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lanteessa vaikea ylläpitää illuusiota itsestään Suomen kansan moraalisena
selkärankana. Kirkko tulee haastetuksi
vielä monta kertaa avioliittokysymyksessä.
Kirkosta eroaminen on jatkunut
vilkkaana yli kymmen vuotta. Kirkon

Uskonnottomien pitää pitää ääntä
valtionkirkon asemasta.

26

Vapaa

vaikuttaa uskontokeskusteluun
maan asemaansa kabineteissa, poissa
julkisuudesta.
Kirkon erottaminen valtiosta ei ole
ollut suuria intohimoja herättävä kysymys valtamedioissa tai suuren yleisön
joukossa. Sekulaarin valtion ajaminen
ei ole aikaisemmin nostattanut lähes-
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Kirja-arvosteluissa tärppejä kesäloman
lukuhetkiin. Sivut 22-23.

Nyt on mahdollista

Ajattelija

U

skonnottomilla on ollut
monesti vaikeuksia selostaa, kuinka merkittävä rooli uskonnoilla on yhteiskunnassa
ja varsinkin politiikassa. Tämä koskee maailmalla yleisesti
uskontoja, mutta erityisesti Suomessa on ollut vaikea erottaa kristinuskoa
muusta yhteiskunnallisesta ja poliittisesta toiminnasta.
Uskonnot ovat poliittisia toimijoita,
ne haluavat muuttaa valtion ja yhteiskunnan noudattamaan heidän omia
arvojaan ja käytäntöjään. Uskontojen
perimmäiset arvot eivät missään suhteessa tue moniarvoista yhteiskuntaa,
jossa myös erilaiset vähemmistöt saisivat elää täysvaltaisina kansalaisina.
Tähän ei Suomessa ole aikaisemmin kiinnitetty huomioita, koska uskonto on ollut osa valtiokoneistoa ja
Suomessa on vallinnut yhtenäiskulttuuri. Uskonto on pystynyt vaikutta-

kään samanlaisia kansanliikkeitä, kuin
tasa-arvoinen avioliitto tai pakkoruotsin poistaminen kouluista.
Nyt tilanne on saattanut muuttua,
koska evankelis-luterilainen kirkko on
haastettu monelta puolelta ja se joutuu puolustamaan asemaansa julkisuudessa sekä ottamaan kantaa päivän poliittisiin kysymyksiin. Tämä on kirkolle aivan uusi tilanne ja jää nähtäväksi,
miten se tästä selviää.
Vaikka evankelis-luterilainen kirkko on edelleen todella merkittävä toimija, voidaan rehellisesti sanoa, että se
suuruuden ajat ovat ohi. Voidaan mainita esimerkiksi pari merkittävää tekijää, jotka haastavat nykypäivänä kirkon ja kristinuskon Suomessa. Yksi on
muuttunut avioliittokäsitys ja lainsäädäntö ja toinen on laajamittainen kirkosta eroaminen.
Tasa-arvoinen avioliittolaki on siitä
merkittävä, että siinä nähdään kuinka
suurin osa kansasta on avioliittoinstituutiosta eri mieltä kuin evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon on tässä ti-

jäsenmäärä tippui alle neljän miljoonan vuoden vaihteessa. Sen suhteellinen jäsenosuus kaikista suomalaisista
tulee tippumaan 70 prosenttiin parin
vuoden sisään. Helsingissä kirkkoon
kuuluvien osuus tippuu alle 50 prosentin mahdollisesti jo vuonna 2017.
Joku kirkon kellokas kertoi, että
kirkko kyllä kestää kirkosta eroamispiikit, mutta se ei kestä keskimääräistä 100 - 150 päivittäistä kirkosta eroamista. Sataan päivittäiseen kirkosta
eroajaan päästään, jos vuodessa eroaa
36 500 kirkosta jäsentä. Kirkosta eroaminen on kirkolle merkittävä imagollinen ja taloudellinen ongelma.
Nyt kun uskonto on noussut uutisiin ja päivänpolitiikkaan muussakin
kuin positiivisissa yhteyksissä, pitäisi
uskonnottomien ryhtyä pitämään voimakkaammin ääntä valtionkirkon asemasta Suomessa. Nyt tämä ääni kuuluu varmasti paremmin kuin aikana,
jolloin uskonnosta puhuttiin julkisuudessa paljon vähemmän ja kirkko oli
voimiensa tunnossa.
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Agnostinen istunto

Jumalharhat

Ateistit ja sekularismin kannattajat

iskujen kohteena
Bangladeshissa
Antti Rautiainen

V

uonna 2013 alkanut väkivallan aalto Bangladeshin ateisteja ja muita sekularismin kannattajia vastaan vain kiihtyy. Viimeisimmät uhrit
ovat Bangladeshin ensimmäisen seksuaalivähemmistöjen lehden Roopbaanin toimittaja Xulhaz Mannan ja
hänen ystävänsä. Heidät puukotettiin
kuoliaaksi kotonaan 25. huhtikuuta.
Yhteensä yksitoista ateistista tai muuten sekularismia kannattavaa aktivistia on tapettu Bangladeshissa vuoden
2013 jälkeen.
Viimeisten 25 vuoden ajan Bangladeshia on hallinnut vuorotellen kaksi puoluetta, Awami-liiga ja Bangladeshin kansallinen puolue BNP. Puolueilla ei juurikaan ole aatteellisia eroja, molemmat ovat kansallismielisiä ja
sekulaareja puolueita poliittisessa keskustassa. Ne kuitenkin edustavat keskenään vihamielisiä valtaklikkejä. Lisäksi puolueiden poliittiset liittolaiset
tulevat poliittisen kentän vastakkaisilta laidoilta. Awami-liiga on liittoutunut pienten vasemmistopuolueiden
kanssa, ja BNP on liittoutunut pienten
islamististen puolueiden kanssa, joista
merkittävin on Jamaat-e-Islami.
Jamaat-e-Islami vastusti nationalismia ja Bangladeshin itsenäistymistä Pakistanista vuonna 1971, ja kannatti yhtenäistä muslimivaltiota. Itsenäisyyssota oli verinen, ja Jamaat-e-Islami vastusti kansallismielisiä tavoilla
joita voi pitää kansanmurhana. Naisia
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raiskattiin, uskonnollisten ja etnisten
vähemmistöjen edustajia ja älymystöä
murhattiin järjestelmällisesti.
Awami-liiga voitti vaalit vuonna
2008, ja päätti aloittaa itsenäisyysitsenäisyys
sodan likapyykin
apyykin pesemisen. Hallitus perusti kansainvälisen rikostuomioistuimen,
en, joka on asettanut yhdeksän Jamaat-e-Islamin
t-e-Islamin ja kaksi BNP:n
johtajaa syytteeseen sodanaikaisista
rikoksista. Aluksi länsimaat tukivat
tuomioistuimen
uimen perustamista, mutta
sittemmin on tullut selväksi, että oikeusprosessit
ssit eivät ole reiluja ja puolueettomia. Esimerkiksi BNP:n Salahuddin Quader
der Chowdhuryy hirtettiin,
vaikka monien
nien todistajien mukaan
hän ei ollut Bangladeshissa sisällissodan aikana.
Sekulaariari- ja ateistiaktivistien mukaan tuomioistuimen
ioistuimen linjan tulisi olla vielä kovempi. Kun Jamaat-e-Islamin Abdul
ul Quader Mollah sai elinkautisen tuomion, aktivistit organisoivat kuolemantuomiota
olemantuomiota vaatineen
Shahbag-liikkeen,
iikkeen, jonka mielenosoituksiin osallistui
sallistui satoja tuhansia. Korkein oikeus
us taipui poliittisen paineen
edessä ja Mollah hirtettiin. Sekulaariaktivistien murhat ovat paljolti kostoa tästä tuomiosta.
omiosta.
Jamaat-e-Islami
-e-Islami on tuominnut sekulaariaktiviskulaariaktivistien murhat,
at, niiden takana on pieniä
ieniä radikaaliryhmiä. Puolueen rekisteröinti
ti kuitenkin
evättiin vuonna 2014.
Puolueen peruskirjan
mukaan se ajaa en-

Mahdollista, mutta
Kolumni

nen kaikkea Jumalan tahtoa, mikä oli
tuomioistuimen mukaan ”ristiriidassa demokratian kanssa”. Saman argumentin perusteella voisi kieltää kaiklaki liikkeet jotka uskovat mihinkään la
kia perustavanlaatuisempiin moraaliperiaatteisiin.
Bangladeshin poliittinen väkivalta
tuskin loppuu niin kauan kun menneisyyden vääryyksiä ratkotaan uusilla vääryyksillä.

epätodennäköistä

U

skovaisten kanssa väitelleet lienevät kuulleet
argumentin: “Ei voida
todistaa että Jumalaa
on, muttei myöskään
että Jumalaa ei ole, joten jokainen on vapaa uskomaan miten haluaa”. Tai: “Ateistit ovat aivan yhtä uskovaisia kuin kristityt, he vain uskovat eri tavalla.” Tietyssä mielessä uskovaisella on pointti: vaikka otettaisiin
huomioon kaikki historialliset todisteet uskonnoista ihmisten keksintönä,
kaikki psykologiset todisteet uskonnollisista kokemuksista aivojen tuotoksina, kaikki biologian ja geologian
todisteet elämän ja ihmisen luonnollisesta alkuperästä sekä kaikki luonnontieteiden todisteet ihmeitä ja yliluonnollista vastaan, ei silti todennäköisyys jumalien olemassaololle painu aivan nollaan prosenttiin saakka.
Mutta pirun lähelle nollaa se painuu ja siinä on koko homman juju.
Varmuudella todistamisen mahdottomuutta havainnollistetaan joillakin Prometheus-leireillä järjestämällä leikkimielisiä väittelyitä, joissa ryhmä leiriläisiä yrittää väittää että kuu on
juustoa. Toiset “rationalistit” esittelevät lukuisia hyviä todisteita juustokuuta vastaan, mutta juusto-”uskovaisten”
on helppoa keksiä ad-hoc selityksiä,
miksi todisteista huolimatta kuu voi
kuitenkin olla juustoa. Mutta mahdollisuus ja todennäköisyys ovat tässäkin

kaksi aivan eri asiaa: todisteiden vuoren alla häviää niin juustokuun kuin
jumalienkin todennäköisyys jollekin
0.00000000000001% tasolle. Ero sen
ja tarkan nollan välillä jää filosofiseksi
saivarteluksi - käytännön tasolla klas-

syyksien arviointiin on sovellettavissa
matemaatikko Kolmogorovin kehittämä malli ja siitä edelleen suomalaisen Jorma Rissasen jalostama MDL
(Minimum Description Length) -laskenta. MDL-laskenta osoittaa, miten

Lohikäärmeet ovat melkein yhtä
epätodennäköisiä kuin jumalat.
siset uskonnot ovat yhtä väärässä kuin
kuu on kiveä.
Järkevä ajattelija käsittelee uskontojen väitteitä kuten tuomari murhaoikeudenkäynnissä eri hypoteeseja.
Epäillyn tuomitsemiseksi riittää, että
hänen syyllisyytensä voidaan osoittaa
todistusaineiston valossa tarpeeksi
suurella varmuudella. Todisteita ja argumentteja syyttömyyden ja syyllisyyden kannalta punnitaan, ja harkitaan
kummilla on enemmän painoarvoa.
Siinä missä oikeuden tuomarit
yleensä käyttävät vain intuitiotaan
päätelläkseen syyllisyyden todennäköisyyttä, löytyy todennäköisyysmatematiikasta parempia keinoja. Bayesin
analyysin avulla voidaan arvioida yksittäisten todisteiden numeerista vaikutusta hypoteesin todennäköisyyteen. Vielä laajemmin todennäköi-

kilpailevien hypoteesien suhteelliseen
todennäköisyyteen vaikuttaa todistusaineiston lisäksi hypoteesien reduktiivisuus. Kaikkivoipia jumalia sisältävät
hypoteesit kuten kreationismi paljastuvat MDL-laskennalla huikeasti epätodennäköisemmiksi kuin yksinkertaisiin reduktiivisiin mekanistisiin perustuvat hypoteesit kuten evoluutio.
MDL-laskenta on matemaattinen perustelu skeptikoille tutusta Occamin
partaveitsen periaatteesta.
Väittelyissä uskovaisten kanssa kannattaa siis pyrkiä keskustelemaan todennäköisyyksistä ja niihin vaikuttavista seikoista. Näin ateistisen position vahvuus tulee parhaiten esille.
Eihän voida esimerkiksi todistaa ettei
lohikäärmeitä ole olemassa, mutta ne
ovat silti melkein yhtä epätodennäköisiä kuin jumalatkin.
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Katso englanninkieliset luennot videoina osoitteessa

www.rationalistconference.com

Teema:

KANSAINVÄLISYYS

Rationalist International tulevat tapahtumat ja sähköpostilista

www.rationalistinternational.net

Kansainvälinen rationalistien

konferenssi Tallinnassa
Kimmo Laine

R

ationalist International
on nimensä mukaisesti
kansainvälinen rationalistijärjestö, joka pyrkii
tuomaan yhteen rationalistit, skeptikot, vapaaajattelijat ja humanistit ympäri maailman jakamaan ideoita ja kokemuksia
ja toimimaan yhdessä rationalismin
edistämiseksi. Järjestön puheenjohtaja on nykyisin Suomessa asuva Sanal
Edamaruku, joka joutui lähtemään
maanpakoon Intiasta joitain vuosia
sitten. Hän on myös ollut vastuussa
Tallinnassa 23.-24.4.2016 järjestetystä kansainvälisestä rationalistien konferenssista. Vieraita oli ympäri maailman. Suomesta oli saapunut useita
puhujia, kuten suomalaisesta humanismista luennoinut Gunn Winter ja

suomalaisesta vapaa-ajattelusta puhunut Esa Ylikoski.
Rationalismia tarvitaan. Uskonnot ovat usein epäonnistuneet tehtävässä jonka ne ovat itselleen ottaneet: heikompien suojelu. Tosiasiallisesti uskonnot lähinnä vain käyttävät heikompia hyväksi. Rationalistien
konferenssin puheenvuoroissa saattoi havaita, että eri puolilla maailmaa
erilaiset ihmisryhmät ovat uskontojen
uhreja, jotka kaipaisivat rationalistista vapautusta.

ki suuret totuudet alkavat jumalanpilkkana.” Maapallo on pyöreä, evoluutio on saanut aikaan lajien kirjon
ja sairaudet johtuvat pöpöistä eivätkä demonien riivauksesta. Jumalanpilkkaajia ei siis tulisi suinkaan tuomita, vaan kuunnella tarkoin mitä sanottavaa heillä on. Jumalanpilkkaajat
vähentävät niiden tietämättömyyden
aukkojen määrää, joissa Jumala vielä lymyää.

Jumalanpilkkaajat

Vaikka lääketiede on lännessä kehittynyt huimaa vauhtia, kaikkia maailmankolkkia se ei ole vielä tavoittanut. Joissain maissa sairauksia parannetaan edelleen rukouksin, yrtein ja
loitsuin. Oma lukunsa ovat länsimaiden “vaihtoehtolääketiede”, joka pyrkii lietsomaan aiheettomia pelkoja ja

Monissa maissa kuten Suomessa on
yhä edelleen voimassa rangaistus jumalanpilkasta. Australialainen Michael A. Sherlock luennoi jumalanpilkan
merkityksestä. Hän otti esiin George Bernard Shawn’n sitaatin: ”Kaik-

Sairaat

parantamaan niitä sitten vaikutuksettomilla rohdoilla. Robert Eagle kertoi dokumenttielokuvastaan Guru Busters, jossa hän seuraa Intialaisia
hömppäshamaaneja paljastavaa
ryhmää, mukanaan nuori Sanal Edamaruku.
Ongelmana etenkin kehittyvien
maiden suhteen “vaihtoehtohoidoissa” on se, että silmänkääntötemput
ovat halpoja ja helppoja. Oikea lääketiede vaatii enemmän resursseja. A.C.
Peter esitteli Intiassa toimivan humanitäärisen avustusohjelman Gift of Life, joka tarjoaa avosydänkirurgiaa varattomille lapsille, joilla ei muutoin
olisi mahdollisuutta saada apua. Gift
of Lifen taustajärjestö on sitoutumaton Rotary Club. Myös suomalaisella
Rotary-järjestöllä on lääkäreitä Afrikkaan järjestävä lääkäripankkiohjelma.
Lisäksi on olemassa Lääkärit ilman rajoja, Médecins Sans Frontières-järjestö. Lääkäripalveluja tarjoavien humanitääristen järjestöjen kautta voi edesauttaa kunnollisen sairaanhoidon saatavuutta sinne, missä muuten oltaisiin
taikatemppujen varassa.

Herkkäuskoiset
Skeptikoita tarvitaan paljastamaan
huuhaakauppiaat. Sitä mukaan kun
usko jumaliin on laimentunut, usko
uuden ajan höpötyksiin on vain kasvanut. Höpsöt uskomukset eivät ole
kadonneet, ne ovat vain muuttaneet
muotoaan. Martin Vällik esitelmöi Viron skeptikkoyhdistyksestä, jota koskeva mieleenpainuvin yllätys oli että
varsinaisia jäseniä on vain kahdeksan,
mutta facebook-ryhmässä jäseniä on
yli 4000. Pienikin porukka saa tehokkaasti äänensä kuuluviin sosiaalisessa mediassa.

Brittiläinen Adrian Bailey piti esitelmän skientologiasta, jonka jäsenyydestä hän on toipumassa. Skientologia on hurja ihmisiä manipuloiva kultti, joka kiristää jäseniltään rahaa kaivettuaan heistä esiin ensin yksityisiä
asioita, jotka sitten uhataan paljastaa.
Vaikkei lentävän spagettihirviön kirkko ole saanut virallista uskonnollisen
yhdyskunnan statusta Suomessa, ei sitä ole skientologiakaan saanut.

Lapset
Uskonnoilla on erityinen kiinnostus
lapsia kohtaan. Uskonnot pyrkivät alistamaan ihmisen heti pienestä pitäen
seuraajakseen, sillä aikuisen indoktrinointi on paljon vaikeampaa. Tiina
Vilponen luennoi Sexpon työstä ympärileikkausten kieltämiseksi. Ruotsista saapunut Emilia Ericson otti esille
lapsivaimot ja kunniamurhat, joista on
Ruotsissa tullut jo siinä määrin toistuvia että niihin tulee puuttua. Länsimainen lainsäädäntö usein perustuu sille
ajatukselle että lapsilla on samat oikeudet kuin aikuisilla ja kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti kulttuuriin ja
uskontoon katsomatta. Silti lapset ovat
jossain tilanteissa lainsuojattomia, kun
heidän vanhempansa kohtelevat heitä
kaltoin kulttuurin nimissä.
Robert Brotherus esitteli nuorisolle suunnattujen Prometheus-leirien toimintaa Suomessa, ja esitys herätti suurta kiinnostusta kuulijoissa. Tänäkin kesänä järjestetään kaksi
kansainvälistä englanninkielistä Prometheus-leiriä.

Naiset
Uskonnollinen totalitarismi pyrkii
kontrolloimaan naisia. Naisia pyri-

tään alistamaan, olipa kyse pukeutumisesta, seksuaalisuudesta, opiskelusta, tai jopa auton ajamisesta. Puolassa
tilanne on kääntynyt katolisen kirkon
ikeessä huonoon suuntaan. Nina Sankari kertoi siitä miten aiemmat hyvät
uudistukset on kumottu uusilla laeilla
Puolassa parinkymmenen vuoden sisällä. Iranilaistaustainen Maryam Namazie kertoi muun muassa Twitterissä
levinneestä #exMuslimBecause -hashtagistä, jota käyttäneet twiittaajat kertoivat syistä sille, miksi ovat luopuneet
islamista. Huntujen vaatiminen, naisen epätasa-arvoinen asema sharia-oikeudessa, naisen heikompi asema perinnönjaossa ja monet muut syyt ovat
saaneet naisia luopumaan islamista.
Bangladeshista saapunut Taslima Nasrin summasi tilanteen hyvin todetessaan että kaikki uskonnot ovat naisvastaisia. Rationalistinen feminismi vapauttaisi naiset uskontojen ikeestä.

Koko maailma
Lopulta oikeastaan kaikki ihmiset hyötyisivät rationalismista jollain tavalla.
Järjen käyttö edistää ihmiskunnan,
eläinkunnan ja maapallon hyvinvointia kaikkialla, jos sitä vain sovellettaisiin kaikessa ihmiskunnan päätöksenteossa. Oman edun tavoittelu kaikkien
lajien vahvimpana selviytymisvaistona ottaa kuitenkin vallan helposti. Ihmiskunnan onnistuminen onkin kiinni siitä, voitammeko luontaisen viettimme tavoitella valtaa ja omaisuutta,
ja tukeudumme sen sijaan järkeemme
rakentaessamme tulevaisuuden yhteiskuntaa. Kiitos Sanal Edamarukulle ja
kaikille tapahtuman järjestelyyn osallistuneille tapahtuman järjestämisestä,
ja toivon vilpittömästi että näitä järjestetään jatkossakin.

Kuva Martin Vällik
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Pohjoismainen tapaaminen
Tukholmassa

Maarit Fredlund ja Esa Ylikoski

V

apaa-ajattelijain yhteistyö pohjoismaisten
humanistijärjestöjen
kanssa laajenee. Helmikuussa 2016 pidettiin Tukholmassa pohjoismainen seminaari, jossa oli mukana Islannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan
ja Suomen humanistiliittojen sekä Vapaa-ajattelijain liiton edustajia. Olemme Kansainvälisen humanistien ja eettisen unionin (IHEU) jäseniä, ja IHEU
yhdistää humanisti-, rationalisti-, vapaa-ajattelija-, rationalisti-, ateisti- ja
sekulaarijärjestöjä kautta maailman.
Pohjoismaiden ihmisoikeustilanteessa todettiin seminaarissa yhtäläisiä haasteita ja tavoitteita. Käsittelyssä
olivar muun muassa Tukholman esikaupunkialueilla tapahtunut huolestuttava uskonnollinen radikalisoituminen, lasten oikeudet sekä Pohjoismaisen humanistimanifestin laadinta.
Yhteistyötä päätettiin jatkaa. Seuraava tapaaminen pidetään helmikuussa
2017 Helsingissä.

naiset ja tyttäret toimivat fundamentalistisen uskonnon normien mukaan. Juuri
tätä hän oli aikoinaan paennut ja nyt joutuu pakenemaan taas.
Kun Dagli tuli Ruotsiin 30 vuotta
sitten, turkkilaiset naiset opettivat hänet pyöräilemään, käymään uimahallissa, puhumaan ruotsia, syömään haarukalla ja veitsellä sekä sen, että Ruotsissa myös naiset käyvät työssä. Nyt
joillain alueilla uusille maahan muuttaneille opetetaan, että tulee käydä
moskeijassa, paastota ja käyttää peittäviä asuja. Vaikka he eivät olisi kotimaassaan pitäneet huivia tai burkhaa,
yhteisö saattaa pakottaa heidät siihen
uudessa maassa. Ruotsissa ollaan hitaita myöntämään, että kotouttamisohjelmassa on puutteita. Yhteiskunta ei suojele riittävästi naisia ja tyttöjä.

Kun maahanmuuttajat eristetään
omille alueilleen joilla työttömyys on
huomattavasti korkeampaa kuin valtaväestön parissa, saattaa siitä seurata eitoivottua käyttäytymistä. Kun rasistit
pelottelevat maahanmuuttajia ja heille osoitetaan etteivät he eivät ole tervetulleita, on silloin turvallisinta olla
omiensa parissa. Epätoivo, turhautuminen ja toimettomuus synnyttävät vihaa ja vihan voi kanavoida eri tavoin.
Dagli, Daruvala ja Stark ovat uhkailuista huolimatta jatkaneet keskustelutilaisuuksien pitämissä lähiöissä
nimellä förortsfika, suomeksi esikaupunkikahvittelu. Heillä on myös oma
keskusteluryhmä, förortsfeminism.
Heidän mielestään tilanteesta pitää
puhua ja siihen he toivoivat sekulaaria kulttuuria ja humanismia edistä-

Uskonnollinen
radikalisoituminen uhkana

vien järjestöjen tukea. Kriittistä keskustelua ei pidä luovuttaa rasisteille.
Daruvala on nyt valittu myös Ruotsin
Humanistiyhdistyksen liittohallituksen jäseneksi.
Viikonlopun keskustelussa tuotiinkin esille parannuskeinoja: toiminnan
pitäisi perustua ihmisoikeuksiin, uskonnonvapauteen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon sekä demokraattisiin arvoihin. Asutuksen eriytyminen
(segregaatio) tulisi pysäyttää ja purkaa,
uskonnottomia palveluja tulisi lisätä,
uskonnolliset lastentarhat ja koulut tulisi sulkea, uskonnollisten organisaatioiden taloudellinen tuki tulisi lopettaa. Vastustetaan radikaaleja ryhmiä,
ei koko kansanosaa. Kaikilla on velvollisuuksia ja oikeuksia yhteiskuntaa kohtaan. Poliittisen järjestelmän
tulee antaa selkeitä ohjeita eikä epämääräisiä ympäripyöreyksiä. Nyt opettajat, sosiaalityöntekijät ja lääkärit eivät aina tiedä, mitä tehdä ongelmatilanteissa. Uskonnolliset voimat saavat
liikaa tilaa maahanmuuttokeskustelussa. Ihmisoikeudet ja humanistiset arvot voidaan hyväksyä ottamatta kantaa uskonnollisiin peruskysymyksiin.

Lasten oikeudet

Tukholman lähiöiden, erityisesti Husbyn,
tilanteesta kertoivat maahanmuuttajataustaiset Ruotsissa jo kauan asuneet Zeliah Dagli, Dinky Daruvala ja Inger
Stark. Dagli oli tuonut julkisuuteen, että
hän hakee uudestaan turvapaikkaa Ruotsissa oltuaan maassa jo 30 vuotta. Hän haluaa pakoon ihmisiä, jotka valvovat että

Sunnuntaina puhuttiin lasten oikeuksista, Ruotsin humanistien Emilia
Ericssonin alustuksen pohjalta. Lähtökohtana tulee olla Lasten oikeuksien julistuksen 14. artiklan mukaan
lapsen oikeus ajatuksen-, omantunnon
ja uskonnonvapauteen. Vanhemmilla

on vain oikeuksia ja velvollisuuksia antaa lapselle ohjausta hänen oikeutensa käyttämisessä tavalla, joka on sopusoinnussa lapsen kehitystason kanssa.

jan ja Ruotsin humanistien edustajat
kritisoivat maittensa koulujen uskontotieto-oppiaineen ev.lut. opetuksen
suurta määrää. Norjan humanistiliitto

Kriittistä keskustelua ei pidä
luovuttaa rasisteille.
Tätä tulkitaan siten, että vanhemmilla on oikeus päättää lapsistaan.
Milloin lapset saavat päättää itse? Poikia ympärileikataan uskontoon vedoten. Ruotsissa noin seitsemän prosenttia käy uskonnollista koulua. Pakkoavioliittoja on arviolta 70 000 ja ne koskevat myös poikia. Kunniaväkivaltaa
esiintyy. On ilmennyt, että ennen
Ruotsiin tuloa solmittuja lapsiavioliittoja on edelleen voimassa. Ruotsin
humanistit ovat joissain tapauksissa ilmiantaneet sosiaalitoimen, joka ei ole
suojellut tyttöjä.
Kokouksessa keskusteltiin myös uskonnonvapaudesta julkisissa kouluissa. Koulutyöhön liitetään yhä jumalanpalveluksia ja hartauksia, ja ne halutaan pois koulupäivän ohjelmasta.
Kuultiin, että Islannissa Reykjavikin
kaupunki on antanut kouluille ohjeen,
jonka mukaan jumalanpalveluksia ei
enää pidetä koulupäivän aikana.
Puhuttiin myös tieteenvastaisuudesta ja luomisteorian levittämisestä. Nor-

oli tehnyt asiaa kitkerän hauskalla tavalla prosenttiluvuin valaisevan videon.

Pohjoismainen
Humanistimanifesti
Kun Norjan humanistiyhdistys totesi
tarpeen ajanmukaistaa oman manifestinsa, he ehdottivat Pohjoismaisen manifestin kirjoittamista. Ajatus sai kannatusta, onhan maillamme enemmän
yhteistä kuin eroja.
Tukholman tapaamisessa työstettiin viime vuonna tehtyä manifestin
ensimmäistä luonnosta. Siltä pohjalta syntyi keväällä Suomessakin käsittelyssä ollut luonnos, joka oli nähtävillä Vapaa-ajattelijain nettisivuilla ja
liiton hallinnossa kommentointia varten. Palauteaika on nyt mennyt umpeen. Ajatuksena on, että tekstistä ei
tehdä luonnoksen yhtä sivua pidempää. Manifesti on tarkoitus hyväksyä
tämän vuoden aikana. Palaamme asiaan.

Kuva Arnfinn Pettersen
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Maahanmuuttajat ja
uskonnonvapaus
Kimmo Laine

H

elsingin seudun vapaa-ajattelijat järjesti 7. helmikuuta
paneelikeskustelun
aiheena maahanmuuttajat ja uskonnonvapaus. Panelisteina kuultiin kolmea maahanmuuttajaa: ateismin vuoksi turvapaikan
saanut Bass Mirzai, venäjänkielisen
Spektre-lehden päätoimittaja Eilina
Gusatinsky ja Helsingin seudun vapaa-ajattelijoiden varapuheenjohtaja
Binar Mustafa. Heidän lisäkseen paneeliin oli kutsuttu Bass Mirzain tukihenkilö Varpu Kinnunen-Saaritsa, uskontotutkija Teemu Pauha sekä
HVA:n puheenjohtaja Jape Lovén. Tilaisuuden juontajana toimi Esa Ylikoski. Seuraavaksi esittelen teemoja, joita
keskustelussa nousi esiin.

Maahanmuuttajien
katsomukset
Keskustelussa kiinnitettiin huomiota
siihen että yleiset käsitykset maahanmuuttajien katsomuksellisesta jakaumasta on värittynyt. Muslimitaustaisten osuutta kuvitellaan huomattavasti
10
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suuremmaksi kuin se todellisuudessa
on. Tosiasiassa Suomeen tulee huomattava määrä venäjänkielistä väestöä, jotka ovat enimmäkseen uskonnottomia. Gusatinskyn esittämän arvion mukaan vain kymmenesosa heistä on ortodoksikristittyjä.
Isoin ongelma on että aivan tarkkaa tietoa tulijoiden katsomuksista ei
myöskään ole, vaan se perustuu toisinaan pelkästään lähtömaan ja kielen
perusteilla tehtyihin oletuksiin. Suomen kaltainen valtiollinen rekisteri
henkilöiden uskontokuntaan kuulumisesta ei ole yleinen kaikkialla maailmassa, eivätkä kaikki kansalaisuuden
saaneet Suomessa oitis liity johonkin
uskontokuntaan, joten on haasteellista määritellä kuka on mitäkin. Vaikka joissain muslimimaissa ei tilastollisesti olisikaan ateisteja lainkaan, on
maahanmuuttajien joukossa kuitenkin
ateisteja ja kaappiateisteja.

näkevät ensimmäisenä. Suomalaisten
kasvanut uskonnottomien osuus, tapaluterilaisten pragmaattinen ateismi
ja leipäpapit ovat Suomen todelliset
katsomukselliset kasvot, jotka maahanmuuttaja oppii tuntemaan vasta
myöhemmin.
Kun suomalainen näkee puolikuun
tai jonkin muun uskonnollisen symbolin maan lipussa, voi herkästi muodostua käsitys että siinäpä on uskonnollinen maa, unohtaen ehkä että meilläkin
on risti omassa lipussa. Nämä julkisivujen uskonnollisuuden varaan rakennetut ennakkokäsitykset luovat turhia
jännitteitä maahanmuuttoon liittyvään keskusteluun. Varmasti osa maahanmuuttajista on hartaita uskovia, kuten varmasti osa suomalaisistakin on,
mutta uskonnon suhteen välinpitämättömiä löytyy joka puolelta maailmaa.

Harhaluuloja puolin ja toisin

Panelistien yhteinen mielipide vaikutti olevan, että kotoutumista Suomeen
helpottaisi huomattavasti enemmän
suomen kielen opetus kuin uskonnon
tuputtaminen. Uskonnonharjoituksen
mahdolliseksi tekeminen vetää kotouttamisen mutkat suoraksi. On helppoa
kuvitella että rukouspaikka osoitta-

Suomi ja suomalaiset nähdään herkästi kristillisenä maana ja kansana.
Valtionkirkon näkyminen voimakkaasti valtion yhteistyökumppanina
on se hartaan uskonnollinen julkisivun kulissi, jonka maahan saapuvat

malla on tehty maahan saapuvien elämä kotoisaksi, mutta aito integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan
vaatii paljon suurempia panostuksia.
Maahanmuuttajien uskonnonharjoitustarpeista pidetään parempaa huolta
kuin kielenopetuksesta. Siitä muodostuu vinoutunut malli, johon kotoutuva
pyrkii sopeutumaan, vaikkei uskonto
olisi kaikille välttämättä niin tärkeä ollutkaan. Maahanmuuttajilta itseltään
liian vähän kysytään mitä he itse tarvitsevat, ja mistä olisi heille itselleen
eniten apua kotoutumiseen.

Uskonto koulussa
Panelistit kokivat yhteisen eettisen ja
humanistisen pohdinnan opettamisen
mielekkäämmäksi kuin nykymuotoisen
jaottelevan uskonnon opetuksen. Panelistit pohdiskelivat kukin tulisiko uskontojen opetus jättää kokonaan pois, opettaa yhteistä katsomuksellista ainetta tai
yhdistää uskonto osaksi historiaa ja yhteiskuntaoppia? Yleisökysymyksenä esitettiin ajatus siitä että nykymuotoinen
oman uskonnon opetus voisi ehkäistä

uskonnollista radikalisoitumista ja toisaalta myös antaa tilaa oman uskonnon
kriittiselle tarkastelulle, mutta tätä väitettä panelistit jokseenkin epäilivät.

uskonnoton, ja kotimaassaan joutuisi vainotuksi tästä syystä. Huomattavasti helpommin olisi saanut turvapaikan, jos olisi kääntynyt kristityksi.

Viranomaiset

Pähkinänkuoressa

Yksilön oikeusturvan kannalta olisi tärkeää, että viranomaisille annettu tieto ei ole ennakkoluulojen, värittyneen tulkkauksen tai puutteellisiin
tietoihin perustuvaa. Tämä olisi ollut
erityisen tärkeää Bass Mirzain turvapaikkakäsittelyssä, sillä hän oli Suomeen tullessaan erehtynyt viranomaisille kertomaan oman maansa tapoja noudattaen että hän on muslimi,
vaikka tosiasiassa hän on uskonnoton. Kun on kotoisin eri kulttuurista
ja puhetta viranomaiselle on tulkkaamassa harras muslimi, voi olla melko haasteellista kertoa niinkin henkilökohtainen asia kuin että ei usko
jumalaan, vaikka sillä voi olla suuri
merkitys turvapaikan saamisen kannalta. Bass Mirzai sai lopulta pitkällisen prosessin jälkeen Suomesta turvapaikan sen perusteella että hän on

Keskustelun herättämät huomiot voisi
tiivistää vaikkapa näin: maahanmuuttajien itsensä olisi hyvä olla mukana kehittämässä toimintatapoja. Maahanmuuttajien sen paremmin kuin kantaväestön
ei kannata olettaa toisistaan liikaa, vaan
kysyä reilusti ja kertoa reilusti. Ennakkoluulot eivät auta ketään vaan vain pahentavat asioita. Kotouttamisessa tulisi panostaa enemmän kielen opetukseen, vähemmän uskontoon. Suomalaisten olisi
hyvä saada paremmin tietoa ennakkoluulojen ehkäisemiseksi, ja tietoa maahantulijoiden taustoista olisi syytä selvittää paremmin. Kun on selviä viitteitä
siitä että Suomeen saapuvista merkittävä
osa on ateisteja, uskonnon suhteen välinpitämättömiä, ex-muslimeja tai millä tahansa nimikkeellä ei-uskonnollisia,
heidänkin etujensa valvominen kuuluu
uskonnottomien etujärjestölle.

Kieli vs. uskonto

Lue lisää!
Pakoon uskontoa on Vapaa Ajattelijan numerossa 4/2014
ollut kertomus uskonnottoman maahanmuuttajan, Bass
Mirzain, vaikeuksista ja taistelusta viranomaisten kanssa.
Lehdessä ollut juttu vaikutti myönteisesti Mirzain tur-

vapaikkahakemukseen. Mirzain turvapaikka on ensimmäinen sekularistisen vakaumuksen perusteella myönnetty turvapaikka Suomen historiassa. Vapaa Ajattelija onnittelee!
2/2016 • Vapaa Ajattelija
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Yhdysvallat perustettiin sekulaarina valtiona vuonna 1776. Kirkko ja valtio erotettiin
toisistaan perustuslain ensimmäisessä lisäyksessä. Tätä on vaikea uskoa, kun
tarkastelee maan tilaa nykyisellään. Monet yhdysvaltalaiset elävät harhaluulossa
että valtio olisi perustettu raamatullisille arvoille, siitä huolimatta että esimerkiksi
uskonnonvapauden takaava perustuslain ensimmäinen lisäys on ristiriidassa
Raamatun ensimmäisen käskyn kanssa: älä pidä muita jumalia. Miksi Yhdysvaltain
historiaa ja koulukirjoja kirjoitetaan uusiksi totuutta vääristellen?

Kimmo Laine

T

exasilainen rationalismin
puolestapuhuja ja YouTube-julkkis Aron Ra teki
maaliskuussa kuukauden
mittaisen Euroopan kiertueen pitäen kaikkiaan
neljässätoista maassa luentoja. Iloksemme hän poikkesi myös 30.3. Helsingissä, Intian suurlähetystössä Sanal Edamarukun ja kunnianarvoisan
Intian suurlähettilään Ashok Kumar
Sharman vieraana. Haluankin tässä
yhteydessä kiittää heitä tilaisuuden
isännöinnistä. Ra esitti tunnin mittaisen luennon siitä, mikä tai kuka on ajamassa rationalismia rappiolle Yhdysvalloissa.

12
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Apinaoikeudenkäyntejä
“Apinako niin paljo muuttuupi, siitä
nyt hulluki suuttuupi”, lauleskeli Antti
Syrjäniemi Daytonin oikeudenkäynnistä kertovassa rallissaan vuonna
1929. On jotenkin ironisen tyypillistä
että Yhdysvalloissa on pyritty ratkaisemaan tieteellinen totuus ihmisen alkuperästä oikeussalissa eikä laboratoriossa. Viimeisin oikeusjuttu kreationismin ja evoluution kahakasta käytiin
tapauksessa Kitzmiller v. Dover vuonna 2005, kun joukko vanhempia haastoi Pennsylvanian osavaltio Doverin
kouluhallituksen oikeuteen siitä että kouluissa oli ohjeistettu esittämään
“älykkään suunnittelun teoria” vaihtoehtona evoluutioteorialle. Uskonto
koki tappion, kun oikeudessa saatiin
näytettyä että älykkään suunnittelun
teoria on labratakkiin puettua uskontoa, eikä se näin ollen kuulunut osavaltion kouluihin.
Ran kotiosavaltiossa Texasissa opetuslautakunta koostuu kreationismin

Kuva Kimmo Laine

uskovista ihmisistä, jotka valikoivat oppikirjat, ja jopa pyytävät niihin
korjauksia. Toiseksi suurimpana oppikirjojen ostajana Texasin osavaltion
oppikirjatilaukset usein määrittelevät
millaisia kirjoja koko maassa tehdään.
Of Pandas and People on eräs kuuluisa
oppikirja, jonka sisältö on koulujen lisäksi luettu oikeudessakin. Kun kreationismi kouluissa kiellettiin, kirjan
uudessa painoksessa viittaukset Luo-

lityksiä ei anneta, ja sen seurauksena
teiniraskaudet ja sukupuolitaudit ovatkin tavallista yleisempiä pelkkää pidättäytymistä opettavissa osavaltioissa.

Historian muuntelua
George Orwellin kirjassa 1984 huomautetaan että se joka hallitsee historiaa, hallitsee tulevaa. Siispä myös
historiankirjoja kirjoitetaan uusik-

Historiankirjoja kirjoitetaan
Yhdysvalloissa uusiksi.
jaan korvattiin älykkäällä suunnittelijalla. Kun opetuslautakunnassa maallikot päättävät siitä mitä tiedekirjoissa lukee, seurauksena on että uskonto
pääsee kuitenkin luikertelemaan luokkahuoneisiin.

Siveyslupauksia
Terveystiedon tunneilla ei opeteta ehkäisyä lainkaan joissain osavaltioissa,
Texas mukaan lukien. Koulussa ei jaeta
tietoa perhesuunnittelusta ja sukupuolitaudeista, vaan ainoastaan opetetaan
pidättäytymään seksin harjoittamisesta. Abstinence only -opin kuvitelmana
on, että teinit kykenevät pelkällä tahdonvoimallaan pidättäytymään seksin
harjoittamisesta ja taistelemaan hormonien hyrrätessä voimakkainta biologista vaistoa, lisääntymisviettiä vastaan. Tähän välineiksi tarjotaan siveyssormuksia, joiden kantajat lupaavat
säilyttää itsensä neitsyinä papin aameneen asti. Kondomeja tai syitä ja se-

si. Kolonialismin ikäviä piirteitä uuden mantereen valloituksesta ja alkuperäiskansojen kaltoinkohtelusta
ei mainita, eikä sisällissodan syistäkään oikein ota selvää. Puuvillaa pelloilla poimineiden “työntekijoiden” oikeudet eivät uudelleenkirjoitetun historian mukaan olleet siihen ainakaan
syypäinä. Vuonna 2012 julkaistussa
dokumentissa The Revisionaries kuvataan historian uudelleenkirjoittajia
osuvasti.
Yhdysvaltain kouluissa amerikkalaiset opetetaan näkemään Yhdysvallat Jumalan itsensä perustamana mallivaltiona oppaaksi muille maille. Valkoisen väestön osuutta historiassa korostetaan. Eräässä oppikirjassa jopa
rap-musiikin kulttuurillinen vaikutus
oli muuttunut country & westerniksi. Presidenttiehdokas Donald Trump
sai hiljattain tukea Ku Klux Klaanilta. Kun Trumpilta tiedusteltiin mielipidettä järjestöstä, hän ei ollut tietävinään mistä organisaatiossa on kyse,
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eikä suvaitsevaisena halunnut ennakolta tuomita ketään tuntematta heidän taustojaan.

Ympäristön halveksuntaa
Ilmastonmuutos esitetään humpuukina ja pötypuheena. Jos ihminen olisi vastuussa keskilämpötilan noususta, sehän tarkoittaisi että meidän pitäisi muuttaa kulutuskäyttäytymistämme sen takia. Sulavat napajäätiköt
nähdään Jumalan merkkinä siitä, että
nyt sieltä voi porata lisää öljyä. Fossiilisten polttoaineiden käytön hiipuminen olisi merkittävä takaisku “Texasin teellä” rikastuneille öljymahdeille.
Öljyteollisuudelle on tärkeää saada ihmiset uskomaan että vika ei ole heissä, jotta he eivät osta sähköautoa, pystytä aurinkopaneeleja tai aseta päästörajoitteita. Ympäristönsuojelu manipuloiduissa oppikirjoissa esitetään
pyrkimyksenä kaataa rikkaiden valtioiden talousmahti, eikä pyrkimyksenä
taata ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuus. Maapallon resursseilla nähdään vain välitön välinearvo.

Talouspoliittista tieteen
halveksuntaa
Onko kaiken takana Illuminaatti,
Big Pharma, New World Order
vai Vapaamuurarit? Salaliittoteorioita maailmaa ohjailevasta salaisesta eliitistä riittää.
Tuskinpa mikään yksittäinen
teoria on edes lähelläkään
totuutta. Selvää on kuitenkin se, että rikkaat konservatiiviset tahot tukevat vahvasti kristillisiä arvoja puolustavia ehdokkaita. Vaalien alla tietyille ehdokkaille
ostetaan näkyvyyttä isolla
rahalla, ja vallasta ja taloudellisesta hyödystään
kiitollisina he puolestaan säätävät lakeja jot-

Kuva Kimmo Laine

ka edistävät sokeaa talouskasvua, välittämättä vähääkään päätösten haitallisuudesta ihmisille ja luonnolle. Äänestäjiä tämä ei haittaa, koska heidät on
saatu vakuuttuneeksi siitä että tiede on
hölynpölyä ja että luonto on Jumalan
lahja ihmisille, joka on tarkoitettu hyödynnettäväksi eikä suojeltavaksi.
Kansa pyritään pitämään sivistymättöminä, köyhinä ja kuuliaisina
palvelijoina. Teiniraskaudet pakottavat nuoret jättämään koulut käymättä
ja siirtymään oitis matalapalkkaiseen
ammattiin. Sivistyksen tilalle tarjotaan
Raamattua. Karl Marxin vertaus uskonnosta oopiumina oli osuva luonnehdinta. Tiede häviää taistelun uskonnolle, koska tiede vaatii ahkeraa
opiskelua, aikaa, rahaa, tutkimusta:
tuotantotaloudesta pois olevia resursseja. Uskonnon omaksumiseen ei tarvita mitään erityistä. Uskonto on pikaratkaisu elämän kaikkiin ongelmiin
palvellen täydellisesti kertakäyttöyhteiskuntaa.

Tunne vastaan järki
Yhteiskunnan kamppailussa vastakkain on kaksi tahoa: ne jotka haluavat oppia järjellä ymmärtämään kuinka maailma toimii, ja ne jotka haluavat vain nopean hyvänolon tunteen
vailla omantunnontuskia. Kun kaikki on vain osa Jumalan suunnitelmaa ja kuoleman jälkeenkin on taivaspaikka luvassa, ei tarvitse välittää
siitä miten maailma makaa. Tieto lisää vain tuskaa. Tieteestä on tehty vihollinen. Asetelma on kuin Matrixelokuvan sinisen ja punaisen pillerin
valinta: haluatko asua keinotekoisessa pahviparatiisissa arvottomana tuotantoyksikkönä, vai haluatko herätä
synkkään mutta aitoon todellisuuteen
taistelemaan ihmiskunnan olemassaolon puolesta?
Kuulostaako tutulta? Tuleeko mieleen, että talousvetoinen, konservatiivikristillinen ja tiedevastainen politiikka olisi hiljattain nostanut päätään myös jossain lähistöllä? Olisi
perin suotavaa että Suomi pysyisi jatkossakin koulutuksen ja tieteen kärkijoukossa. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä että poliittiset tuulet puhaltelevat
vastatuuleen.

Pastafarssi
Lentävän Spagettihirviön maailmanvalloitus alkoi vuonna 2005 yhdysvaltalaisen Bobby Hendersonin
vaatimuksesta Kansasin opetuslautakunnalle. Kansasissa oli tullut voimaan päätös opettaa
kouluissa vain älykkään suunnittelun teoriaa, ja Henderson vaati opetuslautakuntaa opettamaan
sen rinnalla myös Lentävän Spagettihirviön luomiskertomusta. Vaikkei spagettihirviö päässyt
koulujen oppikirjoihin Kansasissa, se on kerännyt laajan kannattajakunnan ympäri maailman.
Mikko Ekström

Tieteestä on tehty
vihollinen.

P

astafarisen Kirkon historia Suomessa alkaa vuodesta 2008, jolloin joukko pastafareja päätti rekisteröidä uskonnollisen
yhdyskunnan Patentti- ja
rekisterihallituksen (PRH) rekisteriin.
Pääsy tähän rekisteriin tekee käytännössä yhdyskunnan harjoittamasta
toiminnasta valtion silmissä uskonnon, josta seuraa likimain kaikki valtionkirkkojen nauttimat etuoikeudet,
kuten suojelu uskonrauhan rikkomista vastaan, vihkioikeus tietyin edellytyksin, sekä oikeus yhdyskunnan jäsenmäärään perustuvaan valtion rahalliseen tukeen.
Pastafarinen Kirkko piti perustamiskokouksensa joulukuussa 2008
ja jätti rekisteröintihakemuksensa
PRH:lle tammikuussa 2009. Toisin
kuin aiemmin vastaavissa tapauksissa,
PRH ja lautakunta tekivät hylkäyspäätöksen pyytämättä yhdyskunnalta lisäselvityksiä tai edes antamatta yhdyskunnalle mahdollisuutta ottaa kantaa

lautakunnan lausuntoon. Molemmat
toimenpiteet rikkovat sekä vakiintunutta viranomaiskäytäntöä että hallintolakia. Päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka asiaa sen
kummemmin perustelematta hylkäsi valituksen.
Pastafarit tekivät kantelun oikeuskanslerille valitusprosessin lainmukaisuudesta ja oikeusistuimien tekemistä hallintolainkäyttölain rikkomuksista. Apulaisoikeuskansleri Mikko
Puumalainen katsoi kantelun koskeneen oikeuden päätöstä eikä prosessia, ja jätti tällä nojalla kantelun tutkimatta. Jos oikeuskansleri olisi todennut, että korkein hallinto-oikeus
on rikkonut lakia prosessin yhteydessä, hän olisi ollut velvoitettu viemään
hallinto-oikeuden presidentin ja käsittelyyn osallistuneet tuomarit valtakunnanoikeuteen.
Poliittisesti on aivan ilmeistä, että
Pastafarista Kirkkoa ei haluta päästää uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin, sillä se kyseenalaistaisi koko uskonnonvapauslain ja sen luomat
instituutiot. Virallisena uskonnollise-

na yhdyskuntana pastafarinen kirkko
saattaisi herättää äänestäjissä joitakin
kiusallisia kysymyksiä uskonnonvapauslain luonteesta.
Vastustuksesta huolimatta yhdyskunta nauttii tukea niin tavallisten ihmisten kuin eräiden poliitikkojenkin
taholta. Useat niin uskonnolliset kuin
uskonnottomatkin kokevat, että nykyinen uskonnonvapauslaki on periaatteellisesti ja perustuslaillisesti hankala. Laki ei määritä uskontoa vaan jättää tämän tulkinnan kokonaan poliittisesti nimitetylle lautakunnalle, joka
ei ole missään vastuussa kenellekään.
Vaikka Pastafarisen Kirkon ensimmäinen yritys rekisteröityä kariutui,
on Kirkko vakaasti päättänyt yrittää
rekisteröitymistä uudestaan tänä keväänä. Karhun kansan rekisteröinti on
rohkaiseva ennakkotapaus, joka osoittaa marginaalisten ja huonosti tunnettujen uskonnollisten yhdyskuntien
voivan päästä rekisteriin. Jos Pastafarista Kirkkoa ei hyväksytä rekisteriin,
on täysin mahdollista, että rekisteriin
saattaa pyrkiä esimerkiksi jo kuolleeksi luultu atsteekkien verikultti.
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Ne herättivät paljon kiinnostusta radikaalilla sanomallaan. “Joku kuulija
oli sitten soittanut Into-kustannukselle ja ehdottanut, että ajatuksistani voisi saada kiinnostavan kirjan”, Sadinmaa kertoo.

10 käskyä kirkolle
Vuonna 2014 yhteistyöstä kustannusyhtiön kanssa syntyi Sadinmaan kirja, 10 käskyä kirkolle. Kirjassa Sadinmaa iskee pelotta kiinni kirkon rakenteisiin ja arvostelee sen toimintaa

singin seurakuntayhtymän sijoitusbisneksiä kirjassa ja on varmasti onnistunut hermostuttamaan vallanpitäjät
yksityiskohtaisilla selonteoillaan.
Tällä hetkellä Sadinmaa on työtön
pappi: “Minulla ei ole asemaa kirkossa, en saa töitä kirkosta. Se johtuu minun ilmeisen poliittisista ajatuksistani,
ne nähdään liian radikaaleina ja vaarallisina. Kirkko on kyllä hyvin poliittinen laitos, mutta se kumartaa tätä yhteiskunnallista valtaa.” Sadinmaa pitää
kirkkoa instituutiona lähtökohtaisesti
hyvin oikeistolaisena. “Jos olet julkioi-

Kirkko ja valtio
pitää erottaa toisistaan.

Kuva Arhi Kuittinen

Kirkon käskyttäjä
Radikaali pappi kirjoitti kymmenen käskyä kirkolle, sanoo vapaa-ajattelijoiden
olevan Jeesuksen asialla eikä kumarra valtaa.
Suvi Auvinen

“Jumala itsessään on tosi epämääräinen juttu. Jos minun pitäisi valita Jumalan ja Jeesus Nasaretilaisen väliltä,
valitsisin ehdottomasti Jeesus Nasaretilaisen.” Helsinkiläinen pappi Kai Sadinmaa hämmästyttää kuulijaa. Totutun roolin ulkopuolelle astuva Sadinmaa ei pelkää provosoida tai hätkähdyttää.
Perusluterilaisesta kodista lähtöisin oleva Sadinmaa kävi rippikoulun,
mutta erosi kirkosta samana päivänä
kun täytti 18 vuotta. “Koin silloin, ettei
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kirkko instituutiona merkinnyt minulle mitään”, hän toteaa. “Muutama vuosi
tästä eteenpäin olin ajautunut useammalla tavalla umpikujaan ja päädyin
kaverini mukana helluntaiseurakuntaan. Siellä tulin uskoon ja sen seurauksena lähdin opiskelemaan teologiaa. Halusin syventää käsitystäni siitä,
mistä kristinuskossa on kyse. Muutaman vuoden opiskeltuani liityin kirkkoon takaisin.”
Sadinmaalle kristinuskon ydin löytyy nimenomaan Jeesus Nasaretilaisen
tarinasta. “Minulle kristinuskossa tärkeintä ovat Jeesus Nasaretilaisen ope-

tukset ja toiminta. Hän paljasti sen, että kaikki yhteisöt ja valtajärjestelyt perustuvat sille, että joku uhrataan. Meidän pitää tehdä samaa. Meidän pitää
paljastaa valtarakenteita ja niiden uhriuttavaa puolta”, Sadinmaa sanoo.
Vuonna 1994 pappisvihkimyksen
saanut Sadinmaa on toiminut evankelisluterilaisen kirkon piirissä pappina.
Eri seurakunnissa työpätkiä tehneellä papilla oli kuitenkin liian radikaaleja ajatuksia, eikä virkaa uskaltanut
osoittaa yksikään seurakunta. Sadinmaa pääsi kuitenkin radioon Yle Ykköselle pitämään aamuhartauksia.

kovasanaisesti. “Pyrin kirjassani tuomaan esiin evankeliumin ja Jeesuksen
toiminnan yhteiskunnallisuutta. Kirkon tulisi puuttua yhteiskunnallisiin
valtarakenteisiin ja politiikkaan. Kirja
on jonkinlaista vapautuksen teologiaa,
poliittista teologiaa”, Sadinmaa sanoo.
Kirjan sanoma osui ja upposi. “Sen
kirjan sanoma oli kirkossa tosi vaikea
pala, sillä se kirja tykittää niin kovaa.
Minulla on ystäviä, pappeja, jotka ovat
edelleen kahden vuoden jälkeen niin
loukkaantuneita etteivät suostu puhumaan tästä. Kyllä tätä kirkon piirissä yritettiin vaieta kuoliaaksi pitkälti, ei siitä haluttu lähteä keskustelemaan.” Suomen radikaaleimmaksi
ja liberaaleimmaksi kirkolliseksi lehdeksi itseään mainostava Helsingin
Kirkko&kaupunki ei esimerkiksi maininnut sanallakaan kirjaa. Linjanveto ei hämmästytä. Sadinmaa avaa Hel-

keistolainen, esimerkiksi kokoomuslainen, ei sinulla ole mitään vaikeutta
päästä vaikka kirkkoherraksi. Vasemmistolaisella taas ei ole mitään mahdollisuuksia. Kirkosta on tullut vallan
pönkkä”, hän toteaa.

Vapaa-ajattelijat
kristinuskon asialla
Kysymys evankelisluterilaisen kirkon
yhteiskunnallisesta asemasta mietityttää Sadinmaata. Hänen mielestään
kirkolla olisi edelleen paljon mahdollisuuksia vaikuttaa. Vielä lähes neljän miljoonan jäsenen instituution
pitäisi Sadinmaan mielestä ottaa voimakkaammin kantaa. “Kirkko ei tällä hetkellä ole näkyvä eikä se kauheasti kiinnosta ihmisiä. Kirkon pitäisi ottaa voimakkaasti kantaa tähän nykyiseen tuhopolitiikkaan. Sitä kirkko ei

tietenkään kuitenkaan tee, koska kirkon suurin pelko tällä hetkellä on julkisoikeudellisen aseman menettäminen. Se tarkoittaa sitä, ettei kirkko lähde kritisoimaan valtaa. Jos kirkko siihen lähtisi, kirkon julkisoikeudellinen
asema murenisi”, Sadinmaa sanoo.
Kirkon julkisoikeudellinen asema
ei Sadinmaasta ole hyvä asia. Sen takia myöskään uskonnon- ja omantunnonvapaus ei täysin toteudu Suomessa. Vapaa-ajattelijat saavat Sadinmaalta kiitosta: “Vapaa-ajattelijat ovat kristinuskon, Jeesus Nasaretilaisen asialla.
He haluavat erottaa kirkon ja valtion
toisistaan, ja juuri se pitäisikin tehdä.
Kirkko on liian lähellä valtaa!”
Kirkon julkisoikeudellisen aseman
ongelmiin Sadinmaa on törmännyt
viimeksi, kun hänen lapsensa kysyivät
voisivatko valita koulussa elämänkatsomustiedon uskonnonopetuksen sijaan.
“Tietysti haluaisin että lapseni voisivat
valita elämänkatsomustiedon. Oli paha sanoa siihen, että ei, te olette kirkon
jäseniä, te ette voi valita sitä. Uskontoja pitää kyllä mielestäni opettaa koulussa kuten mitä tahansa muutakin ainetta. Mutta se pitäisi ennemmin opettaa
kaikille yhteisenä katsomusneutraalina
aineena, jossa tutkitaan ja pyritään ymmärtämään eri uskontoja ja maailmankatsomuksia”, hän miettii.
Tällä hetkellä Sadinmaalla on meneillään uusi kirjaprojekti. Syksyllä tulee Yleltä ulos dokumentti, jonka päähenkilö hän on. Kirkon ovet kuitenkin pysyvät radikaalille kirkon uudistajalle kiinni. Sadinmaa ei kuitenkaan
lannistu: “Päätin jossain vaiheessa, että sanon suoraan mitä ajattelen näistä aiheista. Kyllä mieluummin säilytän
itsekunnioitukseni ja elän vaikka köyhänä tässä maailmassa kuin menetän
itsekunnioitukseni ja saan jonkun eläkeviran kirkosta - ei kiitos.”

Kai Sadinmaan 10 käskyä kirkolle
1.
2.
3.
4.
5.

Älä valehtele Jeesuksesta
Lopeta jäsenten kosiskelu
Julista poliittista evankeliumia
Lopeta sijoitusbisnes
Lopeta rikkaiden suosiminen

6. Älä kumarra valtaa
7. Luovu tekopyhyydestä
8. Luovu messusta ja muusta magiasta
9. Anna homon rakastaa
10. Älä tee Raamatusta Jumalaa
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Liitännäislakien
liitännäismukavuuksia
Jori Mäntysalo

T

asa-arvoinen avioliittolaki aiheutti positiivisen
ongelman: samalla kertaa
tuli liiankin monta mukavaa uutisen aihetta. Vaikka Vapaa-ajattelijain liitto
toki kannatti myös itse lainmuutosta,
seurasi paljon mukavaa myös niin sanottujen liitännäislakien käsittelystä.

Uskontojen vaikutusvalta
rapautui
Itse avioliittolaki osoitti, miten vähän
uskonnoilla on merkitystä 2010-luvun
Suomessa. Lakia vastustivat evankelis-luterilainen kirkko ja kaikki muutkin uskontokunnat, jotka esityksestä
jotain lausuivat. Näillä lausunnoilla
oli tuskin mitään merkitystä. Useampi kansanedustaja kyllä viittasi uskontokuntien lausuntoihin, mutta tuskin
kukaan näistä olisi muutenkaan ollut
lakimuutoksen puolella.
”Päälain” jälkeen laadittiin liitännäislait, joissa täsmennettiin eräitä
muita pykäliä. Niiden käsittelyssa erityisesti kokoomuksen eduskuntaryhmä oli kokonaisuudessaan muutoksen
kannalla. Iso osa vastustajistakin siis
näki, että muutos on väistämätön eikä sitä vastaan enää kannata taistella.

Äidin yksinoikeus
kasteeseen poistui
Vielä voimassa olevan lain mukaan äiti
voi kastattaa alle vuoden ikäisen vau-
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van vastoin isän tahtoa. Laki muuttuu
1.3.2017, kun tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan. Jatkossa kastetaan
vain ne vauvat, joilla molemmat vanhemmat sitä haluavat.
Uskon ja toivon, ettei muutos suoranaisesti juuri vaikuta kasteprosenttiin. Toivoakseni jo nyt useimmissa
perheissä vauvojen uskontokuntiin
liittämisestä on sovittu yhdessä.
Merkitys on periaatteellinen. Jos ei
ole yhteistä tahtoa, lapsi jää neutraaliin
tilaan. Eihän esimerkiksi ev.lut. kirkon
jäsenyyden vastakohta ole katsomusryhmien ulkopuolella olo. Vastakohta
voi olla hindulaisen yhteisön tai vaikka vapaa-ajattelijoiden jäsenyys.
Tapahtuva muutos vastaa täysin vapaa-ajattelijoiden esitystä.

Vauvojen liittäminen
uskontoihin ylipäänsä
Samassa yhteydessä pohdittiin sitä,
onko ylipäänsä oikein liittää vauvaa
virallisesti jonkin uskontokunnan jäseneksi. Useammalta suunnalta nousi
kriittisiä ääniä:
Tarja Filatov (SDP): ”Uskonnonvapauden nimissä ja vanhempien tasavertaisuuden nimissä olen iloinen siitä, että jatkossa lapsen uskonnollisesta
asemasta päättäminen vaatii molempien vanhempien suostumuksen. - - kun
emme ehkä vielä pääse siihen järjestelmään, jossa näistä asioista päätettäisiin
vasta aikuisena ja henkilökohtaisesti.”
Silvia Modig (VAS): ”Itse minä
ajattelen henkilökohtaisesti niin, että
uskonnolliseen yhdyskuntaan tai yh-

teisöön kuuluminen on jokaisen ihmisen itse päätettävissä, minkä takia minusta lapsen kuuluu se itse päättää siinä vaiheessa, kun on siihen tarpeeksi
vanha ja kykenevä.”
Sari Multala (KOK): ”Itse katson
näin, että se päinvastoin ehkä lisää
uskonnonvapautta - tässä tapauksessa tietysti lapsen uskonnollinen asema jää avoimeksi ja täten hänen itsensä päätettäväksi siinä vaiheessa, kun
hänellä siitä on oikeus päättää.”
Kaikki kommentit ovat samansuuntaisia kuin liiton kanta.

Vihkimisoikeudet
Antero Laukkanen (KD) puolestaan
lausui ”On mahdollista, että avioliittokäsityksen eriytymisen seurauksena
osa kirkkokunnista luopuu vihkimisoikeudesta. Tämä lisäisi maistraattien
kuluja merkittävästi.”
Väite on virheellinen: ensinnäkin
selvästi yli puolet pareista vihitään jo
nyt maistraatissa, toiseksi osa kirkon
valtionrahoituksesta on tarkoitettu nimenomaan väestökirjanpidon tehtäviin kuten vihkimisiin.
Muuttuva laki nostaa muutenkin
esille vihkimisoikeudet. Ev.lut. kirkon sisällä on jo keskustelu vihkimisoikeudesta luopumisesta. Todennäköisesti tästä seuraisi kaikkien vihkimisten siirtyminen maistraattiin.
Kävipä tässä miten päin vain, joutuu kirkon käsitys avioliitosta ja tasaarvosta suurennuslasin alle. Vähimmilläänkin odotettavissa on runsaasti
lisää kirkosta eroamisia.
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Ortodoksisen kirkon
valtiontuki
Jori Mäntysalo

E

dellisessä numerossa (VA
1/16) lupasin käydä tarkemmin läpi erilaisia uskontokunnille annettavia
valtiontukia. Otetaan ensin suurennuslasin alle pienempi valtionkirkko.
Aiemmin valtio maksoi suoraan
tuomiokapitulien menot eli "piispan
palkan". Tämä loppui evankelis-luterilaisen kirkon osalta vuonna 1997.
Ortodokseilla vastaava muutos tehtiin 2007, mutta ainoastaan siirtämällä vastaava summa valtiontueksi. Lain
mukaan
"Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha käytettäväksi valtionavustukseen ortodoksiselle kirkolle sen toiminnasta aiheutuviin kohtuullisiin kustannuksiin. Määrärahan
mitoituksen perusteena on ennen tämän lain voimaantuloa kirkollishallituksen, hiippakuntahallinnon ja ortodoksisen seminaarin ylläpidosta valtiolle aiheutuneiden menojen ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnille
ja laitoksille myönnettyjen valtionavustusten määrä sekä arvioitu kustannustason muutos."
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Lakia edeltävä hallituksen esitys toteaa "Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää kirkon keskus- ja hiippakuntahallinnon asemaa sekä vahvistaa kirkon itsehallintoa." Esitys ei siis sanallakaan perustele sitä, miksi ortodoksista
kirkkoa ylipäänsä tuetaan.
Vuoden 2001 talousarviossa tämä
"piispan palkka" ja eräät pienemmät
valtion suoraan maksamat ortodoksien menot olivat noin 1,6 miljoonaa
euroa. Summa on kasvanut inflaation
myötä: 1,8 miljoonaa vuonna 2006, sitten 2,2 miljoonaa vuonna 2011 ja tälle vuodelle 2,5 miljoonaa. Loppua rahavirralle ei näy.

Muut ortodoksien
avustukset
Aiemmin muodollisesti molemmat
valtionkirkot saivat osuuden yhteisöveron tuotosta. Käytännössä summas-

ta 99,92% meni evankelis-luterilaiselle kirkolle. Ortodoksien osuus viime
vuonna oli noin satatuhatta eli murtoosa edellä mainitusta suorasta tuesta.
Tämä tukimuoto loppui vuonna
2015. Tälle vuodelle toki korotettiin ortodoksisen kirkon suoraa tukea vastaavalla summalla. Mitään perusteluja tällekään ei esitetty.
Suurin tuki valtiolta ortodokseille
on tietysti mahdollisuus periä jäsenmaksu verotuksen mukana. Tämän tuen suuruutta on vaikea arvioida, tai ainakaan yliarvioida. Tuskin joka kymmenes maksaisi jäsenmaksun, ellei sitä
perittäisi kirkollisverona. Evankelis-luterilainen kirkko korvaa verohallinnolle kirkollisverotuksen kuluja. Ortodoksinen kirkko ei korvaa. Suoraan jäsenmäärien mukaan suhteuttaen korvauksen suuruus tulisi olemaan 200 000
- 250 000 euroa.
Muista tuista esimerkkeinä ovat
Ortodoksisten nuorten liiton saama
nuorisotuki, noin 50 000 euroa viime
vuonna. Kulttuurilehtitukea sai Ortodoksinen opiskelijaliitto tuhat euroa
vuonna 2012, mutta sitten tuki loppui
kokonaan. Näistä yleisistä tuista kirjoitan myöhemmissä numeroissa.

Arvostelu

Arvostelu

Lena Andersson
Kuva Ulla Montan

Ajattelun ja
naurun aihetta

Uskonto provosoimassa
Enpä usko. Ajatuksia ja kannanottoja
Lena Andersson. Suomentanut Sanna Manninen.
Kustannusosakeyhtiö Siltala, Helsinki. 2016.
Tekstit ilmestyneet Dagens Nyheter -sanomalehdessä 2010-2015,
lukuunottamatta tekstiä Vapaa geenien tyranniasta,
joka on julkaistu teoksessa Ingens mamma.
Tolv kvinnor om barnfrihet. (Atena, 2013).

Esko Valtaoja Ensimmäinen koira kuussa Kootut kolumnit (2014)
Markus Jalkanen

U

rsa on julkaissut kolumnikokoelman Esko Valtaojan erinäisiin
lehtiin vuosina 20022014 kirjoittamista kolumneista. Turun Sanomien kolumneja on eniten, loput
ovat enemmänkin tietylle
kohderyhmälle suunnattujen erikoislehtien sisältöä.
Useita kertoja lukiessani
nauroin ääneen, ja useimmiten vähintäänkin hymähdin.
Huumoria Valtaojan teksteistä ei puutu. Tosin kokoelmassa on vain parhaat kolumnit,
liekö sitten “jämissä” erilainen tunnelma. Kirjan tärkein anti on kuitenkin se, että lukija väistämättä saadaan
ajattelemaan asioita. On toki eri asia, haluavatko lukijat ajatella aamukahvia nauttiessaan mitään joka ei käy
yksiin heidän oman maailmankatsomuksensa kanssa,
mutta juuri siitä syystä kokoelma on riemastuttavaa luettavaa. Ilmeistä on, että kolumnit osuvat useita kertoja
arkoihin paikkoihin ja tuottavat reaktioita. Seuraavaksi
haluan saada käsiini kokoelman parhaista vastineista
joita näihin kolumneihin on
saatu. Ja pahimmista. Sitä lukiessa olisi miellyttävää kuvitella miten ne aamusumpit
on tällä kertaa saatu niellyk-
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si, vai onko peräti vahingossa nenään
mennyt se kuuluisa herne.
Kolumnit peilaavat useimmiten
ajankohtaisia asioita, toki mukana on
pohdintoja myös isommassa mittakaavassa. Valtaoja kertoo myös omasta
menneisyydestään, esimerkiksi opiskelustaan ja matkoistaan. Siksi kokoelmaa lukiessa tulee mieleen takautumia

siitä, miten itse olen nämä asiat kokenut ja mitä olen silloin ajatellut. Kolumnien teemat liikkuvat hyvin laajalla
alueella, aina seksuaalivähemmistöjen
oikeuksista tähtitieteeseen. Sivalletaan
eräässä kolumnissa myös vapaa-ajattelijoita! Kukaan ei siis ole turvassa, eikä tietenkään pidäkään olla. Sivallukset ovat silti varsin lempeitä - Valtaoja
ei alennu loanheittoon, vaikka
sekin olisi tietyissä rajoissa hyväksyttävää.
Jos kokoelmasta hakemalla hakee huonoja puolia, niin
olisin halunnut että kolumnit
olisi taulukoitu niin, että tietyn aihepiirin kirjoitukset olisi helppo löytää. Onhan ne toki nimetty ja ne on järjestetty
julkaisuajankohdan mukaan,
mutta jos jonkun tietyn tekstin tahtoisi kaivaa esille niin
se on työlästä. Tämän Ursa
voi tietysti korjata seuraavassa painoksessa. Itse en ollut
aiemmin Valtaojan muuhun
tuotantoon perehtynyt, mutta
kieltämättä nyt syyhyttäisi painella kirjastoon ja lainata kassillinen Eskoa.
Kokoelma on tiivis ja hyvä paketti huumorintajuisille ihmisille, jotka ovat valmiita ajattelemaan asioita eri tavoilla. Lukijan tulee myös olla
valmis lukemaan omien käsitystensä ja arvojensa vastaista
tekstiä. Jos näin on, niin tämä
kirja sopii oikein hyvin, ja suosittelen lämpimästi sen hankkimista.

Satu Siltaloppi

L

ena Anderssonin kirjaksi kootut kolumnit tämän
vuosikymmenen alkupuolelta ovat tiiviitä paketteja
ilmiöistä Ruotsissa ja muualla – ja vaikka esimerkiksi yhteiskuntapohdinta on ruotsalaisen
kansankodin näkökulmasta (ja sitä myös kritisoiden)
vievät tekstit soveltamaan
Anderssonin ajatelmia
myös koskemaan Suomen
nykyistä tilannetta ja päivän
politiikkaa. Valtioiden rajat eivät Anderssonin esiin
nostamien teemojen kanssa
vaikuta. Yhteiskunta, muuttoliike ja integraatio, uskonto, koulu, ihmiskäsitys sekä perhe, parisuhde, sukupuoli ovat yläkäsitteet, joiden alle Anderssonin tekstit
on sijoitettu – eikä kuuden
vuoden aikaperspektiivi ole
vanhentanut tekstejä ollenkaan. Suomennos on sujuvaa kieltä ja taatusti yhtä iskevää kuin Anderssonin alkuperäistekstit.
Kirja ei ole mikään yhden illan ihme, vaan eri
tekstejä jää pakostakin pohtimaan. Niin on jäänyt Anderssonkin. Hän ottaa esiin
jonkin tekstin saaman yleisöpalautteen ja keskustelee
sekä oman tekstinsä että
yleisönsä kanssa, sekä myös
tämän kirjaversion lukijan

kanssa. Kritiikkiä eri teksteissä saavat
tasapuolisesti kaikki. Monarkian kannattajat ja vastustajat, poliitikot ajansaatossa ja ympäri maailman, kristityt,
muslimit, lapselliset, koulujärjestelmä
ja vanhemmat sekä sananvapaus. Andersson pohdiskelee sitä, mitä on ruotsalaisuus ja miten henkinen ruotsalaisuus on mahdollista saavuttaa.

Andersson on kokenut kolumnisti ja hän hallitsee tekstityylinsä – yhtään turhaa lausetta ei kirjassa taida olla. Kovimman kritiikin ja eniten
palstatilaa saa Anderssonin pohdinta eri uskonnoista johtuvien ilmiöiden pohdinta. Mikä mielikuvitusmaailmassa on sellaista, joka auttaa
ihmistä selviämään arjesta? Miten aatejärjestelmä voi autoritaarisen vallanhimoisen johtajan käsissä muuttua terroriteoksi? Onko taustalla vääristynyt kunniakäsitys, pelko
arjen tylsyydestä vai yhteiskunnan rakenteiden toimimattomuus? Kaipuu paremmasta maailmasta, vääristynyt kuva hyvästä ja pahasta? Rivien välistä läpi kirjan
paistaa kuitenkin myös naiseus ja naisen oikeus omaan
elämäänsä, äitiys, itsevalittu
lapsettomuus sekä rakkaus,
todella laajasti ymmärrettynä eikä vain parisuhdeilmiönä. Yleensä kolumnin aiheena on kuitenkin ilmiö, jossa
on jotain turhaa. Tai joka on
kokonaan turha. Kuten uskonto.
“Kuten tavallista, lääke joka pieninä annoksina pelastaa henkiä on väärin annosteltuna tappavaa. Uskollisuus
aatteille johtaa ajan mittaan
petettyihin ihanteisiin. Elämän monimutkaisuus vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta
historismin ja filosofisen periaatteellisuuden välillä.”
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Esa Ylikoski

S

uomessa vierailleen tanskalaisen väitöskirjatutkijan Sidsel Kjemsin
kokoamat vertailutiedot Pohjoismaiden sekä Englannin ja Skotlannin kirkkojen rahoituksen tilanteesta
saavat kiinnittämään huomioita eräisiin peruskysymyksiin Suomessa. Kun
katsotaan näiden enemmistökirkkojen rahoituksen osuutta bruttokansantuotteesta huomataan, että Suomen osuus on selvästi suurin.
Ev.lut. kirkon instituution toiminnan ylläpito tulee Suomelle kansantaloudellisesti kalliiksi. Kalliimmaksi
kuin muissa maissa. Vaikka Suomi on
monessa suhteessa Tanskan kaltainen
maa, kirkkomme käyttää rahaa 42 prosenttia enemmän kuin Tanskan kirkko suhteessa kansantalouden kantokykyyn.
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Kjems selvitti rahoituksen määrää
myös suhteessa kirkkojen ns. yhteiskunnallisiin, julkisiin tehtäviin, joihin
on katsottu kuuluvan ainakin hautausmaiden ylläpito, kulttuuriperinnön

Tanska ja Suomi ovat hyvin samanlaisia maita, mutta Suomen kirkko on
erittäin hyvin rahoitettu tanskalaiseen
kirkkoon verrattuna. Yhteiskunnalliset tehtävät ja ”hyvän tekeminen” ei

Talouskasvu on koitunut myös
kirkon kasvuksi.
säilyttäminen kirkkorakennuksissa sekä väestörekisteripalvelut. Ilmeni, että rahoituksen määrän erot eivät johdu eroista näiden tehtävien hoidossa. Norjan ja Tanskan kirkot hoitavat
samoja tehtäviä, mutta halvemmalla
kuin Suomen ja Ruotsin kirkot. Suomessa tätä toimintaa rahoitetaan valtion budjetista 114 miljoonalla eurolla sekä käyttömaksuilla.

käy eron selitykseksi, koska Tanskan
kirkko tekee yhtä paljon, vaikka heillä on vähemmän rahaa.

Rahoitusmalli ratkaisee
Mikä sitten vaikuttaa rahoituksen
määrän suhteellisen taso varsin suureen vaihteluun? Kjemsin tutkimusten
mukaan se on selvästi rahoitusmalli,

Pääsihteerin palsta

joita vertailtavissa maissa on kolme:
1) Oikeus kirkollisverotukseen julkista verotuskoneistoa käyttäen: Tanska, Ruotsi ja Suomi. 2) Yleinen verotus ja kirkon rahoitus valtion ja kuntien budjeteista: Norja ja Islanti. 3) Lahjoitukset ja rahankeräykset: Englanti
ja Skotlanti.
Ryhmässä 1, varsinkin Suomessa ja
Ruotsissa, rahoitus on selvästi muita
korkeammalla tasolla. Ryhmässä 2 rahoitus on selvästi ryhmää 1 pienempää
ja ryhmää 3 suurempaa.
Ryhmän 3 maissa rahoituksen määrä on selvästi pienempi, kuin maissa,
joissa on kirkollisverotus tai joissa kirkot saavat pääosan rahoituksestaan
valtion budjetista.
Näin suuret rahoituksen erot rahoitusmallin mukaan jaoteltuna kertovat selvästi, että rahoituksen määrä
suhteessa jäsenmäärään ja osuus koko
kansantuotteesta on suurinta kirkollisverotuksen maissa. Verotussystee-

oikeuden laajentaminen muille uskonnollisille ja katsomuksellisille tahoille.
Olen ehdottomasti samaa mieltä. Kirkon rahoitusosuutta kansantaloudessa
tarpeettomasti paisuttava ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta sekulaareille
kansalaisjärjestöille epäreilu kirkollisverosysteemi on perusteltua lakkauttaa. Tätä olemme esittäneet, myös yhdessä Humanistiliiton kanssa.

Maallistumiskehitys
voimakasta
Sidsel Kjems oli myös koonnut ansiokkaasti vertailutietoja muun muassa kirkollisten toimitusten ja jäsensuhteen kehityksestä pohjoismaissa.
Aineistosta voi tehdä päätelmiä myös
lähivuosien tulevasta kehityksestä
Suomessa. Asetelma kuvaa muutosta
vuodesta 2004 vuoteen 2014. Britannian luvut koskeva anglikaanista kirkkoa The Church of England.

Ihmiset eivät vanhetessaan
uskonnollistu.
mi on niiden kirkkojen suurten tulojen ja vaurauden syy ja perusta. Talouden kasvu vuosikymmenten ja vuosien myötä on koitunut automaattisesti
myös kirkon kasvuksi.
Verorahoitus ja budjettirahoitus
eivät ole maksajalle läpinäkyviä, kuukausittain esillä olevia. Ne ovat hyvin
piiloisia ja ehkä vain kerran tai kaksi
vuodessa esille tulevia. Suomessa nykyinen kirkollisverosysteemi ennakonperintöineen alkoi vuonna 1960,
ja sen ansiosta kirkosta eroamiskehitys pysähtyi 1960-luvulla kokonaan,
kun aiemmin näkyvä vuotuinen kirkollisvero piilotettiin ja jaettiin jokaisen palkkaerän ennakkoperintään.
Kjemsin mukaan absoluuttisen väärä tapa yrittää lisätä kasvavaa kritiikkiä osakseen saaneen kirkollisverosysteemin hyväksyttävyyttä olisi verotus-

Kasteiden osuus väheni
Ruotsissa 69 %:sta 46 %:iin
Tanskassa 76 %:sta 64 %:iin
Norjassa 77 %:sta 63 %:iin
Suomessa 86 %:sta 72 %:iin
Englannissa 14 %:sta 12 %:iin
Skotlannissa 14 %:sta 7 %:iin
Konfirmointien osuus väheni
Ruotsissa 38 %:sta 29 %:iin
Tanskassa 73 %:sta 70 %:iin
Norjassa 68 %:sta 63 %:iin
Suomessa 89 %:sta 84 %:iin
Englannissa 14 %:sta 12 %:iin
Skotlannissa 14 %:sta 7 %:iin
Islannissa 83 % vuonna 2010
Kirkollisten vihkimisten
osuus väheni
Ruotsissa 54 %:sta 33 %:iin
Tanskassa 41 %:sta 34 %:iin
Norjassa 49 %:sta 38 %:iin

Suomessa 64 %:sta 49 %:iin
Islannissa 81 %:sta 74 %:iin
Englannissa 22 %:sta 19 %:iin
Skotlannissa 23 %:sta 12 %:iin
Kirkollisten hautausten
osuus väheni
Ruotsissa 89 %:sta 76 %:iin
Tanskassa 90 %:sta 83 %:iin
Norjassa 94 %:sta 90 %:iin
Suomessa x %:sta 92 %:iin
Islannissa vuonna 2014 osuus 95 %
Englannissa 41 %:sta 31 %:iin
Skotlannissa 58 %:sta 40 %:iin
(Englannissa ja Skotlannissa
hautausmaat ovat kunnallisia.)
Kirkon jäsenosuudet
vähenivät
Ruotsissa 78 %:sta 65 %:iin
Tanskassa 83 %:sta 78 %:iin
Norjassa 85 %:sta 74 %:iin
Suomessa 84 %:sta 74 %:iin
Islannissa 86 %:sta 75 %:iin
Englannissa 26 %:sta 17 %:iin
Skotlannissa 36 %:sta 21 %:iin
Suomalaisissa kyselytutkimuksissa on tullut selvästi esiin, että nuoremmat ikäluokat ovat huomattavasti ei-uskonnollisempia kuin vanhemmat ikäpolvet. Kjemsin esityksessä on samanlaisia tuloksia muista
maista. Esimerkiksi Englannissa alle 25-vuotiaissa ei-uskonnollisia oli
64 prosenttia ja yli 65-vuotiaissa 28
prosenttia.
Näistä ikäryhmien välisistä suurista eroista herää mielenkiintoinen kysymys: Tulevatko ihmiset uskonnollisemmiksi iän myötä?
Kjemsin esittämään englantilaisen
aineiston mukaan näin ei ole. Ikäryhmien väliset suuret erot johtuvat
sen sijaan siitä, että keskimäärin nyt
iäkkäät ihmiset olivat jo nuorena uskonnollisempia kuin mitä nykynuoret ovat. Tiedossani ei ole vastaavaa
seurantatutkimusta Suomesta, mutta
yleiskuva on mielestäni samansuuntainen. Ihmiset eivät muutu vanhetessaan aiempaa uskonnollisemmiksi. Maallistumiskehitys jatkuu ja vähitellen heijastuu myös hautauskulttuurin monimuotoistumisena.
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Miksi olen vapaa-ajattelija?
Olli Niiranen

“Entä jos olet väärässä?” Tälle ajatukselle perustuvat uskonnot. Mutta tarvitsemmeko todella uskontoja, ja jos,
mihin?

Tarvitsemmeko uskontoa
tietääksemme mistä
maailma on tullut?
Sen jälkeen kun oli keksitty mikroskooppi ja kaukoputki, teleskoopista puhumattakaan, uskonnolla ei ole
ollut mitään merkittävää sanottavaa
luonnosta. Arvauksiahan Raamatun
sanomiset olivat olleet ja yleensä menneet väärin. Evoluutioteoria selittää
eliökunnan monimuotoisuuden. Alkuräjähdysteoria selittää mistä
olemme tulleet. Kaikki kehomme atomit
ovat kotoisin räjähtäneistä tähdistä. Olemme tähtipölyä. Unohda
Jeesus, tähdet kuolivat
jotta me saamme elää.
Työ lienee kesken sen
suhteen miten ensimmäinen alkeellinen kopioituva molekyyli, joka on yhtä kuin elämä,
on syntynyt. Jos evoluutioteoria osoitettaisiinkin vääräksi huomenna,
se ei tee jumalaa yhtään
todemmaksi. Silloin rehellisen ihmisen pitäisi
sanoa, että en tiedä miten tämä on tapahtunut.
Uskovainen lammikko ajattelee, että kuoppa on älykkäästi suunniteltu, koska hän sopii siihen niin tarkkaan.
Mutta eiköhän se ole toisinpäin, elämä sopeutuu
ympäristöön ja lammikko kuoppaan? Ellei sopeudu niin katoaa, kuten muuten 98%
kaikista eläneistä lajeista.
Tiede ei tiedä kaikkea eikä niin väitäkään ja voi muuttaa oletuksiaan jos
todistusaineisto siihen ohjaa. Mutta ei
se mitään. Voin olla tyytyväinen sen
kanssa, etten tiedä kaikkea. Se on pal-
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jon parempaa kuin teeskennellä tietävänsä kaiken. Jos haluan tietää jotain
luonnontieteen asioista, kysyn asiantuntijalta, en lue niistä satukirjoista.

raalin, oikeasti se on varastanut sen.
Jos pyhän kirjan oppeja noudatettaisiin niin tottelemattomat lapset kivitettäisiin kuoliaaksi.

Tarvitsemmeko uskontoa
moraalin takia?

Tarvitsemmeko taivasta?

Raamatun moraali on se, että ole lojaali vain omalle heimollesi. Ole vihamielinen vieraita heimoja kohtaan. Sulje
silmäsi ja korvasi ja ajattelusi muulta
tiedolta ja luota auktoriteettiin, joka
on pappi tai pyhä kirja. Ei kovin moraalista.
Vai onko uskovaisen moraali se, että
tee hyviä tekoja jotta saat palkinnon ja
vältyt rangaistukselta? Pelkäämme siis

taivaallista valvontakameraa ja haluamme kerätä itsellemme etuja? Jos se
on yksittäisen uskovaisen ainoa syy olla tappamatta ja varastamatta, niin me
kaikki varmasti yhdessä haluamme että tämä yksilö pysyy uskossaan. Kristinusko vain väittää keksineensä mo-

Mukava on isän ja äidin luona vierailla
pari päivää, mutta entä ikuisuus? Ja se
harpunsoitto. Saisiko välillä rock and
rollia? Ehkä ihan nukkuminen on parempi. Tai voinhan ajatella että jokainen
atomi josta koostun, jatkaa olemassaoloaan minun jälkeeni. Suuri osa niistä muissa elollisissa olioissa. Nyt ne ovat
minulla vain lainassa. Ihmisen kuolemanpelko on vahva syy uskontojen olemassaololle. Mutta lupauksia jotka lunastetaan kuoleman jälkeen
voi tehdä kuka tahansa. Minäkin voin luvata että rupea
sinäkin ateistiksi niin et oikeasti kuole koskaan. Ja saman voivat kaikki muut tuhannet uskonnot luvata. Ei
kai jää muuta vaihtoehtoa
kuin koettaa miettiä, onko
tätä väitettä syytä uskoa. Jos
on olemassa yksi todellinen
jumala, niin hyvin moni uskovainen rukoilee todennäköisesti väärää jumalaa.
Miksi sitten puhua ääneen näitä asioita? Jos uskovaiset ovat hiljaa niin ei
minullakaan ole tarvetta tästä puhua. Mutta joka paikkaanhan he tulevat julistamaan tarinaansa. Omat sanomalehdet,
radio- ja tv-kanavat, ja
vievät osansa yleisistä radio- ja tv-ohjelmista. 2016
heidän toimiaan pitää tukea yli 100 miljoonalla eurolla. Tuota puppua syötetään lapsillemme päiväkodeissa ja kouluissa siinä
vaiheessa kun heillä ei ole
puolustuskykyä. Kehtaavat pikkuvauvoja liittää verovelvollisiksi jäsenikseen!
Lyhyt ihmiselämä on parempi elää
silmät auki ja yrittää ymmärtää mistä oikeasti on tullut kuin elää pelonsekaisessa unessa. Näin voi ainakin olla
älyllisesti rehellinen itselleen.

Vapaasti ajateltua • mielipiteet

Negatiiviset stereotypiat
ovat pahasta
Robert J. Brotherus

Kalevi Hölttä pahoitti turhaan mielensä kolumnistani “Muistetaan myös
että jumalia tuskin on olemassa” (VA
3/2015), jossa mainitsen negatiivisen stereotypian “puolihullusta dogmaattisesta ja sivistymättömästä vapaa-ajattelija-ukosta, joka punalippu
kädessään torilla räyhää: ‘Ei ole jumalaa!’”. En todellakaan ole tuollaisen

stereotypian kannattaja ja tarkoitukseni oli nimenomaan kritisoida tällaisen stereotypian käyttöä perusteena sellaiseen poliittiseen korrektisuuteen, jossa uskonto-kritiikki liiaksi
siivotaan pois vapaa-ajattelun sisällöstä. Pahoittelen, että tämä kantani
ei näemmä ollut tarpeeksi selkeästi ilmaistu ja saattoi jättää joillekin lukijoille väärän mielikuvan. En itse kannata mitään stereotypioita vaan asioi-

den käsittelyä asioina ilman ryhmien leimaamista, mutta jos havaitsen
muilla negatiivisia tai negatiivisesti vaikuttavia stereotypioita, haluan
nostaa kissan pöydälle. Jumalharhat
-kolumnillani pyrin omalta osaltani tuomaan suoraviivaista ja terävää
uskontokritiikkiä jälleen lisää vapaaajattelun sisältöön poliittisten ja kulttuurillisten sisältöjen rinnalle. Ei ole
jumalaa!
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1.8.2016 mennessä osoitteeseen:
toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi

LEHDEN ARKISTO
Lehden arkisto liiton sivustolla
www.vapaa-ajattelijat.fi/
lehden-arkisto
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Petri Karisma, puheenjohtaja
Heidi Friman, varapuheenjohtaja
Esa Ylikoski, pääsihteeri
Ulla-Maija Eerola
Kimmo Laine
Marko Lakkala
Timo Mykrä
Pertti Periniva
Johanna Sauna-aho
Liike- ja yhteisötunnus 0221208-2
Yhdistysrekisterinumero 38101
Nordea FI5612373000117835
Neljäs linja 1, 00530 HELSINKI
http://www.vapaa-ajattelijat.fi
val@vapaa-ajattelijat.fi
p. 045 345 2365 (toiminnanjohtaja)
p. 050 468 5332 (pääsihteeri)
p. 040 748 9532 (puheenjohtaja)

