyön
Suomen Partiolaisten kanssa ja ideoineet partioprotuleiriä, jossa yhdistyisivät molempien leirien parhaimmat
puolet: protuleirien keskustelukulttuuri ja kriittisyys sekä partion yhdessä
tekemisen meininki. Tämä ei olisi ol-

lut mahdollista vielä vuosikymmen sitten, mutta nykyisin partio on huomattavasti aiempaa sekulaarimpi. Käynnissä on myös suunnitelma Prometheus-leirin järjestämisestä Espanjan
Baskimaassa, ja Ruotsissahan sisarjärjestömme Protus Sverige on omia
protusleirejään järjestänytkin jo vuodesta 2009.
Haasteitakin on. Etenkin nuorten
kasvaneet mielenterveysongelmat ja
muu pahoinvointi näkyvät vahvasti
omillakin leireillämme, ja oireet tuntuvat vain pahenevan vuosi vuodelta. Yritämme kouluttaa leiritiimejämme sosiaalialan ammattilaisten avulla osaamaan paremmin kohdata näitä tilanteita. Tärkeää on kuitenkin pitää mielessä,
että leiriemme vetäjät ovat vain tavallisia ihmisiä. Vaikka eräs tuntemani sosiaalityöntekijä kommentoikin minulle, että ”protu on parasta mitä teinille
voi antaa”, kaikkea ei sekään voi korjata.
Prometheus-leirin tuki ry täytti tänä vuonna 25 vuotta, ja näihin vuosiin on mahtunut yhteensä lähes 16
000 leiriläistä.
Kirjoittaja on Prometheus-leirin tuki
ry:n puheenjohtaja

kesällä 2016

I

lmoittautuminen kesän 2016 Prometheus- eli protuleireille on käynnistynyt poikkeuksellisen vauhdikkaasti,
kun marraskuun ensimmäisten viikkojen aikana leireille on ilmoittautunut jo lähes 400 nuorta. Leirejä järjestetään kesän aikana yli 60 ympäri Suomea ja niille odotetaan yhteensä 930 osallistujaa.
Protuleirit tarjoavat kaikille 8.–9. luokan käyneille mahdollisuuden pohtia omaa maailmankuvaansa elämyksellisten leikkien, syvällisten keskustelujen ja hyvän yhteishengen siivittämänä. Viikon kestävällä leirillä käsitellään
nuoria kiinnostavia teemoja kuten erilaisuus, ihmissuhteet, ympäristö, tulevaisuus ja maailmankatsomukset. Aiheisiin ei tarjota valmiita vastauksia, vaan nuoria kannustetaan muodostamaan omia mielipiteitään sekä ymmärtämään eri tavoin ajattelevia.
Tavallisten leirien lisäksi järjestetään erikoisleirejä: liikunta-, partio-, kuvataide-, musiikki-, teatteri- ja sanatai-

Kuva Jani Rutanen

Kuva Jani Rutanen

deleireillä teemoja käsitellään tavallista erikoisemmissa paikoissa tai erilaisin käsittelytavoin. Tarjolla on myös seniorileirejä 16–20 -vuotiaille ja aikuisleirejä yli 20-vuotiaille.
Leirejä järjestää uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Prometheus-leirin tuki ry.
Protuleireille haetaan ohjaajiksi kaiken ikäisiä mutta vähintään 20-vuotta täyttäneitä aikuisia. Ohjaajana toimiminen ei edellytä aiempaa kokemusta nuorten parissa toimimisesta, vaan yhdistys kouluttaa ohjaajat tehtävään talven
ja kesän aikana. Ohjaajakoulutuksiin voi ilmoittautua joulukuusta alkaen.
Prometheus-leirin tuki järjestää leirin käyneitä nuoria
kertomaan leireistä kouluille, nuorisotaloille ja tapahtumiin. Yhdistyksen toimistolta voi myös tilata maksutta esitteitä ja julisteita. Ota yhteyttä tiedotus@protu.fi.
Tietoa kaikista kesän leireistä ja aikatauluista löytyy osoitteesta: https://www.protu.fi/

Kuva Matti Pousi
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Mitä kuuluu? - Pro-seremoniat

Perhe &
juhlat

Pro on ollut
“kolmas lapseni”.

Pro-seremoniat

P

Anneli Aurejärvi-Karjalainen

ro-Seremoniat eli Pro on pian täydet 17 vuotta auttanut uskonnottomia perheitä juhlistamaan elämänsä taitekohtia siviilitavalla. Suhtaudun siviilijuhlakulttuurin puolesta tekemääni työhön kuin kolmanteen lapseeni, niin
tiiviisti se on alusta alkaen kuulunut oman
perheeni elämään.
Alkujaan kiinnostukseni siviilijuhliin heräsi ensin isoisäni hautajaisten ja sitten omien hääjärjestelyjemme myötä, molemmat jo neljännesvuosisata sitten. Seuraava sysäys oli
esikoistyttäremme nimenantojuhla, josta alkoi aktiivisuuteni vapaa-ajattelijatoiminnassa. Kuopuksen nimiäisten jäljiltä lähti hahmottumaan sekä Perheen
omat juhlat -kirja että tietopohja palvelukeskuksen
perustamiseksi.
Siitä asti, kun tyttäremme aprillipäivänä 1999 aloittivat päiväkodissa, olen täysipäiväisesti pyörittänyt Prota kotitoimistostani. Perheemme
on tänä aikana muuttanut kolmasti
ja joka asunnossa on itsestään selvästi ollut "kaikille 3 lapselle" oma huone; yksi
huoneista vain on sisältänyt sängyn ja lelujen sijaan tietotekniikkaa ja paperivuoria. Tytöistä oli mukavaa palata koulusta, kun äiti oli kotona, vaikka läsnäoloni kovin usein olikin vain fyysistä ajatusten keskittyessä
työasioihin... Nyt ovat tytöt jo isoja: esikoinen opiskelee
toisella paikkakunnalla ja keväällä lakkiaisiaan juhliva
kuopuskin varovaisesti levittelee pesän reunalla siipiään.
Alkuvuosina pidin vielä itsekin paljon juhlapuheita,
mutta kysynnän - ja onneksi samalla puhujien määrän kasvaessa toimistotyötkin lisääntyivät. Erityisen hurja kasvuvuosi 2005 piirsi jaksamiseni rajat: burnout osoitti ettei hälytysvalmius 24/7 toimi loputtomiin. Kriisistä selvittiin ulkoistamalla taloushallinto tilitoimistolle ja rajaamalla työviikkoni viisipäiväiseksi.

16

4/2015 • Vapaa Ajattelija

Kasvun jatkuessa luovuin lopulta puhujan työstä kokonaan ja keskityin kirjoituspöytähommiin. Pikkuhiljaa nekin alkoivat vaatia apuvoimia, mutta rekrytoinnit epäonnistuivat toistuvasti. Ja koska laskutus on ainoa työvaihe,
jossa viive ei vaaranna itse juhlatilaisuuksien onnistumista, se ruuhkautui vähitellen aina vain tukevammin. Lopulta
merkittävä määrä laskuttamistaan odottavia saatavia roikkui mukana tilinpäätöksestä toiseen, kunnes vuoden 2014
aikana saimme kolmen Pro-aktiivin voimin laskusuman
purettua, jolloin roikuksiin jääneet saatavat kotiutuivat. Samalla onnistui toimistotöiden
uusjako siten, että osa niistä hoituu nyt
Tampereella Laura Mäntysalon reippain ottein. Näin sekä pysyy Pron
laskutus jatkossakin ajan tasalla
että lapsonen on taas yhtä askelta lähempänä irtautumistaan äidin helmoista.
Edelleenkin ideoita riittää
enemmän kuin aikaa ja energiaa niiden toteuttamiseen;
kaiketi jokaista vanhempaa
nakertavat syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteet kaikesta tekemättä olevasta. Tämän
tekstin deadlinen ylitin lopulta lähes 3 viikolla; moni muu ikuisesti
kasvavan tehtävälistani kohta on jo
vuosia odottanut toteutustaan.
Itseruoskintaa viisaampaa lienee iloita
niistä listan ruuduista, joissa on jo rasti. Pieniä rasteja ruksimme Prossa tietenkin pitkin päivää,
aina kun yksi juhla on saanut puheensa, musiikkinsa ja/tai
todistuksensa - sekä laskunsa. Tähän mennessä olemme ehtineet ruksata tuhansia juhlapuheita sekä moninkertaisen
määrän todistustilauksia. Isomman kokoluokan rasteista
taas viimeisin piirtyi alkusyksystä, kun saimme sähköisen
puhe- ja runopankkimme puhujille aiempaa helppokäyttöisempään muotoon ja sijaintiin.
Seuraavaksi kehitysharppaukseksi kipuineen on valmisteilla Pron muinaishistoriallisen netti-ilmeen uusiminen
ja verkkokaupan avaaminen, mitä todistustilausten volyymi vaatii. Perheeni ihmisjäsenten ruokkiminen taas vaatii
keittiöremonttia, joka sekään ei sujune tuskitta. Molemmista on tarjouspyyntöjä maailmalla; per aspera ad astra.

In Memoriam

Timo Johannes Kyrö
11.7.1937 – 10.9.2015

Vapaa-ajattelija Timo Johannes Kyrö on menehtynyt. Pitkän linjan
toimija sai paljon aikaiseksi uskonnottomien oikeuksien edistämiseksi.
Kirkon erityisoikeuksiin kyllästynyt
Timo erosi alunperin ev.lut.-seurakunnan jäsenyydestä. Hän päätti ystäviensä kanssa perustaa uskonnottoman
vapaa-ajattelijayhdistyksen kotikuntaansa. Ja näin tapahtui. Yhdistys sai
jäsenikseen seurakunnasta eronneita,
jotka sittemmin päättivät perustaa uskonnottoman hautausmaan.
Kun hanke koki vastustusta, päättivät jäsenet ostaa maa-alueen ja perustaa siihen hautausmaan. Alue löytyi
Vaattojärven Kotivaarasta, mutta hinta oli sitä luokkaa, etteivät sen hetkiset
tulot riittäneet hankintaan. Apuun tuli

Timo, joka antoi lainaa hautausmaan
perustamiseksi. Talkootoiminnasta
saaduilla tuloilla sittemmin maksettiin Timolle laina takaisin.
Ajan rientäessä ja iän lisääntyessä
Timoon iski paha sairaus, jota oli vaikea hyväksyä todeksi. Voimat uupuivat ja useita ambulanssilähtöjä Kolarin terveyskeskukseen ja Lapin keskussairaalaan jouduttiin tekemään. Tänä
keväänä Timolle kävi selväksi, ettei hänellä ollut enää paljoa elämän päiviä
jäljellä.
Kun kävin tapaamassa häntä päivää
ennen hänen poisnukkumistaan, kertoi

hän huumorilla höystäen, että hän oli
tilannut audienssin kuoleman kanssa
seuraavaksi yöksi. Yksi vuorokausi kuitenkin vierähti vielä iltaan, ennen kuin
hän nukkui ikiuneen läheisen ystävänsä Thomaksen läsnäollessa.
Nyt meillä ei ole läheistä ihmistä
vierellämme. Saatettaessa myöhemmin syksyllä Timon tuhkan materian
ikiaikaiseen kiertokulkuun Kotivaaran
hautausmaalle, voimme lohduttautua
vain sillä, että hän on ollut olemassa ja
että hän elää muistoissamme.
Timon serkku Martti Vaattovaara
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Mitä kuuluu? - Pro-seremoniat

Kolme vuotta, 150 uskonnotonta puhetta. Pro-Seremonioiden Marja Vinni on
voittanut esiintymisjännityksensä ja kohtaa perheitä näiden elämien suurissa
käännekohdissa.

Arvokkaasti
uskonnoton
Pro-seremoniat

H

Suvi Auvinen

ietaniemen hautausmaan
kappelissa on koolla pieni
joukko ihmisiä. Pro-Seremonioiden puhujat harjoittelevat äänenkäyttöä
tulevia tilaisuuksia varten.
Yksi äänensä kuuluvuutta kokeilevista henkilöistä on Pro-Seremonioiden
puhuja Marja Vinni. Vuodesta 2012 puhujana toiminut Vinni ajautui entisen
kumppaninsa kautta uskottomien juhlapuhujien joukkoon. “Luin uskonnottomia tilaisuuksia varten valmistettuja
puheita koska kumppanini halusi jonkun tarkistavan kirjoittamansa tekstit.
Pääsin siinä sivussa vähän varkain kasvamaan juhlapuhujaksi. Ajattelin myös,
että elämässä on oltava muutakin kuin
työt, halusin tehdä jotain missä pääsen
kohtaamaan ihmisiä”, hän kertoo syistään lähteä mukaan toimintaan.
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Pro-Seremonioiden juhlapuhujat
kiertävät monenlaisissa uskonnottomissa juhlissa. Eniten Vinni on puhunut hautajaisissa, mutta juhlapuhujia
tilataan myös häihin, nimiäisiin ja Prometheus-leirin päätösjuhliin. Pelkästään vuonna 2015 Vinni on puhunut
46 eri juhlissa. “Se on kyllä vuotuinen
ennätykseni”, hän naurahtaa, ja summaa puhuneensa varmasti yli 150:ssä
uskonnottomassa juhlassa.
“Pääsääntöisesti kiitosta tulee aina kun olen puhumassa”, kertoo Vinni. “Se on sen takia niin antoisaa, koska siinä pääsee paneutumaan omaisten tunteisiin. Esimerkiksi hautajaisten
yhteydessä he saavat kertoa siitä läheisestään. Minä olen siinä korvina ja se
selvästi tuntuu omaisista hyvältä, että
jonkun kanssa voi käydä ihmisen elämää läpi.”
Pro-Seremonioilta tilataan puhujia monenlaisiin tilaisuuksiin koko

elämänkaaren. Yhdistävä tekijä tilaisuuksissa on uskonnottomuus. “Vaikka omaisilla voisi olla hautajaisissa sanottavaa, se on usein sellainen tilanne, jossa voi olla hyvin vaikea puhua.
Siksi usein turvaudutaan ulkopuoliseen puhujaan, joka auttaa sen tilanteen yli”, Vinni pohtii.
Ihmiselämän suuriin käänteisiin
liittyvillä juhlilla halutaan myös tehdä elämänvaiheista virallisia. Nimenantojuhlalla lapsi esimerkiksi halutaan ottaa sukuun ja juhlistaa uuden
elämän alkua. Muuttuva maailma tuo
uskonnottomalle puhujalle haasteita
mutta myös iloisia yllätyksiä. “Suvuissa voi olla monien uskontojen edustajia. On todella ilahduttavaa, jos puheen jälkeen jonkin toisen katsomuksen edustaja tulee esimerkiksi sanomaan, että tilaisuus on ollut kaunis ja
kunnioittava. Silloin kokee saavuttaneensa jonkin sellaisen tason, jossa

pääasia on perheen yhteisö eikä uskonto”,
Vinni kertoo.
Juhlapuhujan voisi kuvitella olevan
luonnostaan varma esiintyjä. Marja Vinni
koki esiintymisen kuitenkin suurimmaksi haasteeksi: “Kiinnostuin jo vuotta aikaisemmin juhlapuhujan tehtävistä, mutta harjoittelin ensin itsekseni esiintymistä.
Esiintyminen on ollut ehdottomasti suurin haaste minulle.” Esiintymiskokemusta on puolellatoista sadalla puheella kuitenkin karttunut jo niin paljon, että esiintymiseen alkaa tottua. Esiintymisen lisäksi
kokemusta karttuu kirjoittamisesta - jokainen puhe kirjoitetaan kulloisenkin perheen
ja tilanteen tarpeisiin alusta alkaen. Kyseessä on henkilökohtainen prosessi perheen ja
puhujan välillä, jossa käydään läpi perheen
ajatuksia, arvoja, odotuksia ja toiveita. “Puhuja saa kuunnella hyvin herkällä korvalla mitä ihmiset haluavat puheessa tuotavan
esiin”, kertoo Vinni. “Se on erittäin tärkeää, sillä puhe tehdään aina näille ihmisille, heidän elämänsä merkittävään päivään.”
Uskonnottomat tilaisuudet sopivat kaikille katsomuksesta riippumatta. Vinni toivoo, että jatkossa useammat perheet käyttäisivät uskonnottomia juhlapuhujia. Sekulaaristuvassa yhteiskunnassa uskonnottomat tilaisuudet kasvattavat suosiotaan
yhä harvempien kuuluessa kirkkoon. Tieto vaihtoehdoista kuitenkin leviää hitaasti.
Vinni uskoo, ettei moni tiedä edes katsomusvapaasta vaihtoehdosta: “Voi olla, että
jos tieto tällaisesta leviäisi laajasti, ei meillä riittäisi enää edes resurssit tarjota palvelua kaikille halukkaille!”

Puheen tilaaminen ProSeremoiden kautta kulkee
seuraavan kaavan mukaan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Puhe tilataan ProSeremonioilta
Puhujille välitetään viesti siitä,
millainen tilaisuus ja koska
kaipaa puhujaa
Puhuja varmistaa ottavansa
vastaan tilaisuuden
Puhuja tapaa puheen kohteena
olevien henkilöiden kanssa ja
keskustelee toiveista
Puhuja kirjoittaa puheen ja
käy sen läpi ennen tilaisuutta
tilaajien kanssa
Puhuja vierailee juhlassa ja
pitää puheen

Kuva Kimmo Laine

Mitä kuuluu? - Pro-seremoniat

Yhteistyötä &
kohtaamisia

Mitä kuuluu? - Suomen Humanistiliitto

Mitä kuuluu? - Suomen Humanistiliitto

Suomen
Humanistiliitto

Humanistiliitto

&

Vapaa-ajattelijat

aloitteellisina
Järjestöt ovat syksyllä 2015 sopineet ja
tehneet yhteisiä aloitteita, jotka on toimitettu sekä eduskuntaan että ministeriöihin.

Valtiopäivien avajaiset

Mitäkö kuuluu, Suomen Humanistiliitto? Kiitos kysymästä, Suomen Humanistiliitolle
kuuluu hyvää! Mitä nyt välillä asia jos toinenkin puhuttaa.

O
Irma Peiponen

n oikein hauskaa, että Vapaa Ajattelija kyselee kuulumisia. Me
teemme mielellämme yhteistyötä muiden sekulaaria valtiota ajavien yhdistysten kanssa. Niinpä
viime keväänä tuimme Vapaa-ajattelijoiden kantaa niistä asioista, jotka uskonnonvapauden näkökulmasta pitäisi Suomen maassa korjata. Lähetimme oman kannanottomme poliittisille puolueille ja hallitusneuvottelijoille
sillä toivomuksella, että uusi hallitus
asettaisi työryhmän pohtimaan valtion
suhdetta eri katsomuksiin.
Nyt syksyllä on sitten yhdessä mietitty ja kirjelmöity eduskuntaan katsomusten tasavertaisuudesta ja opetusministeriöön ET-opetuksen puolesta.
Humanismin päivien lisäksi aloitimme tänä vuonna kevätseminaarin,
jota on tarkoitus jatkaa. Näissä pidemmissä kokoontumisissa on aikaa pohtia humanismiin liittyviä asioita. Keväällä meillä olivat esillä kehityskysymykset, nyt syksyllä paneudumme
katsomusten tasavertaisuuteen, tai
sen puutteeseen, sekä katsomusopetukseen. Toisena päivänä mietimme,
minkälainen Eurooppa nyt on ja minkälaista maailmaa me haluaisimme.
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On tärkeää kohdata ja keskustella myös nykyisenä digiaikana, siksi
seminaarit ovat hyödyllisiä. Helsingin yhdistys järjestää talviaikana joka
kuukausi kokoontumisen, jossa opintokerhon omaisesti käsitellään asiantuntija-alustusten pohjalta mielenkiintoisia kysymyksiä. Tänä syksynä olemme päässeet asioiden ytimeen miettimään sitä, minkälaiseen naturalismiin
maailmankuvamme perustuu. Toinen

mältään uskontoon pohjaavien järjestöjen kanssa, jotka toiminnassaan
kunnioittavat humanistisia arvoja.
Viime kesänä otimme osaa Loviisan
Rauhanfoorumiin. Seminaarissamme mietimme, mitä saada vihapuheen tilalle. Elämme niin väkivaltaisessa maailmassa, että rauhan kysymyksiä pitää korostaa.
Jokainen toimii puolueissa, yhteiskunnallisissa järjestöissä oman valin-

Myös digiaikana on tärkeää
kohdata ja keskustella.
alustus laittoi meidät pohtimaan kulttuurin merkitystä ihmiselle ja yhteiskunnalle. Näin tulimme etiikan kysymyksiin ja olimme melko yksimielisiä
ainakin siitä, ettei moraali voi olla mikään koodilista. Tällaiset kysymykset
erottavat meidät uskonnoista. Espoossa taas on suurempia yleisötilaisuuksia.
Demokraattisessa yhteiskunnassa
on erilaisten ihmisten ja näkemysten
pystyttävä elämään rinnakkain. Siksi
Humanistiliitto on valmis tekemään
yhteistyötä myös sellaisten perim-

tansa ja harkintansa mukaan. Humanistiliittona olemme pitäneet yhteyttä
ihmisoikeuksia puolustavien, kehitysyhteistyötä tekevien ja kansainvälistä
rauhaa ajavien järjestöjen kanssa kutsumalla tällaisista järjestöistä puhujia.
Innostuneina siis toimimme. Tiedottaminen on paljolti kotisivujemme humanistiliitto.fi ja Helsingin yhdistyksen Facebook-ryhmän varassa.
Humanisti-lehti on muuttunut taloudellisista syistä digilehdeksi, mutta on
vapaasti netissä luettavissa.

Suomen Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto esittävät Eduskunnan valtiopäivien avajaisohjelman kehittämistä uskonnonvapaus, yhdenvertaisuus
ja syrjimättömyys huomioon ottaen.
Avajaisten viralliseen ohjelmaan on
kuulunut jumalanpalvelus, jolle ei ole
vaihtoehtoista, uskonnollisesti tunnustuksetonta ohjelmaa. Tilannetta pidetään uskonnottomia ja ei-uskonnollisia eduskunnan työntekijöitä ja kansanedustajia syrjivänä.
Aloitteen mukaan yksi vaihtoehto on tunnustuksettoman tilaisuuden
sisällyttäminen avajaisten viralliseen
ohjelmaan jumalanpalveluksen rinnalle. Tätä mallia on toteutettu Helsingin yliopiston lukuvuoden avajaisten sekä promootioiden ohjelmaan on
viime vuosina, ja se on saanut kiitosta
yliopistoväeltä ja kansainvälisiltä vierailta.
Toinen vaihtoehto on, että tunnustuksellinen uskonnollinen ja muu
katsomuksellinen ohjelma olisi tarjolla joko välittömästi virallisen ohjelman jälkeen tai sitä ennen. Avajaisjumalanpalveluksia koskeva maininta
valtiopäiväjärjestyksestä sekä yliopistolaista on poistettu jo useita vuosikymmeniä sitten. Virallisuuden vähentäminen painottaisi julkisen vallan
toiminnan neutraalisuusperiaatetta.
Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto ilmaisevat eduskunnan puhemiesneuvostolle ja eduskuntaryhmille jättämässään esityksessä valmiutensa yhteistyöhön avajaisohjelman kehittämiseen.

ET:n avaaminen kaikille
Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain
liitto esittävät yhdessä perusopetus- ja

lukiolain pikaista uudistamista niin, että elämänkatsomustieto avataan kaikille oppilaille mahdolliseksi, vaihtoehtoiseksi katsomusaineeksi. Esitystä
perustellaan ihmisten yhdenvertaisella
kohtelulla, lasten ja nuorten oikeuksilla
sekä oppiaineen myönteisellä kehityksellä. Järjestöt vetoavat myös lapsiasiavaltuutetun toimiston lausuntoon, jonka mukaan sääntely ei nyt täytä yhdenvertaisuudelle asetettuja vaatimuksia.
Järjestöjen esityksessä huomautetaan, että yhteiskunnan lisäksi myös
perheet ovat usein monimuotoisia ja
muuttuvia. Vauvaiässä tehtyjen lapsen
uskonnollista asemaa koskevien päätösten ei ole perusteltua enää rajata tiukasti oppijoille mahdollisia oppiaineita
peruskoulussa ja lukiossa.
Elokuussa 2016 voimaan tulevat uudet opetussuunnitelmat ovat järjestöjen mukaan hyvä virike lakiteknisesti

seksi. Aivan erityisesti kehittämistarve
koskee oppilasta ensimmäiselle luokalle ilmoittaville huoltajille suunnattua
tiedotusta, Tervetuloa kouluun -oppaita ja suullisia informaatiotilaisuuksia.
ET on Suomessa vajaakäytössä. Monin paikoin on aineen opetusryhmä
jäänyt syntymättä sen takia, että uusien oppilaiden vanhemmille on kerrottu, että aineen opetusryhmää ei ole.
Tiedotuksen lähtökohtana tulee olla
perusopetuslain 13§:n maininta: ”Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetusta,
jos opetukseen oikeutettuja oppilaita
on vähintään kolme.” Huoltajien ohjailu tiedotustilaisuuksissa ET:n poisvalintaan koulun aiemman tilanteen
pohjalta ei ole oikein.
Ennen ekaluokkalaisen kouluun ilmoittamista huoltajille lähetettävissä
tervetuloa ensimmäiselle luokalle kou-

Vakaumuksen valinnan vauvaiässä
ei pidä vaikuttaa koulutukseen.
helppoon uudistukseen eduskunnassa.
Esityksessä halutaan poistaa peruskoulu-/lukiolaista seuraava virke: ”Tähän
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat
oppilaat/opiskelijat osallistuvat oman
uskontonsa opetukseen.”
Suomen Humanistiliitto ry ja Vapaa-ajattelijain Liitto ry ovat jättäneet
esityksensä Opetus- ja kulttuuriministerille sekä eduskuntaryhmille.

ET-infoa parannettava
Suomen Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto vetoavat kuntiin ja muihin perusopetusta järjestäviin tahoihin
elämänkatsomustietoa (ET) koskevan
tiedotuksen lisäämiseksi ja parantami-

luun -infopaketeissa tulee olla aiempaa
enemmän tietoa ET:stä. Asia on ajankohtainen juuri silloin, ja aine on monille vieläkin uusi. Myös uusi opetussuunnitelma on hyvä peruste lisätä informaatiota ET:stä.
Tietoa tarvitaan, koska osalla huoltajista on valinnan mahdollisuus: uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomilla on poisvalinnan mahdollisuus
ja pieniin uskonnollisin yhdyskuntaan
kuuluvilla on eräin ehdoin ET:n valinnan mahdollisuus. Eräistä muista oppiaineista valinnat tehdään vasta hieman myöhemmin, mutta silti niistä saatetaan havaintojemme mukaan
kertoa infopaketeissa jo nyt enemmän
kuin ET:stä.
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Vapaasti ajateltua • mielipiteet

HYVÄ ELÄMÄ ILMAN USKONTOA
- AJATUKSIA LUENNOLTA

P

Pertti Kavén

rofessori Ilkka Niiniluoto piti Helsingin Yliopistolla 5.11.2015 mielenkiintoisen esitelmän
aiheesta "Hyvä elämä ilman uskontoa". Otsikko
on uskovan henkilön kannalta varsin provosoiva, koska uskoon sisältyy
ajatus, että hyvää elämää on vain uskoon pohjautuvaa elämä, joka palkitaan ikuisella taivasosuudella.
Tähän olotilaan ei ole muuta
tietä kuin usko, joka on pelastuksen ehdoton edellytys. Kriittinen ajattelu ei
tähän yhteyteen sovellu, se on sielunvihollisen työtä. Luther kutsuikin järkeä Saatanan
liittolaiseksi.
Niiniluoto toi esiin
mielenkiintoisia ajatuksia, jotka pohjautuvat hänen vasta ilmestyneeseen kirjaansa
"Hyvän elämän filosofiaa" (2015). Suosittelen kirjaa lämpimästi. Tilaisuus oli
Helsingin Vapaa-ajattelijoiden
järjestämä. Tällaisia ihmisten tiedollista pohjaa vahvistavia tilaisuuksia toivoisi jatkossa enemmänkin.
Jumalan olemassaololle ei meillä ole
vähäisintäkään tieteellistä tai muuta perustetta. Hyvä ja Paha eivät ole itsenäisiä olioita, persoonia, kuten Raamattu antaa ymmärtää (esim. Saatana, jota on runsaasti kuvattu mm. keskiajan
kirkkojen seinämaalauksissa ). Voimme
elää hyvää, tyydyttävää elämää täysin ilman uskontoja ja niiden "pyhiä kirjoja",
joihin uskonnon ihmistä sitovat dogmit
on koottu. Kristinuskon dogmien kokoaminen vei satoja vuosia ja tapahtui
välillä hyvinkin riitaisessa ilmapiirissä.
Näihin dogmeihin sisältyy myös syntisille varatun ikuisen rangaistuspaikan
eli helvetin olemassaolo ja kuvaus. Helvetti ja sinne joutuneiden loputon piina
on värikkäästi kuvattu mm. Ilmestys-
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kirjassa. Helvetin kreikankielinen nimitys on Gehenna, joka tarkoitti Hinnomin laaksoa Jerusalemin eteläpuolella, missä lapsia aikanaan poltettiin uhreiksi Molokille.
Niiniluoto korosti, että on olemassa
myös puhtaasti maallinen etiikka, sekulaari etiikka, joka huomioi kanssa-

ihmisensä tasa-arvoisina yksilöinä ilman ajatusta tuonpuoleisesta ja siellä
saatavasta rangaistuksesta tai palkinnosta. Säädetty oikeusjärjestys pohjautuu ihmisten yhteiseen kokemukseen etiikan ja sääntöjen välttämättömyydestä, se on ihmiskunnan yhteinen, kokemusperäinen asia, ei Jumalan
toimesta meille alas annettu. Moneen
perustuslakiin (esim. Yhdysvaltain) on
kuitenkin otettu viittaus Jumalaan lain
arvovallan pönkittämiseksi.
Niiniluoto toi myös esiin evidentialismin ja fideismin käsitteet. Evidentialismi lähtee siitä, että uskonnolliset
väittämät (esim. Jeesuksen ylösnousemus teloituksen jälkeen) tulisi perus-

tella selkeillä todisteilla. Fideismi puolestaan pohjautuu sokeaan uskoon, joka lähtee siitä, että jumalallinen olento
on kerran syntynyt tänne maan päällä
pelastamaan ihmiskuntaa. Tämä olento on neitseellisesti siitetty, joten häneen ei liity minkäänlaista alentavaa
lihallista himoa.
Raamattu on uskovalle Jumalan
suoraa puhetta ja sellaisenaan riittävä todiste jonkin asian todenperäisyydestä. Tämä käsitys kuvaa myös islamin pyhää kirjaa Koraania. Se on
Allah-jumalan profeetta Muhammedille antama muuttumaton ja korjaamaton lopullinen totuus.
Kuolemasta puhuessaan Niiniluoto siteerasi Lucretiuksen ajatusta: " Kuolemaa on turha pelätä, koska kukaan ei voi meitä enää
vahingoittaa." Onnellisuuden neljä tärkeintä
tekijää olivat perhe-elämä, hyvä terveys, ihmissuhteet ja rakkauden kokemus, näin Erik Allardtin mukaan. Mielenkiintoinen oli tieto, että talouskasvu ei
ole enää viime vuosikymmeninä
lisännyt onnellisuutta. Taloudessa on
tietty saturaatiopiste, jonka yli mentäessä raha ei lisää onnellisuutta.
Keskustelussa tuli myös esiin ajatus teologisesta ”tiedekunnasta”. Kuinka sellainen mahtuu tiedettä tuottavaan
laitokseen nimeltä yliopisto? Teologisen tiedekunnan painopiste on kuitenkin tänä päivänä kriittisessä Raamatun
tutkimuksessa, ei niinkään pappien uskonnollisen vakaumuksen vahvistamisessa. Ortodoksinen pappiskoulutus poikkeaa tässä kohdin luterilaisesta.
Porthanian luentosali oli täynnä, aihe selvästi kiinnosti ihmisiä. Virinnyt
keskustelu oli vilkasta. Puhuja sai hyvin ansaitsemansa aplodit esityksensä
jälkeen.

Vapaa Ajattelija

POHJOISMAISEN

HUMANISTIMANIFESTIN TYÖSTÄMISTÄ

N

Maarit Fredlund

orjan Human-Etisk Forbund (HEF) on julkaissut
Norsk Humanistmanifestin vuonna 2006 ja se löytyy osoitteesta http://www.
human.no/Humanisme/Hva-er-humanisme/
Nyt on katsottu että aika on kypsä
uudelle manifestille ja että se olisi yhteispohjoismainen. HEF:n eri toimielimissä on jo keskusteltu mitä uudelta manifestiltä halutaan. Tätä työtä on
jatkanut työryhmä, johon on kuulunut
Arnfinn Pettersen Norjasta, Lone Ree
Milkaer Tanskasta, Bjarni Jónsson Islannista ja allekirjoittanut.
Norjalaisen HEF:n evästys on, että meidän tulisi selkeämmin kertoa
mikä erottaa humanistit liberaaliteologeista ja kristityistä humanisteista,
sekä poistaa manifestista sanahelinät

ja historiaosuus. Uudelle manifestille on strateginen tarve. Manifestin tulisi kertoa mitä humanismi on meidän mielestämme, se tulisi ilmaista
positiivisen kautta ja manifestin tulisi antaa rakenne toiminnallemme.
Siinä tulisi olla mukana vastuu ympäristöstä ja globaali vastuu. Meillä on
vain tämä yksi planeetta ja meillä on
vastuu sen säilymisestä tuleville sukupolville. Manifestiin tulisi myös saada mukaan näkökulmaa pakolaisuudesta ja maahanmuutosta.
Työryhmässämme oltiin sitä mieltä että alkusanat voisivat olla maakohtaiset. Humanistisesta ihmisnäkemyksessä seisomme YK:n ihmisoikeuksien julistuksen ensimmäisen artiklan
takana.
Muita näkemyksiä oli, että olemme osa luontoa ja evoluution synnyttämiä. On jokaisen omalla vastuulla tehdä elämästään merkityksellistä.

Tätä merkitystä voimme saada musiikista, kirjallisuudesta, taiteesta, rituaaleista ja tieteestä. Olemme vastuussa omista teoistamme ja toimistamme.
Olemme osa yhteisöä ja olemme vastuussa siitä ja toisistamme. Humanismilla ei ole kirjoituksia joita ei voisi
kriittisesti tarkastella. Emme usko yliluonnolliseen. Hankimme tietoa tieteellisin menetelmin. Demokratian, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja sananvapauden tulee olla
toimintamme perustana.
Tarkoituksena on ollut, että uusi
manifesti olisi valmis kun HEF täyttää 60 vuotta huhtikuussa 2016, mutta se ei ehdi siihen. Olemme nyt vasta pohtimassa suuria linjoja ja työ jatkuu. Seuraavaksi kokoonnumme Tukholmassa 13.-14.2.2016. Viikonlopun
aiheena tulee olemaan pakolaiskysymys. Tarkemmin tästä VA-liiton kotisivuilla 12.12. jälkeen.
Kuvat Dan-Raoul Miranda

Kirjoittaja on filosofian tohtori
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Muita kriisikeskuksia netissä
 https://www.tukinet.net/
Apua arkielämän kriisitilanteissa
 http://www.mll.fi/nuortennetti/
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, nuortennetti

USKONNOTONTA
APUA JA TUKEA

S

Koonnut Esa Ylikoski

uomessa on tarjolla varsin monipuolisesti uskonnollisesti neutraalia kriisipalvelua – niin yksilöllistä
kriisiapua kuin suuronnettomuuksien yhteydessä loukkaantuneille ja uhrien omaisille annettavaa kriisiapua. Kriisiapu on kuntien

Vertaistukea ja tietoa netissä

lakisääteinen tehtävä ja siitä vastaavat alueelliset kriisikeskukset. Siihen
voi liittyä SPR:n Mielenterveysseuran kriisiapupalveluja. Lisäksi monilla eri järjestöillä on erikoistuneita palveluja, joita rahoitetaan muun
muassa RAY:n toimesta.
Kriisiapua antavien järjestöjen toimintaan samoin kuin apua tarvitsevien yksinäisten ihmisten hoivan ja hoi-

don avuksi tarvitaan ja käytetään myös
vapaaehtoisia, joille monet järjestöt ja
kunnat järjestävät koulutusta. Tällaista uskonnollisesti neutraalia vapaaehtoistyötä tekevien joukossa on paljon
myös uskonnottomia ihmisiä.
Seuraavassa on lueteltu julkisen
sektorin ja järjestöjen kriisiapupalveluja sekä muuta vertaistukeen perustuvaa tukipalvelutoimintaa.

KRIISI- JA SOSIAALIPÄIVYSTYS

– HENKISTÄ ENSIAPUA JA TUKEA KRIISITILANTEISSA
Kriisipäivystys antaa akuuttia kriisiapua äkillisissä kriisitilanteissa kuten esimerkiksi läheisen äkillisen kuoleman
sattuessa, väkivaltatilanteissa, vakavan vammautumisen/
sairastumisen tai tulipalon yhteydessä. Akuutti kriisiapu
on lyhytkestoista auttamista; asiakastapaamisia noin 1-5
kertaa, puhelimessa annettavaa kriisiapua ja jatkohoitotarpeen arviointia ja sen järjestämistä. Kriisityöntekijät antavat myös neuvontaa ja ohjausta äkillisissä kriisitilanteissa.
Sosiaalipäivystys auttaa sosiaalihuollon kriisitilanteissa pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin. Sosiaalipäivys-

tyksen tehtäviin kuuluvat tilanteet, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä. Työtehtävissä
korostuu lastensuojelun akuuttisosiaalityö. Virka-aikana saat palvelut ensisijaisesti oman asuinalueen perheja sosiaalipalveluista.

Muita avuntarjoajia
Tukena ovat mm. terveyskeskukset ja sairaalat, kriisiryhmät, mielenterveystoimistot ja rikosuhripäivystys.

JÄRJESTÖJEN TUOTTAMIA PALVELUJA
Punaisen Ristin tukipalveluja

Rikosuhripäivystys

Mielenterveysseuran tukipalveluja

Valtakunnalliset auttavat puhelimet

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua (puhelimessa, kasvokkain, ryhmissä, verkossa, rikosuhripäivystys, apua mielenterveyden ongelmiin)

 Mielenterveysseuran valtakunnallisen kriisipuhelin
 Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten
puhelin
 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainpuhelin

https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua (äkilliseen
onnettomuustilanteeseen, nuorten turvatalosta, yksinäisyyteen, omaishoitajana jaksamiseen, läksyjen tekoon, työllistymiseen, kadonneiden perheenjäsenten löytymiseen, Suomeen kotoutumiseen, terveyskysymyksiin)
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 Keskustelutukea rikoksen uhriksi joutuneelle. Valtakunnallinen auttava puhelin, johon voi soittaa myös
nimettömänä.
 Juristin neuvoja ja tukea todistajalle.
 Keskustelutukea todistajalle

 www.apua.info
Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden tuottamana
Tukea jaksamiseen (mm. kriisit, suru, pelot, väkivalta, avioero, itsemurha, lapsen hyvinvointi, masennus,
nettiriippuvuus, päihdeongelmat, stressi)
 www.huoma.fi
Henkirikoksen uhrien läheiset ry
 www.invalidiliitto.fi
Fyysisesti vammaisten valtakunnallinen vaikuttamisja palvelutoiminnan järjestö
 www.kapy.fi
Vertaistukea lapsensa menettäneille
 www.mielimaasta.fi
Vertaistukea masennukseen
 www.mll.fi
Mannerheimin Lasten suojeluliitto
 http://www.mll.fi/nuortennetti/
MLL:n nuorten netti
 http://www.mll.fi/julkaisut/verkkojulkaisut/
MLL:n verkkojulkaisut:

 www.mtkl.fi
Mielenterveyden keskusliitto
 http://www.nuoretlesket.fi/yhdistys/
Työikäisten leskien vertaistukijärjestö
 www.nuortenkriisipiste.com
12–29 -vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen
 www.nyyti.fi Opiskelijoiden henkinen hyvinvointi ja
elämänhallinta
 www.pela.fi
Pelastakaa Lapset ry
 www.suomendelfins.fi
Tukijärjestö seksuaalisen hyväksikäytön uhreille ja
heidän läheisilleen
 www.surunauha.net
Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille
 www.traumaterapiakeskus.com
Tietoja, neuvontaa, koulutusta, konsultaatiota ja hoitoa traumasta tai traumaattisesta surusta kärsiville
henkilöille, perheille, ryhmille ja yhteisöille.
 www.tukinainen.fi
Tukea seksuaalista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa kohdanneille
 www.tukinet.fi
Apua arkielämän kriiseissä
 www.vanhustyonkeskusliitto.fi
Ikääntyvien ja vanhusten hyvinvointi

MONIPUOLISTA VERTAISTUKEA JA
KANSALAISTOIMINTAA ILMAN USKONTOA
Varsinaisen kriisiavun ja nettipalvelujen lisäksi Suomessa
voi saada monenlaista vertaistukea erilaisten kansalaisjärjestöjen kautta. Sadat tuhannet suomalaiset, yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä, tekevät erilaista vapaaehtoistoimintaa. Naapuriavun, talkoiden ja epämuodollisen vertaistuen lisäksi laajaa vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

 Ammatilliset yhdistykset,
 Eläkeläis- ja veteraanijärjestöt,
 Kasvatus-, tiede- ja opintoyhdistykset,
 Kehitystyö, ystävyysseurat, etniset järjestöt,
 Kulttuuriyhdistykset,
 Kylä- ja kaupunginosayhdistykset,
 Lasten oikeuksia edistävät järjestöt
 Maanpuolustus- ja rauhanjärjestöt,
 Neuvontajärjestöt,
 Nuorisoyhdistykset ja opiskelijajärjestöt,

organisoidaan juuri moninaisten kansalaisjärjestöjen toimesta. Myös kunnat organisoivat vertaistoimintaa.
Kansalaisjärjestökentän moninaisuus tulee ilmi, kun järjestöryhmiä listataan aakkosjärjestyksessä. Monissa niistä
on satoja, jopa tuhansia yhdistyksiä:

 Palvelujärjestöt,
 Poliittiset yhdistykset,
 Sosiaali- ja terveysyhdistykset,
 Talous- ja elinkeinoyhdistykset,
 Urheilu- ja liikuntayhdistykset,
 Uskonnot ja maailmankatsomukset,
 Vammaisjärjestöt
 Vapaa-aika- ja harrastusyhdistykset,
 Ympäristöyhdistykset
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Pääsihteerin palsta

palsta

Pääsihteerin palsta

den kautta. Tässä palvelussa on takana
useiden järjestöjen osaomistus.
Siviilivihkimisten osuus on tätä nykyä noussut jo yli 50 prosentin, mutta hautauksissa kirkon ”ilmaisilla” siunauspalveluilla on vielä suuri markkinaosuus. On toki tavallaan luonnollista, että hautauskulttuuri muuttuu
hitaammin, kun kirkkoon kuuluvuuskin on iäkkäimmissä väestöryhmissä
suurinta. Tuhkauksen ja sirottelun
yleistyessä monimuotoiset siviiliseremoniat
– ja seremoniattomuuskin – yleistyvät ja yksilöllistyvät.
Kouluihin liittyviin
oikeusturvaongelmiin
on paneuduttu Kantelupukissa, jota ylläpitävät
Helsingin ja Tampereen vapaa-ajattelijat yhdessä Uskonnottomat Suomessa -yhdistyksen kanssa. Neuvonnan lisäksi tarvitaan myös kanteluita, sillä
monissa kouluissa vanhat huonot toimintatavat näyttävät jatkuvan uusista
ohjeista ja oikeudenvalvojien kannanotoista huolimattakin.
Selkein ratkaisu olisi, etteivät koulut enää järjestä toimintansa osaksi mitään tunnustuksellista uskonnonharjoitusta. Sitähän on perheille tarjolla esimerkiksi ennen joulua runsaasti
muutenkin. Yhdenvertaisuuslain mukaan perussäännöstä poikkeamisesta
pitää säätää lailla. Lain mukaan oppilaitosten tehtäviin ei kuulu tunnustuksellisen uskonnonharjoituksen organisointi henkilökunnan toimin.
Liitto edistää tiedepohjaista maailmankuvaa ja ihmiskäsitystä sekä humanistista sekulaaria etiikkaa. Tiedepohjaista maailmankuvaa Suomessa
edistää myös Skepsis ry. Jos sitä ei olisi, se pitäisi keksiä. Epätieteellistä maailmankäsitystä levitetään ja suoranaista humpuukilla rahastamista tapahtuu
myös muuten kuin uskontoihin ja uskonnollisiin yhdyskuntiin liittyen. Vapaa-ajattelijat kritisoivat myös muuta kuin uskontoperäistä epätieteellistä maailmanselitystä ja uskomusmaailmaa. Koska Skepsis on jo keksitty,
voimme keskittyä uskontopohjaiseen

humpuukiin - sekä tietysti uskonnollisten instituutioiden etuoikeuksiin.
Uskontojen uhrien tuki ry tekee tärkeää työtä uskontojen, usein erityisesti uskonnollisten lahkojen jäsenyydestä ja vaikutuksesta irtaantuneiden ihmisten tukemiseksi. Usein on kysymys
jo pikkulapsena liitettyjen ja sosiaalistettujen itsenäistymisestä ja sosiaalisesti kivuliaasta irtaantumisesta. Koska UUT on keksitty, Vapaa-ajattelijat

ta yli puolet sanoo olevansa ”ei-uskonnollisia” ja alle neljännes ”uskonnollisia”, miten maallistumiskehitys jatkuu
nyt varhaisteini-iässä olevien keskuudessa? Siihen vaikuttaa varmaankin myös maailmankatsomuksellinen
keskustelu yhteiskunnassa. Kyse ei ole
vain 18 vuoden ikään tulevien kirkosta eroamisen määrän kehityspotentiaalista.
Helsingin Sanomissa (20.11.) tunnettu fyysikko ja tähtitieteilijä Lawrence
Krauss ”harmittelee,
että joutuu käyttämään
aikaansa uskonnon arvosteluun”, vaikka ”tärkein pyrkimykseni on
lumoutua todellisuudesta ja saada muutkin
ihmiset lumoutumaan siitä”. Krauss
tunnetaan myös uskontokriitikkona
Richard Dawkinsin tapaan.
”Uskonto on kuin mikä tahans a
asia, mutta kohtelemme sitä jonain
erityisenä. Se on pyhää, mutta tiede
sanoo, ettei mikään ole pyhää. Yritän
vahvist aa käsityst ä, ett ä kaiken voi
kyseenalaistaa”, Krauss sanoo lehden
haastattelun mukaan. Huomiota julkisuudessa onkin saanut hänen kristinuskolle naljaileva huomautuksensa:
”Unohtakaa siis Jeesus. Tähdet kuoli
vat, jotta te eläisitte.”
Kysymykset maailmasta, elämästä ja ihmisestä, maailmankuvasta, tieteestä, uskosta, uskonnosta, etiikasta ja
elämänkatsomuksesta kiinnostavat ihmisiä. Tästä kertoi myös Helsingin vaparien järjestämä Ilkka Niiniluodon
”Hyvä elämä ilman uskontoa” -puheja keskustelutilaisuus lokakuussa. Sen
tallenne on katsottavissa netissä liiton
sivuilla.
Kirjoitin uskontokritiikistä tällä palstalla numerossa 2/2014. Aikomus oli jatkaa nyt siitä enemmänkin,
mutta näköjään muuta piti taas kirjoittaa ensin. Olen siis periaatteessa
Brotheruksen kannalla, mutta osaltani toteutus ”viipyilee kuin syntisen
parannus”. Jatketaan harjoituksia ensi vuonna. Jumalattoman hyvää uutta vuotta 2016!

“Tärkein pyrkimykseni on
lumoutua todellisuudesta.”

U
Esa Ylikoski

skonnottomien järjestöjen keskinäinen yhteistyö on kehittynyt
myönteisesti viime aikoina. Tästä ovat esimerkkinä Humanistiliiton ja Vapaa-ajattelijain yhteiset aloitteet
tänä syksynä. Olemme esittäneet valtiopäivien avajaisten ohjelman kehittämistä uskonnonvapautta
ja yhdenvertaisuutta
kunnioittavaan suuntaan. Samoin olemme
yhdessä esittäneet elämänkatsomustiedon vahvistamista ja avaamista kaikille. Lisäksi olemme toivoneet kunnilta
ET-infon parantamista, varsinkin tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille. Oppilashan ilmoitetaan kouluun jo
puoli vuotta ennen koulun alkua.
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Vapaa-ajattelijat tavoittelevat uskonnonopetuksen lopettamista koulussa, mutta sitä on nyt ainakin mahdollista edistää oppilas kerrallaan. Jokainen ET:hen uskonnonopetuksen sijaan menevä oppilas vaikuttaa paitsi
yksilötasolla myös yhteiskunnallisesti. Koulutulokkaiden valintojen lisäk-

Jos Skepsistä ei olisi,
se pitäisi keksiä.
si ET-oppilaiden määrää lisää, kun kirkosta eronneet vanhemmat erottavat
myös lapsensa ja ilmoittavat vaihdosta
ET:hen, pois vauvana ”pakkokastettujen” lasten ”pakkouskonnosta”.
Humanistien ja vapaa-ajattelijain
yhteistyö on kehittynyt myös kansain-

välisessä toiminnassa. Niin kuin Oxfordissa 2014 hahmoteltiin, erityisesti pohjoismainen toiminta on nyt kehittynyt Norjan liiton aktiivisuuden
ja tuen kautta. Helmikuussa 2016 on
kansainvälisen liiton IHEU:n ja Euroopan liiton EHF:n pohjoismaisten
jäsenliittojen edustajien tapaaminen
Tukholmassa. Hieno
avaus oli myös Protun opintoryhmän
osallistuminen pohjoismaiseen nuorisoseminaariin tänä syksynä.
Sekulaarijärjestöjen laajemman vuoropuhelun ja yhteistyön tarpeellisuus on noussut esiin,
ja siihen paneudutaan ensi vuonna.
Yksinkertaisimpana lähtökohtana on
toisten toiminnan ja toimijoiden parempi tuntemus. Yhteistyötä on jo pidempään toteutettu siviiliseremonioiden edistämisessä Pro-Seremonioi-

voivat keskittyä laajempaan oikeusturvaneuvontaan ja -avustamiseen,
joka kohdistuu myös julkisen vallan
toimintaan mm. oppilaitoksissa ja armeijassa.
Kuitenkin meilläkin on ilmeistä tarvetta muun muassa vertaistuen sekä
kouluyhteistyön kehittämiseen. Siihen on tarkoitus paneutua ensi vuonna. Vapaa-ajattelijain alueellinen yhdistysverkosto lisää mahdollisuuksiamme auttaa tuen tarpeessa olevia ihmisiä.

Uskontokritiikkiä kehiin
Niin kuin Robert Brotherus viime
lehdessä aloitti ja tässä numerossa jatkaa, tarvitaan myös uskontokritiikkiä.
Tämä johtuu jo tasapuolisuuden vuoksi siitä, että tuhannet palkkapapit ja tuhannet ”oman uskonnon” opettajat tekevät työtä uusien sukupolvien parissa. Sekulaarin ja humanistisen katsomuksellisen kulttuurin ja ajattelun
jatkuva myönteinen kehitys ei ole itsestään selvää.
Jokainen sukupolvi muodostaa
maailmankuvaansa myös sosiaalisessa viitekehyksessä. Tällä hetkellä 1015 -vuotiaiden kirkkoon kuuluvuus on
huomattavasti suurempaa kuin 30-35
-vuotiaiden. Vaikka Nuorisobarometrin 2014 mukaan nyt 15-29-vuotiais-
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