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Kirkko irti valtiosta - ja kunnasta

M
Heidi Friman

enin viime kuntavaalien alla jututtamaan vaaliteltalla ehdokasta, jota harkitsin
äänestäväni. Hänen vaalikonevastauksensa miellyttivät minua ja puoluekin menetteli. Halusin kuitenkin tietää hänen kantansa
meille vapaa-ajattelijoille tärkeistä aiheista, kuten vakaumusten yhdenvertaisuudesta, evankelis-luterilaisen kirkon erityisasemasta sekä katsomusasioista ylipäänsä.
Ehdokas pysäytti minut heti alkuun
toteamalla, ettei kunnassa päätetä tällaisista asioista vaan päätökset tulevat
eduskunnasta. Torjuva asenne sai minut sen verran hämilleni, että keskustelumme jäi lyhyeksi. Vaalitelttojen antimia kahmiessani pohdiskelin ehdokkaan väitettä ja sen todenmukaisuutta.
Mikäli valtuutetut eivät voisi vaikuttaa katsomusasioihin lainkaan, olisi äänestyskohteeni valinta helpottunut
huomattavasti. On toki totta, että lait,
asetukset ja kuntien ohjenuorat säädetään valtion tasolla, mutta eihän se
voi tarkoittaa sitä, etteikö kunnilla ja
niiden poliittisilla päättäjillä olisi mitään valtaa.

Kuntien tehtäväksi on asetettu valtion säätämien julkisten palveluiden
toteuttaminen. Tämä sisältää hurjan
määrän palveluita, joita käytämme jatkuvasti aina kohdusta hautaan. Julkinen terveydenhuolto, päivähoito, koulutus ja lukuisat tukipalvelut ovat kaikki kuntien harteilla. On naiivia ajatella,
että vain eduskunnasta tulevalla lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa asioihin.
Kuntien tehtävänä on myös huolehtia siitä, että katsomusten tasa-ar-

ustoimen hoitaminen kunnissa. Alle
kouluikäiset lapset käyvät tarjonnasta vaihdellen usein yhdessä tai useammassa kerhossa viikossa. Pienillä paikkakunnilla tällaista kerhotoimintaa järjestävät usein vain kirkko
ja muut uskonnolliset yhteisöt. Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta tulisi järjestää siten, ettei siihen sisälly
uskonnonharjoittamista tai uskontokasvatusta.
Elämässä tulee eteen kriisitilanteita, joissa tarvitaan välitöntä henkistä

Kunnan palveluiden osuus
elämässämme on suurempi kuin
kuvittelemmekaan.
vo toteutuu sen tuottamissa palveluissa. Päiväkotien ja koulujen tehtäviä ei
tule ulkoistaa kirkolle helppouden,
resurssivajeen tai perinteiden varjolla. Tänäkin jouluna lukuisat todistukset jaetaan joulukirkon yhteydessä, yhteiseksi tarkoitettu joulujuhla soveltuu
uskonnollisen sisältönsä vuoksi vain
osalle lapsista ja uskonnollissävytteinen ohjelma lisääntyy jouluperinteiden varjolla niin päiväkodeissa, kouluissa sekä sairaaloissa ja muissa kuntien ylläpitämissä
hoitolaitoksissa.
Vapaa-ajattelijoissa huolta herättää myös kerhotoiminnan, kriisipalveluiden ja hauta-

apua. Usein tällaisissa tilanteissa palveluita tarjoavat seurakuntien työntekijät. Kunnissa tulisi huolehtia riittävästä henkilöstöstä ja koulutuksesta, jotta
kriisitilanteeseen joutunut voisi saada
apua vakaumuksestaan riippumatta.
Vapaa-ajattelijat antoivat vastikään
oman lausuntonsa sote-lakipakettiin ja
ottivat kantaa eritoten hautaustoimen
järjestämiseen. Sote-alueissa on varauduttava siihen, että hautaustoimen julkinen palvelutehtävä ennen pitkää siirtyy julkisen vallan palveluksi. Samaa
on pohdiskellut jopa kirkon oma tulevaisuuskomitea lokakuussa valmistuneessa mietinnössään.
Olemme siis kovaa vauhtia menossa kohti sekulaarimpaa Suomea. Toivottavasti ensi kevään kuntavaaleissa
ehdokkaatkin ovat sen huomanneet.
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Agnostinen istunto

Jumalharhat

Ateistit sodan pirstomassa

Syyriassa

D

Antti Rautiainen

emokraattisena muutosliikkeenä alkanut Syyrian vallankumous on viidessä vuodessa muuttunut lahkolaiseksi sisällissodaksi, joka on
jakanut maan etnisten ja uskonnollisten ryhmien mukaan.
Sota on jakanut Syyrian neljään eri
alueeseen: aseellisen opposition alueeseen, hallituksen hallitsemaan alueeseen, kurdien ja heidän liittolaistensa
autonomiseen alueeseen ja Isisin kalifaattiin.
Aseellisen opposition tukijat ovat
lähinnä sunnimuslimeita. Vankimmin hallitusta tukeva uskonnollinen
ryhmä on alaviittivähemmistö, joka
on diktaattori al-Assadin oma uskonnollinnen viiteryhmä. Myös ismailiitit ja kaksitoistašiialaiset ovat varustaneet hallitusta tukevia joukkoja. Hallituksella on tukea myös sunniarabien joukossa.
Kurdit ovat pääosin sunnimuslimeita, heidän merkittävimmät aseelliset ryhmänsä ovat tehneet sopimuksia sekä hallituksen että opposition kanssa. Ainoa uskonnollisesti
täysin homogeeninen sodan osapuoli on Isis. Kristityt ja druusit ovat yrittäneet välttää sotaan sekaantumista.
He asuvat lähinnä hallituksen kont-
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Kolumni

rolloimilla alueilla eivätkä tue aseellista oppositiota.
Syyrian ateisteilla ei ole mitään yhteistä organisaatiota, joten on vaikeaa hahmottaa mille puolelle heidän
sympatiansa kallistuvat, jos millekään.
Yksittäisten haastattelujen perusteel-

Periaatteessa al-Assadin hallinnon
perustuslaki takaa uskonnonvapauden myös ateisteille. Toisaalta ”häiritsevä” uskonnollisen (tai uskonnottoman) vakaumuksen julkinen ilmaisu
on kriminalisoitu, mutta tiedossa ei ole
tapauksia joissa ateisteja olisi tuomit-

Isis on teloittanut
kurdeja “ateismista”
la ateisteilla ei ole muuta yhtenäistä näkemystä kuin Isisin vastustaminen. Syrian atheists -Facebook-sivusto tukee aseellista oppositiota, mutta se
voi olla yhden hengen projekti. Dagens
Nyheter -lehdessä haastateltiin vuonna 2012 Ali-etunimellä esittäytynyttä ateistia, joka tuki vallankumousliikettä sen alkuvaiheissa, mutta kääntyi
hallituksen tukijaksi islamistien saatua yhä tiukemman otteen kapinaliikkeestä. Yksi harvoista omalla nimellään mediassa esiintyneistä ateisteista, Ayman Ghojal antoi vuonna 2013
haastattelun väkivallattomasta al-Assadin vastaisesta oppositiosta uutisoivalle Syria Untold -sivustolle ja kertoi
ateistiryhmän väkivallattomasta toiminnasta al-Assadin diktatuurihallintoa vastaan.

tu näiden lakien perusteella. Ateistien
ongelmat ennen sotaa liittyivät yleiseen asenneilmastoon, eivät julkisen
vallan asenteisiin.
Sodan aikana tilanne on huonontunut. Isisin hallitsemilla alueilla kaikki järjestöstä poikkeavat uskonnolliset näkemykset on kielletty ja Isis on
esimerkiksi teloittanut kurdeja ”ateismista” syytettynä vain siksi, että kurdialueet ovat julistautuneet sekulaareiksi autonomiseksi alueeksi. Isisin lisäksi aseellinen oppositio on perustanut
islamilaisia tuomioistuimia jotka periatteessa rankaisevat islamista luopuvia, mutta tunnettuja ennakkotapauksia ei ole. Joka tapauksessa sota
on lisännyt Syyrian uskonnollista polarisaatiota, mikä heijastuu myös ateistien asemaan.

John Frum tulee,
oletko valmis?

K

Robert Brotherus

ristinuskon syntyvaiheet
ovat niin hämärän peitossa ja vailla riippumatonta historiallista dokumentointia, että spekulaatio erilaisista syntyteorioista, -ajankohdista ja jopa Jeesuksen
historiallisuudesta on laajaa. Siksi tutkittaessa uskontojen syntymekanismeja, on hyvä käyttää tutkimusaineistona tuoreempia uskontoja, joiden syntyvaiheet ovat laajasti dokumentoitu.
Yksi kiinnostavimpia tapauksia ovat
toisen maailmansodan aikana Tyynenmeren Melanesian saaristossa syntyneet tavarakultit, cargo-cults.
Toisen maailmansodan aikana amerikkalaiset joukot perustivat useille Tyynenmeren saarille väliaikaisia
tukikohtia ja lentokenttiä. Suuri osa
saarten alkuasukkaista ei ollut koskaan nähnyt ulkopuolisia ja lentokoneet olivat heille yhtä ihmeellistä kuin
meille olisivat avaruusolioiden alukset.
Alkuasukkaat seurasivat haltioituneina, miten amerikkalaiset puhuivat “taikalaatikkoon” eli radioon. Pian yllin
kyllin purkkiruokaa, vaatteita, lääkkeitä, telttoja ja muuta hyödyllistä tavaraa
laskeutui taivaasta. Alkuasukkaat saivat osansa näistä tavaroista sotilaiden
jakaessa ne heidän kanssaan palkkiona yhteistyöstä.

Monille alkuasukkaille oli melkoinen kriisi, kun sodan loppuessa sotilaat lähtivät saarilta ja tavaravirta taivaalta katkesi. Pian monille saarille
syntyi uskonnollisia liikkeitä, tavarakultteja, joiden tarkoitus oli saada tavaraa tuovat lentokoneet palaamaan.
Saarelaiset raivasivat viidakkoon kiitotien tapaisia aukeamia ja rakensivat puusta radion näköisiä laatikoita. He yrittivät puhua “radioihin” oikeita sanoja ja tehdä muita sotilailta
matkittuja rituaaleja saadakseen lentokoneet palaamaan. Vuosien saatossa näihin tavarakultteihin nousi uskonnollisia johtajia ja laajeneva joukko myyttisiä tarinoita.
Monet tavara-kultit ovat hävinneet sodan jälkeisinä vuosikymmeninä, mutta toiset ovat edelleen voimissaan. Esimerkiksi Vanuatun saaristossa palvotaan laajasti jumalana “John
Frum” -nimistä myyttistä henkiolentoa, jonka odotetaan palaavan pian
lentokoneella tuomaan uusia tavaroita ja onnen ajan. Nimen arvellaan olevan muuntunut muoto alkuperäisestä
“John from America” -nimestä. Helmikuun 15. päivä on Vanuatulla virallinen John Frum -päivä. Joka vuosi monet saarelaiset järjestävät tuolloin sotilastyylisiä paraateja, joilla toivotetaan
John Frum takaisin.
Tämän päivän ymmärryksemme valossa on helppo hymyillä tava-

ra-kulteille ja niiden naiville taikauskolle. Ymmärrämme, etteivät amerikkalaiset sotilaat olleet yliluonnollisia
henkiolentoja ja etteivät lentokoneet
ilmesty tuomaan tavaroita puhumalla
taikasanoja radion näköiseen laatikkoon. Ymmärrämme, että mitä pidempi aika kuluu ilman että rituaalit tuovat
lentokoneita takaisin, sitä epätodennäköisempää on että ne koskaan palaavat. Ymmärrämme, että 60 vuotta ilman lentokoneiden paluuta pitäisi olla riittävän pitkä aika tehdä johtopäätös, etteivät ne koskaan palaa.
Mutta onko John Frumin paluun
odottaminen loppujen lopuksi yhtään sen surkuhupaisempaa kuin
paljon laajemmin harrastettu Jeesus
Nasaretilaisen paluun odottaminen?
Nykyään ymmärrämme, että Jeesuskultti syntyi primitiivisessä ja taikauskoisessa kulttuurissa. Ymmärrys elämästä ja maailmankaikkeudesta oli
tuolloin hyvin suppeaa ja virheellistä. Nykyään tiedämme tilastollisista tutkimuksista, että Jumalan rukoilu on yhtä tehotonta kuin tavarakulttien rituaalit. Jeesuksen paluu ei ole
kiihkeistä rukouksista huolimatta tapahtunut vaikka yli 2000 vuotta on
kulunut. Näin ollen sen tapahtuminen tulevaisuudessa vielä epätodennäköisempää, kuin John Frumin laskeutuminen Vanuatulle tavara-lentokoneella.
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Toimitusneuvosto tiedottaa

Burkinikiellon ympärillä pyörivä mediasirkus oli

Toimitusneuvoston terveiset

”Jumalan lahja” radikaaleille

Henkilöstömuutoksia
Kuten monet varmasti ovatkin jo kuulleet, Vapaa-ajattelijain liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Petri Karisma erosi
tehtävästään lokakuussa ja näin ollen myös lehden päätoimittaja vaihtuu. Liittohallitus nimitti Petri Karisman tilalle
Vapaa Ajattelijan päätoimittajaksi Esa Ylikosken.

Kohti liittokokousta
Liittokokous pidetään kesällä 2017 Oulussa. Kokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja, hallitus ja valtuusto. Kuten aiemminkin, puheenjohtajaehdokkaat voidaan esitellä joko lehden numerossa 1/2017 tai 2/2017 hieman riippuen lehden vuoden 2017 ilmestymisaikataulusta. Liiton tulevasta puheenjohtajuudesta kiinnostuneet voivat siis ottaa yhteyttä toimitusneuvostoon osoitteeseen toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi asian tiimoilta.

Lehden hinnankorotus
Lehden tilaus- ja irtonumerohintaan tehtiin korotus. Vuonna 2017 Vapaa Ajattelija -lehden vuositilaus on 30 € ja irtonumeron 8 €. Tätä ennen hintana on ollut vuodesta 2008 asti 25 € / vuosi ja 7 € / numero.

Oikaisu
Lehteen 3/2017 artikkeliin Aito ja oikea, ainut hyvä ja täydellinen avioliitto päätyi lehden editointivaiheessa tapahtunut
inhimillinen erehdys. Viimeisessä kappaleen lause ”hienon perheen malliesimerkki Räsänen…” oli muutettu muotoon
”hienon perheen malliesimerkki Päivi Räsänen…” josta syntyi virhe että Päivi Räsänen yksin olisi malliperhe ja kirjan
kirjoittaja, kun kirjoittaja oli tarkoittanut aviopari Räsäsiä. Toimitus pahoittelee tapahtunutta virhettä.
Toimitusneuvoston puolesta
Kimmo Laine
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T
Anter Yasa

änä vuonna voimaan tullut ”burkinikielto”
Ranskassa herätti länsimaissa median huomion. Monilta jäi huomioimatta fakta, että 2004
Ranskassa tuli voimaan uskonnollisten symbolien kielto ala- ja yläkouluissa. Sekulaari Ranska on pyrkinyt pysymään erossa uskonnollista
symboleista valtion ja koulutusjärjestelmän tasolla. ”Burkinikielto” ei kuitenkaan koskenut kieltoa valtiollisella tai
oppilaitostasolla, vaan rantoja. Kieltoa on perusteltu sillä,
että se on ”sekularismin arvojen mukaista”. Kriitikot ovat
osoittaneet, että kielto on koskenut vain musliminaisia ja
kysyneet kielletäänkö nunnienkin vaatetus.
Perimmäinen ongelma ei kuitenkaan ole itse kielto, vaan
relatiivinen suhtautuminen objektiivisiin asioihin. Kielto ei
koske vain musliminaisia vaan kaikkia uskonnollisia symboleita, joihin lukeutuvat myös nunnien vaatteet, joten vastaus on kyllä. Relatiivisuus on taas sitä, että musliminaisia
on ”ranskalaisessa maailmassa” yli neljä miljoonaa. Nunnat ovat pitkälti jäänne vanhoillisista ajoista. Islam on nousussa. Kieltoa on myös perustelu hygienialla ja turvallisuudella. Näillä kahdella asialla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä keskustelun kannalta, koska ne eivät pidä paikkansa.
Vuonna 2007 Ranskassa kiellettiin kokonaan kasvot peittävä burka. Burkat olivat erittäin harvinaisia ennen niiden
kieltoa: vain 2000 naista käytti burkaa. Nykyään Ranskassa asuu 7.5 miljoonaa muslimia. Vuonna 2015 Ranskassa sakotettiin yhteensä 1546 kertaa burkan käytöstä julkisesti. Burkan käytön nousua on muslimiyhteisössä kuvailtu kapinallisena tekona valtiota kohtaan. Burkinikiellon
jälkeen burkinien myynti kasvoi ja peräti 45 % myydyistä
burkineista tänä vuonna myytiin ei-muslimi naisille. Burkini on alun perin keksitty Australiassa assimilaatioprojektina musliminaisille.
Sekularismi on ainoa keino elää rauhassa, mutta vahvat
kiellot johtavat kapinalliseen käytökseen. Monet ääriliikkeet ovat käyttäneet kieltoja keinona rekrytoida lisää jäseniä. ”Ranskalainen jihadisti” -kirjan kirjoittajan David
Thomsonin mukaan ”tämänkaltaiset lait ovat Jumalan lahja ISIS-terroristijärjestölle”. On hyvä muistaa, että burkinikielto ei koske kaikkia rantoja, vaan niin haluavia yksityisiä rantoja. Ranskan sisäministerin mukaan täyskielto on
mahdoton, koska se lisää radikalismia. Mikä on ratkaisu?
Ehdotan maltillista ja faktapohjaista keskustelua asian
suhteen. Media ei useinkaan helpota yhteiskunnallista keskustelua, vaan uutisoi asiasta räikeään tyyliin ja liioittelee
tapahtumia antaen radikaaleille oljenkorsia. Kulttimentaliteetti ja burkat eivät ole vapaa-ajattelua, mutta sitä vastaan liian kovin ottein taisteleminen voi johtaa ongelmiin.
Burkaa käyttävät musliminaiset kokevat kieltojen loukkaavan heidän itsemääräämisoikeuttaan ja tämä on täysin ymmärrettävää. Ihmiset saavat pukeutua haluamallaan
tavalla vapaassa yhteiskunnassa. Tärkeintä on huomioida

rakenteelliset ongelmat, kuten islamin ja muidenkin abrahamilaisten uskontojen fundamentaaliset opetukset ja
kulttuuri, jotka saavat yhä kasvavan joukon musliminaisia pukeutumaan vartalon ja kasvot täysin peittävään vaatetukseen.
Sekulaarina ja vapaa-ajattelijana paras keino on suhtautua ongelmiin humaanisti. Fundamentalismilla ja kulttimentaliteetilla ei ole sijaa, mutta ihmisten itsepäätäntävaltaa on kunnioitettava, olkoot syyt siihen kuinka huterat,
tunteelliset ja uskonpohjaiset. Kieltojen sijasta pitäisi miettiä ratkaisuja, joilla kitketään radikalisoituminen ja fundamentalismi. Täyskiellot ja niistä mediasirkuksen tekeminen
ei ole kenenkään intressien mukaisia.
Kuva: Giorgio Montersino - CC BY-SA 2.0
Kuvituskuva - kuvan henkilö ei liity artikkeliin.
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väkivalta’”, kertoo Arppe kirjan synnystä. “Olen tarkastellut aihetta affektiivisuuden ja pyhän problematiikan kautta. Väkivalta nousi esiin, koska Durkheim siivoaa sen tavallaan
pois pyhää koskevasta tarkastelustaan.” Ranskalainen uskontokritiik-

Väkivallan
uskontososiologiaa

B
Eero Suorsa

nen filosofi ja psykiatri Frantz Fanon,
vannoutunut ateisti ja kristinuskon vihaaja, toi väkivaltaa koskevan filosofisen keskustelun filosofian pariin teoksellaan Sorron yöstä jo 1960-luvulla. Väkivalta on siis läsnä länsimaisen
yhteiskunnan joka saralla, myös sosiaalisessa mediassa. Rikoksista tuomitun lihaksikkaan Jeremy Meeksin pidätyskuvat levisivät ympäri sosiaalis-

urman fundamentalististen buddhalaismunkkien
muslimeihin kohdistuvat
pogromit. ISIS-terroristijärjestö. Yhdysvalloissa
kristittyjen fundamentalistien Planned Parenthood -järjestöön
kohdistuneet hyökkäykset. Viimeaikaiset uutiset ovat tuoneet
uskontoa ja väkivaltaa koskevan keskustelun erittäin Kuva: Kathleen Diémé
ajankohtaiseksi. Väkivalta
ei kuitenkaan rajoitu pelkästään terrorismiin, vaan
pikemminkin kyseessä vaikuttaisi olevan tietyllä tavalla myös yhteiskunnan
muita osa-alueita läpileikkaava alue. Sarjamurhaajista on tullut pop-tähtiä; Ted
Bundysta ja John Wayne
Gacysta on nähty jo lukuisia elokuvia.
Kotimainen äärioikeisto
eli perussuomalaiset tarjoilevat rasistisissa raiskausfantasioissaan stereotyyppiä ”vaarallisesta ruskeasta miehestä” joka vaanii
puistojen puskissa tai yökerhossa tyrmäystippojen
kanssa. Tätä on myös haastettu. Kolonialisminvastai-
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ta mediaa, ja nyt väkivallan koristama
mies on supermalli. Väkivalta voi olla
myös diskursiivista, kuten Hesburgerin helluntailaisen omistajan Heikki
Salmelan vaatimukset kurjistaa työntekijöiden olosuhteita amerikkalaisten
esikuviensa mukaan. Kyseessä on moniulotteinen ilmiö joka ei ole sidottu
pelkästään tappeluihin nakkikioskeilla pilkun jälkeen.
Syvällistä näkökulmaa aiheeseen antaa kuitenkin tänä syksynä ilmestynyt Tiina Arppen Uskonto ja väkivalta: Durkheimin perilliset.
Teoksessaan Arppe käy läpi
miten ranskalaiset sosiologit ovat tutkineet uskontoa
ja väkivaltaa. Kirjassa käsitellään, muutamia mainitakseni, ranskalaisen sosiologian klassikoita, kuten alan
isää Durkheimia, Marcel
Maussia, René Girardia ja
filosofi Georges Bataillea,
länsimaisen filosofian synkkää prinssiä. Arppe on Helsingin yliopiston sosiologian
dosentti, jonka erityisalana
on ranskalainen sosiologia
ja sen teoriahistoria.
”Teos pohjautuu sosiologian laitoksella vuonna 2008 pitämääni luentokurssiin ’Riitti, myytti ja

ki eroaa yhdysvaltalaisesta uusateismista. ”Durkheimilaisia uskonnonsosiologeja ei kiinnostanut kysymys
siitä onko Jumala olemassa, he eivät
olleet ohjelmallisesti ateisteja. Heitä
kiinnosti pikemminkin se, minkälainen rooli uskonnolla on ja mitä merkityksiä se saa. Ranskalaissosiologeille uskonto oli kiinnostava ennen kaikkea sosiaalisena luokittelujäjärjestelmänä”, Arppe sanoo. Itse hän ei usko
Jumalaan, muttei koe kysymystä merkittävänä. “Ateismi on tietynlaisen rationalismin kanssa tekemisissä, mikä
on tärkeää. Mutta poliittinen kamppailu ei liity tähän kysymykseen, se ei ole
nyt merkityksellistä politiikan kannalta uskotaanko Jumalaan.”
Georges Bataille on ranskalaisen filosofian harmaa eminenssi, joka häilyy esimerkiksi Jacques Derridan ja
Michel Foucaultin taustalla. Fasismia

visiota kuin Bataillen kuvaamilla fasisteilla. Joukossa on esimerkiksi paljon
entisiä demareita, jotka eivät ole kiinnostuneita hegemonisista ideologisista visioista.” Perussuomalaisista puuttuu siis kultin tai uskonnon elementti.
Jotkut girardilaisesti virittyneet uskonnonsosiologit ovat puolestaan nähneet
islamistisen terrorismin seurauksena
modernisaatiokehityksen eritahtisuudesta islamilaisessa ja eurooppalaisessa kulttuuripiirissä.

Girardin apokalyptisen historianvision mukaan kehitys kulkee kohti yhä kiihtyvää väkivaltaa, vaikka
hän toisaalta myös väittää ihmislajin
oppineen kulttuurievoluutiossa sietämään mimeettistä väkivaltaa yhä
paremmin.”30-vuotiseen sotaan verrattuna väkivaltaa on paljon vähemmän Euroopassa”, Arppe huomauttaa.
Kirjassa puhutaan myös sekularisaatiosta 1800-luvun lopulla, ja koko
uskontososiologian synnyn edellytyksenä pidetään Ranskassa tuolloin val-

tausta: ”Vaikea sanoa. Ympärileikkaus
on yksittäinen ilmiö. Nyt puhutaan lähinnä siitä miten musliminaisia silvotaan. 1800-luvulla oli muutenkin viehtymystä kaikkeen patologiseen, kuten hysteriaan ja somnambulismiin ja
kaikkeen muuhun perverssinä pidettyyn. Nythän meillä on dekkarit ja väkivaltaviihde.”
Ovatko muslimit siis ottaneet juutalaisten paikan Euroopassa ennakkoluulojen kohteena? ”Kyllä varmaan
jossain määrin. Asuessani Ranskassa
jotkut tuntemani ihmiset sanoivat, että jos Ranskassa on rasismia niin se ei
niinkään kohdistu tummaihoisiin vaan
arabeihin. Varmaan kyseessä ovat osit-

tain historialliset syyt, kuten Algerian
sota. Se on varmasti yksi tekijä, joka
selittää sitä historiallisesti. Sellainen
vaara on olemassa, että muslimeista
tulee uusia juutalaisia suhteessa vainoihin”, Arppe pohtii.

Väkivalta on moniulotteinen
yhteiskunnallinen kysymys.
tutkinut Bataille on ajankohtaisempi
kuin koskaan. Bataille tutki fasismia
uskonnon kautta. Arppen mukaan Bataillen analyysiä ei kuitenkaan voi soveltaa suoraan perussuomalaisiin: ”He
ovat heterogeeninen joukko, heillä ei
ole vastaavaa myyteistä ammentavaa

linnutta sekularisaatiokehitystä. Tuolloin vallitsi myös voimakas antisemitismi: juutalaismiesten ympärileikatut
penikset olivat antisemitististen antropologien mielenkiinnon kohteena. Elämmekö edelleen samoja aikoja? Arppella ei ole yksiselitteistä vas-

Arppen teos on perusteellista historiaa väkivallan uskonnonsosiologiasta. Lisäksi se on varoitus. Ehkä kirjassa esiteltyjen teoreetikoiden silmälasien lävitse katsottuna voimme oppia jotain uskonnosta ja väkivallasta,
ja myös ehkäistä sitä.
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Anarkia = evoluutio

Syntyjä syviä

– Usko, tiede ja Bad Religion

1

Tomi Pinomäki

990-luvulla nuoruuttaan viettäneelle punkyhtye Bad Religion saattaa olla vähintäänkin
nimenä tuttu. Moni ei kuitenkaan tiedä, että yhtyeen perustaja ja laulaja Gregory Graffin opettaa nykyisin evoluutiobiologiaa Cornellin yliopistossa Yhdysvalloissa. Hän on yksi
niitä harvoja, joka on onnistunut yhdistämään menestyksekkäästi yliopisto-opinnot ja maailmankuulun yhtyeen luotsaamisen. Toinen nimekäs tässä
onnistunut on Queenin kitaristi ja tähtitieteilijä Brian May.
Greg Graffinin ja Steve Olsonin kirjoittama kirja ”Anarkia = evoluutio – usko, tiede
ja Bad Religion” käsittelee Bad
Religionin ja Graffinin taustoja
evoluutiobiologian perusteilla
maustettuna. Kirja sisältää paljon Graffinin lapsuusvuosia ja
sieltä saatuja vaikutteita, sekä
Kalifornian punk-kulttuuria
vastakkainasetteluineen nuorison eri sosiaalisten ryhmien
välillä. Kirjan nimi vihjaa tavoitteeseen yhdistää anarkistinen ajattelu evoluutioon ja olivathan Charles Darwinin ajatukset evoluutiosta erittäin
anarkistisia aikanaan. Kirjassa
näiden asioiden yhdistäminen osuu
ajoittain maaliinsa ja toisinaan mennään reilusti maalin ohi. Lapsuuden
takautumat selventävät hänen natura-

listisen maailmankatsomuksensa perustaa, kiinnostusta musiikkiin ja palavaa halua ymmärtää luontoa sellaisena kuin se meille luonnontieteiden
kautta näyttäytyy. Graffinin naturalistista maailmankatsomusta alleviivataan kirjassa ja samalla halutaan tehdä eroa ateismiin, sekä muihin uskon-

nottomiin katsomuksiin. Usein eron
piirtäminen näiden katsomusten välillä on vain semantiikkaa. Graffinilla ei ole ollut varsinaista epäilevää ai-

(Anarchy Evolution – Faith, Science, and Bad Religion in a World Without God)
Greg Graffin, Steve Olson
Like -kustannus
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Kelpoisimman synty – Evoluution suurimman arvoituksen ratkaisu
Andreas Wagner
2015, 266 s., Terra Cognita

kaa, vaan hän on ollut lapsuudestaan
asti uskonnoton.
Bad Religionin sanoitukset ovat
kantaaottavia, mikä tietysti on ominaista punkille. Kappaleiden sanoitukset viittaavat yhteiskuntakritiikin
lisäksi usein myös nimenomaisesti uskontojen perusteettomuuteen ja naturalismiin.
Kirjassa on paljon evoluutiobiologian perusteita ja sopii yleishyödylliseksi lukemiseksi kaikille luonnosta kiinnostuneille, vaikka itse Bad Religionin musiikki
tai bändin historia eivät sytyttäisi
kiinnostusta. Itselleni mielenkiintoisinta antia kirjassa oli Graffinin
opiskelu- ja tutkimusaika, sisältäen esimerkiksi Bolivian sademetsissä vaeltamista ja näytteiden keräilyä. Kirja on ajoittain valitettavan
sekava hyppien anarkian ja evoluution yhdistävistä analogioista aina
lapsuuden kasvutarinoihin, mutta
on tietysti Bad Religionin musiikista pitävälle naturalistille ehdotonta
luettavaa. Suosittelen kirjaa pienellä varauksella myös muillekin, varsinkin jos luonto on lähellä sydäntä.
Greg Graffinin suorastaan lapsenomainen innostus luonnontieteitä
ja musiikkia kohtaan varmasti inspiroi kaikkia.
”Hellin ajatusta siitä, että lapset
ovat alttiita vanhempiensa vaikutukselle, koska minun vanhemmillani oli hyvin suuri vaikutus minuun.
He eivät tosin vaikuttaneet ajatuksiini Jumalasta, vaan musiikista.” -Greg
Graffin.

Z
Ismo Innamo

ürichin yliopiston biokemian professori Andreas Wagner paljastaa
luonnon piilotetun arkkitehtuurin. Darwin löysi periaatteen, joka selittää miten uudenlaiset sopeumat
säilyvät luonnossa. Wagnerin teos
Kelpoisimman synty täsmentää –
molekyylien tarkkuudella – miten
sopeumat syntyvät.
Kuvittele universaali metaboliakirjasto, joka sisältää kaikki
mahdolliset metaboliat, siis kaikki ne tavat joilla kemialliset reaktiot voivat muuttaa ravintoa solun
biomassaksi. Kirjaston kokoluokka on hypertähtitieteellinen, sillä
kemiallisten reaktioiden mahdollisia yhdistelmiä on enemmän kuin
universumissa atomeja. Luonnossa jokainen solu on metaboliakirjaston jotain teosta toteuttava hidas
lukija, mutta kemian systemaattinen tuntemus mahdollistaa metaboliakirjaston simuloimisen ja kartoittamisen nopeasti ja täsmällisesti tietokoneella.

sia. Metaboliaa voi muuttaa moneen
eri suuntaan ilman että solun toteuttamiskelpoisuus kärsii. Universaalissa metaboliakirjastossa on siis teoksesta teokseen kulkevia reittejä, joita
pitkin metaboliat voivat turvallisesti
mutatoitua yksi satunnaisaskel kerrallaan uudenlaisiin metabolianaapurus-

Elämä ei alkanut
replikaattorista vaan
metaboliasta
Kaikki metaboliat eivät toimi solun eduksi, joten eikö yksikin mutaatio voi johtaa uuden solun tuhoon?
Kyllä, mutta ei hätää! Metaboliakirjaston kartoittaminen paljastaa, että
millä tahansa riittävän monimutkaisella metabolialla on naapureina, siis
yhden mutaation päässä, valtava määrä vaihtoehtoisia metaboliaratkaisuja, joiden kemiallinen merkitys on sama. Metaboliat ovat siis elinvoimai-

toihin. Eri naapurustoissa on tyrkyllä eri setti sopeumia, joihin seuraava onnekas mutaatio voi osua. Pääsy
metaboliakirjaston eri osiin mahdollistaa suuren määrän metabolisia innovaatioita, mikä puolestaan mahdollistaa eliöiden siirtymisen sukupolvien saatossa yhä uudenlaisiin elinympäristöihin.

Genotyyppiverkostot
ilmaantuvat, kun
metaboliat, proteiinit ja
[geenien] säätelypiirit ovat
elinvoimaisia
Molekyylitasolla ilmenevä elinvoimaisuus on tutkijoiden toistuvasti löytämä ilmiö. Kartoita universaali proteiinikirjasto, niin huomaat sen taas! Metabolioiden
tapaan proteiinit ovat elinvoimaisia: valtavan monet hemoglobiinin muunnelmat pystyvät
vaivatta kuljettamaan happea;
jäätymisen estäviä pakkasnesteproteiinejakin löytyy pilvin
pimein proteiinikirjaston jokaisesta kolkasta. Mihin tahansa
haasteeseen löytyy luonnon kirjastoista tähtitieteellinen määrä ratkaisuja. Siksi konvergentti
evoluutio ei ole harvinaista: arktiset kasvit, sammakot ja kalat
ovat kukin onnistuneet tuottamaan jonkin pakkasnesteenä
toimivan proteiinin, sillä kemialliselta merkitykseltään samoja proteiineja on monia.
Kelpoisimman synty on mahdollinen tajunnanräjäytys, kuten
Terra Cognitan julkaisut aina. Sisukas suomentaja tarjoaa meille sivistystä suoraan tieteen eturintamasta, vaan olisipa pienellä
suurella kustantamolla rahaa perusteelliseen kielenhuoltoonkin.
Jos Suomi olisi sivistysvaltio, Kimmo
Pietiläinen olisi miljardööri ilman typoja – eikä eduskunnassa istuisi Huhtasaari-Niikko-Räsäsiä, joilla ei ole edes
peruskoulun biologia hallussa.
Pythagoras ymmärtää. Platon nyökkää. Minä taputan. Me ymmärrämme
ne mekanismit, jotka mahdollistavat
meidät.
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Elämää kuoleman jälkeen?

M
Suvi Auvinen

ullassa maan uinua saan. Vapaa
Ajattelijan vuoden viimeinen
numero keskittyy
kuolemaan liittyviin kysymyksiin. Vaikka me uskonnottomat emme mieti kuoleman jälkeistä elämää – siitä käytännöllisestä
syystä, ettei sellaista ole – voi jokainen
miettiä omaan tai läheisten poismenoon liittyviä aiheita. Teemaosiossa
käsitellään kysymyksiä hoitotahdosta, testamentista ja uskonnottoman oikeuksista katsomusneutraaliin muistotilaisuuteen.
Kun ihmisestä jättää aika, on nykyään valittavissa mitä erilaisimpia tapoja myös maallisen tomumajan loppusijoitukselle. Kaikille tuttujen hautapaikan ja tuhkauurnan lisäksi on nykyään
valittavissa mitä mielikuvituksellisimpia tapoja hoitaa viimeisen leposijansa. Elämää voi tosiaan jatkaa myös
kuoleman jälkeen, joskaan ei uskontojen tarkoittamassa merkityksessä.

voi valita itse. Timantteja puristetaan
myös hiussuortuvista sekä lemmikkien tuhkasta. Persoonallinen tapa pitää läheiset matkassa näiden kuoleman
jälkeenkin. Timanttien hinta alkaen 3
000 USD.

Pertti Periniva

Kemin vapaa-ajattelijain
hautausmaalle haudattu yli
544 vainajaa

Uudista luontoa
koralliriuttana
Vaikka ihmiselämä kuolee, sillä voi
auttaa planeetan elämää jatkumaan.
Koralliriuttojen uusiutumista auttaa
Eternal Reefs-yritys, joka tekee tuhkauksesta jäljelle jääneiden luiden murskasta ja betonisekoituksesta keinotekoisia riuttoja. Riutat asennetaan meren pohjaan alueille, joiden luontainen
koralliriutta on kärsinyt. Riutat houkuttelevat kaloja ja pieniä merieläimiä.
“Ajatus siitä, että maalliset jäännökseni viettävät ikuisuuden delfiinien, kilpikonnien ja rapujen ympäröimänä on
lähinnä kuvitelmaani taivaasta”, toteaa
asiakas yrityksen kotisivuilla. Pienimmät riutat alkaen 4 000 USD.

Ikuisuus avaruudessa

Mikäpä sen kauniimpi tapa kunnioittaa elämän kiertokulkua kuin ryhtyä
puuksi kuoleman jälkeen! Bios Urn
on tuhkauurna, josta kasvaa puu. Ihmisen tuhkat sijoitetaan uurnan alaosaan, jonka päälle tulee kasviravinnetta, multaa ja puun siemen. Puita
on valittavissa männystä vaahteraan ja
pyökkiin. Uurna istutetaan maahan ja
paikalle kasvaa puu. Uurnan voi tilata
minne tahansa maailmassa. Puu-uurnan hinta 160 USD.

Linnunradan liftareille optimaalinen
sijoituspaikka on tietenkin avaruus.
Koska harvalle meistä tarjoutuu mahdollisuutta avaruusmatkailuun elämämme aikana, voivat avaruusfanit
lohduttautua ajatuksella omien jäänteiden pääsystä pois planeetalta. Celestis Memorial Spaceflight tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia tuhkan sijoittelulle. Muutoinkin avaruuteen lähtevien lentojen mukaan voi antaa pieniä
määriä tuhkaa yrityksen kautta. Käynti maan ilmakehässä ja paluu maahan
maksaa noin tuhat dollaria. Viiden tuhannen dollarin hintaan pääsee kiertämään maan ilmakehää pysyvästi, laukaisut Kuuhun ja syvään avaruuteen
maksavat 12 500 USD.

Tuhkasta voi myös puristaa timantin!
Toimittajia maailmalta löytyy useita, ja kaiken timantin väristä kokoon

12

Vainajan vakaumuksen kunnioittaminen

Muutu puuksi

Tuhkasta timantiksi
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Kemin vapaa-ajattelijain Ristikankaan
hautausmaa otettiin käyttöön jo vuonna 1942. Joskus kysytään, miksi nimenä on Ristikangas. Nimen valintaan
arvellaan vaikuttaneen sen, että maaala on ostettu Risti-nimisestä tilasta.
Tällä hetkellä hautausmaahan on
haudattu 544 vainajaa. Hautausmaalla sijaitsee huoltorakennus, joka toimii myös seremoniatilana. Oikeus
tulla haudatuksi yhdistyksen hautausmaalle on yhdistyksemme jäsenellä
ja hänen aviopuolisollaan tai avopuolisollaan, ja yhdistyksellämme on tarjota puhujia hautajaisiin.
Hautausmaalle on mahdollista valita arkkuhautaus tai tuhkauurnahautaus. Tuhkauurnan hautauksen saa
joko tuhkauurna-alueelle nimikyltillä varustettuna taikka nimettömänä
eri alueelle.
Lisäksi Kemin kaupungin vesialueelle tuhkan voi sirotella tai laskea vesiuurnassa, joka hajoaa nopeasti.

Hautausohjeet omaisille
tarpeellisia
Käytännössä ilmenee valitettavan
usein, että uskonnottoman vainajan
omaiset joko tieten tai tietämättään
stressaavassa tilanteessa valitsevat kirkollisen siunauksen siviilihautajaisten
sijaan. Jotta näin ei missään tilanteessa
pääsisi käymään omalla kohdalla, asiaan voi ja kannattaa vaikuttaa jo silloin, kun elää ja voi hyvin.

Tahdon siviilihautajaiset
-kortti
Tahdon siviilihautajaiset -kortti on hyvä olla aina mukana. Siitä selviää, että asianomainen haluaa kaikki kuolemaansa ja hautajaisiinsa liittyvät asiat järjestettävän uskonnottomasti ja ilman pappia. Tietoa löytyy esimerkiksi
www.siviilihautajaiset.fi -sivulta. Kortin voi tulostaa itse PDF-dokumenttina. Korttia voi tulostaa useitakin kappaleita lähipiirin säilytettäväksi, jotta
tieto varmasti tavoittaa kaikki asianosaiset ajoissa. Korttia saa myös Vapaa-ajattelijain liitosta ja monien yhdistysten toimihenkilöiltä.

Tämän kortin puuttuminen ei ole
kuitenkaan lupa kirkollisen hautauksen suorittamiseen. Kortin käyttö on
suositeltavaa jos on hiukankin syytä
epäillä, että vakaumusta ei kunnioitettaisi hautauksessa.

Vainajan internet-tilien
ja sosiaalisen median
profiilien poistamisesta
Yhä useampi meistä on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Kuoleman jälkeen sosiaalisen median profiilit sekä
erilaiset sähköpostitilit ja vastaavat jäävät kummittelemaan, ellei tilejä suljeta. Ellei nettitestamenttia ole, on käyttäjän kuolemasta ilmoitettava nettisivuston tai palvelun ylläpitäjille ja pyydettävä tilin lopettamista ja profiilin
poistamista. Ilmoittajan on pystyttävä
osoittamaan käyttäjän kuolema asianmukaisella todistuksella ja hänen tulee
antaa sekä vainajan että omat tietonsa
sekä mahdollisuuksiensa mukaan kyseisten tilien ja profiilien tiedot.
Kirjoittaja on
Vapaa-ajattelijain liiton hautausmaatyöryhmän puheenjohtaja
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Itsemääräämisoikeus

ELÄMÄÄN

H
Esa Ylikoski

autaustahto ei ole ainoa ihmisen itsemääräämisoikeuteen liittyvä asia, josta itse kunkin meistä on perusteltua huolehtia kaiken
varalta jo silloin kun on hyvissä voimissa.
Seuraavassa kerrotaan eräistä itsemääräämisoikeuteen kuuluvista asioista, joissa lähtökohtana on varautuminen oman toimintakyvyn heiken-

kiosaan eli yhteensä puoleen omaisuudestasi. Lopusta omaisuudesta voi testamentissa päättää itse. Koko omaisuuden voi testamentata vain, jos ei ole
lapsia tai heidän rintaperillisiään.
Suomalaisista osallistuu tutkimusten mukaan 70 prosenttia jollain lailla
hyväntekeväisyyteen, mutta silti vain
noin yksi prosentti kokee testamentin
tekemisen järjestön hyväksi mieluisaksi tavaksi tukea toimintaa (Taloustutkimus 2016). Kuitenkin Vapaa-ajattelijain liiton ja eräiden yhdistysten toiminnan rahoituksesta on testamentil-

Testamentilla voi muistaa itselle
tärkeitä aiheita.
tymiseen. Näitä ovat testamentti ja
lahja, hoitoon hakeutuminen ja hoitotahto sekä edunvalvonta- ja edunvalvoja-asiat.

Testamentti
Jokaisella täysi-ikäisellä henkilöllä on
hyvä olla testamentti. Laatimalla testamentin antaa jälkipolville selkeän ohjeen siitä, miten haluaa omaisuuttaan
käytettävän kuoleman jälkeen. Huolellisesti laaditulla testamentilla varmistaa, että tämä tahto toteutuu.
Testamentilla voi turvata perheen
ja läheisten tulevaisuutta ja ehkäistä
turhia riitoja perillisten kesken. Sillä voi vaikuttaa perintöveron suuruuteen. Testamenttia voi myös muuttaa
ja sillä voi myös muistaa itselle tärkeää järjestöä, kuten esimerkiksi Vapaaajattelijoita. Jokainen voi itse määritellä omaisuudestaan osuuden, jonka haluaa lahjoittaa.
Mikäli testamenttia ei ole, perinnönjaossa toimitaan siten kuin laillinen perimysjärjestys määrää. Jos ei
ole lähiomaisia eikä testamenttia, varat menevät kuoleman jälkeen valtiolle. Rintaperillisillä eli omilla lapsilla ja
heidän lapsillaan on aina oikeus ns. la-
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la saaduilla lahjoituksilla tärkeä osa.
Testamenttilahjoitukset mahdollistavat esimerkiksi yhdistysten toimintaavustukset, hautausmaatoiminnan tukemisen, yhdistystoimijoiden koulutuksen sekä lehden julkaisun selvästi
jäsenmaksutuottoja laajempana.

kin vaikkapa eräänlaisena ennakkoperintönä.

Hoitotahto
Hoitotahto on henkilön tahdon ilmaisu hänen tulevasta hoidostaan siltä varalta, ettei hän itse pysty ilmaisemaan
toiveitaan ja osallistumaan hoitoratkaisuihin tajuttomuuden, vanhuuden
heikkouden tai muun vastaavan syyn
vuoksi. Hoitotahdossa voi ilmaista erityistoiveita hoidon suhteen tai siinä voi
kieltäytyä tietyistä hoitotoimenpiteis-

Kuolema

tä. Toiveet voivat koskea muitakin hoitoon ja hoivaan liittyviä asioita kuin
vain lääketieteellisiä tai sairaanhoidollisia kysymyksiä.
Hoitotahdossa voidaan myös valtuuttaa toinen henkilö tekemään tarvittavat hoitopäätökset hoitotahdon
laatijan puolesta. Hoitotahto vähentää
omaisten epätietoisuutta ja ahdistusta
hoitoratkaisuissa ja helpottaa näin lääkäreiden työtä.
Hoitotahto tehdään yleensä kirjallisesti, jolloin siinä on tekijän omakätinen allekirjoitus ja päiväys. Hoitotahto
on voimassa ilman todistajiakin, mutta kahden, perheeseen tai lähisukuun
kuulumattoman todistajan käyttämistä suositellaan.
Lain mukaan henkilö voi ilmaista
hoitotahtonsa myös suullisesti. Tällöin se on syytä kirjata sairauskerto-

mukseen ja mikäli mahdollista pyytää
siihen allekirjoitus tai muulla tavalla
todentaa sen oikeellisuus. Kirjallinen
hoitotahto voidaan tallentaa sairauskertomuksen liitteeksi.
Uudessa Kelan hallinnoimassa Kansallisessa terveydenhuollon sairaskertomusarkistossa (KanTa) jokainen voi
itse ylläpitää hoitotahtonsa ajanmukaisuutta. Lisäksi terveydenhuollossa annetuista ja säilytetyistä hoitotahdoista
menee tieto KanTaan.

Edunvalvontavaltuutus
Edunvalvontavaltuutuksella voi itse
etukäteen järjestää asioidensa hoidon
sen varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan
esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Valtuutus laaditaan kir-

jallisesti testamentin tapaan. Valtuuttaja nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan valtakirjalla. Valtuutetun tulee
suostua tehtävään.
Valtuuttaja määrittelee asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutensa hoidosta ja muista
taloudellisista asioistaan sekä itseään
koskevista asioista kuten terveyden- ja
sairaanhoidostaan.
Maistraatti voi määrätä edunvalvojan, mikäli henkilö itse hakee edunvalvojan määräämistä ja pyytää, että tietty
henkilö määrättäisiin hänen edunvalvojakseen. Edunvalvoja voidaan nimetä, jos ei pysty itse hoitamaan omia taloudellisia ja muita asioitaan sekä valvomaan etujaan. Maistraatti selvittää
hakemuksen tai ilmoituksen perusteella, tarvitseeko tietty henkilö edunvalvontaa.
Ensisijaisesti edunvalvoja ei päätä
vaan auttaa. Edunvalvojan tehtävänä
on siten tukea heikentyneen toimintakyvyn omaavan henkilön itsemääräämisoikeutta. Vain jos henkilö toimii omaa etuaan vastaan, toimintakelpoisuutta voidaan rajoittaa, mikä vaatii
käräjäoikeuden päätöksen. Ääritapauksissa käräjäoikeus voi julistaa henkilön vajaavaltaiseksi. Pelkkä edunvalvojan määrääminen riittää, kun henkilö ei voi tehdä taloudellista tilaansa
vahingoittavia oikeustoimia.

Lahja
Luonnollisesti jokainen voi eläessään, olipa testamentti laadittuna tai
ei, myös antaa lahjoituksia. Monissa
maissa, joissa ei ole Raha-automaattiyhdistystä tai Veikkauksen voittovaroja, lahjoituksilla on todella suuri rooli järjestöjen rahoituksessa. Suomessa lahjoituksia annetaan vähemmän,
myös järjestöille, jotka eivät saa RAY:n
tai Veikkauksen tukea.
Lahja järjestölle on verovapaa, olipa
se kertaluontoinen tai toistuva. Jos sen
sijaan henkilö saa lahjan, pitää maksaa lahjaveroa, jos lahjan arvo on 4 000
euroa tai enemmän. Näin myös, kun
samalta lahjan antajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteisarvo on 4 000 euroa tai enemmän. Jos
testamentissaan muistaa järjestöä, voi
samalla oman tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan harkita lahjoitusta-
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Hyvä kuolema

K

Kimmo Laine

äynnissä on jälleen kansalaisaloite eutanasian puolesta. Nimenkeruu alkoi
7.11.2016 ja kirjoitushetkellä aloite onkin kerännyt jo yli puolet tarvittavista kannattajista päästäkseen eduskuntaan. Aloitteen taustalla on joukko
nimekkäitä poliitikkoja. Vireillepanijoina ovat Vasemmistoliiton ex-europarlamentaarikko Esko Seppänen ja

gian mittakaavassa. On ymmärrettävää että ihmiset pelkäävät omaa ja läheistensä kuolemaa, ja kuoleman käsittely on vaikea aihe. Läheisen kärsimyksen seuraaminen kyvyttömänä
tekemään mitään kivun lievittämiseksi on yhtä vaikeaa. Valtaojan ex-puoliso Leena Tähtinen menehtyi kivuliaan
sairauden seurauksena. Tähtisen viimeinen toive oli että Suomen “barbaariseen” lainsäädäntöön saataisiin eutanasian salliva muutos.
Valtaoja pohdiskelee kuolemaa kui-

Kuolema

väksyisi eutanasian. Journal Of Medical Ethics -lehden julkaiseman tutkimuksen mukaan 46 % suomalaisista
lääkäreistä hyväksyisi sen. Lääkäriliiton nykyinen kanta on kuitenkin eutanasian vastainen, eikä Lääkäriliiton
eettinen neuvottelukunta Etene ole ainakaan toistaiseksi muuttanut Lääkäriliiton kantaa.
Kristilliset tahot vastustavat eutanasiaa tyypillisesti korostaen elämän
arvokkuutta ja korostaen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämisen tärkeyttä. Nämä eivät kuitenkaan ole toinen toisiaan poissulkevia
asioita. Exitus ry:n puheenjohtaja Kari Viholaisen mukaan palliatiivisen

Tähitieteen Professori Esko Valtaoja ja Exitus Ryn puheenjohtaja Kari Viholainen

Eutanasiassa on kyse yksilönvapaudesta.
Kokoomuksen valtiovarainministerinä
toiminut Iiro Viinanen. Varaedustajina on Vihreiden peruspalveluministerinäkin toiminut Osmo Soininvaara ja
SDP:n ex-kansanedustaja Ilkka Taipale. Nyt vireillä oleva aloite on kerännyt huomattavasti enemmän kannatusta kuin vuotta aiemmin tehty aloite, josta kirjoitimme lehdessä 1/2016.
Eutanasian laillistamista kannattava
yhdistys Exitus ry järjesti marraskuussa Helsingissä luento- ja keskustelutilaisuuden, jonka pääpuhujana oli avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja, joka pohdiskeli kuolemaa paitsi henkilökohtaisten kokemusten myös
ihmiskunnan, eliökunnan ja kosmolo-

tenkin elämän ehtona, evoluution ja
kehityksen muutosvoimana. Kun kukin sukupolvi elää vain rajallisen ajan,
siitä seuraa jatkuva kehitys joka on
mahdollistanut myös meidän olemassaolomme. Myös Maapallomme, Aurinkomme ja koko Linnunradan elämä
on rajallinen. Elämä ei ole lahja, vaan
laina joka maksetaan takaisin ajallaan.

Suhtautuminen ja eettisyys
Anja Terkamo-Moision tuuoreen väitöskirjan mukaan suomalaisista peräti
85 % hyväksyisi eutanasian. Ylen julkaisemien vaalikonevastausten perusteella myös 60 % kansanedustajista hy-

hoidon ja saattohoidon kokonaisvaltainen kehittäminen on yhtä tärkeä
tavoite.
Maailmalla eutanasia on vielä harvinaisuus. Euroopan maista vain Benelux-maat ja Sveitsi ovat maita joissa
kuolinapua voi saada. Näiden maiden
kokemukset kuitenkin osoittavat, että
tarkoin säänneltynä ja valvottuna ongelmia ei koitunut.
Tärkeintä on muistaa että kyseessä on yksilönvapaus. Ei ole syytä pelätä että vanhuksia ja vammaisia ryhdyttäisiin joukoin surmaamaan. Kyse on yksilön oman tahdon noudattamisesta: inhimillisestä elämästä ja
kuolemasta.

Uskonnotonta saattamassa

Henrik Sawela

S

uomessa valtio on antanut hautaustoimen lähes yksinoikeudella ev.lut. kirkolle.
Poikkeuksena ovat vapaa-ajattelijoiden kymmenen hautausmaata, Kauniaisten kaupungin ylläpitämä sekä
Turussa oleva kaupungin ylläpitämä,
vain muslimeille tarkoitettu hautausmaa. Tämän lisäksi löytyy joukko pieniä hautausmaita, jotka joko eivät enää
ole käytössä tai joiden käyttö on rajoitettu oman perheen tai pienseurakunnan jäsenille.
Nykyään hautauskustannuksiin ei
enää vaikuta se, onko vainaja seurakunnan jäsen vai ei. Tällä hetkellä kir-
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kolle tulee rahaa valtion budjetista kattamaan erinäisiä kirkon yhteiskunnallisia tehtäviä ja kirkon on tarkoitus kattaa pääosa hautaustoimen kuluista tätä
kautta. Osan kuluista se perii hautausmaksuina. Jokaisella seurakunnan alueella asuvalla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan maille.
Jokaisella seurakunnalla on velvollisuus ylläpitää tunnustuksetonta hautausmaata joko itse tai yhdessä jonkun
muun seurakunnan kanssa. Pääkaupunkiseudulla Helsingin ja Vantaan
seurakunnat perustivat yhteisen hautausmaan Honkanummen hautausmaan
yhteyteen. Espoossa tunnustukseton
hautausmaa on Kehä III:n pohjoispuolella Kellonummen hautausmaan yhteydessä ja Keski-Uusimaan seurakunnat Tuusula, Kerava, Järvenpää ja Sipoo, perustivat yhteisen Keravan hautausmaan yhteyteen.
Seurakuntien velvollisuuteen ylläpitää hautausmaita ei kuulu velvollisuutta luovuttaa kappeleitaan uskonnottomien saattotilaisuuksien
käyttöön. Kymmenisen vuotta sitten piispainkokous päätti suositella seurakunnille, etteivät nämä luovuttaisi kappeleitaan uskonnottomien
saattotilaisuuksien käyttöön. Seurakunnat ovat suhtautuneet tähän suositukseen vaihtelevasti. Pääkaupunki-

seudulla monet seurakunnat luovuttavat kappeleitaan näihin tilaisuuksiin. Sama on tilanne esim. Turussa
ja Tampereella.

Espoossa ongelmia
Pääkaupunkiseudun kummajainen on
Espoo, joka aikoinaan salli näitä tilaisuuksia kappaleissaan. Piispainkokouksen päätöksen jälkeen Kirkkoneuvosto kuitenkin päätti muuttaa käytäntöä siitä huolimatta, että yhteistyö
esimerkiksi Pro-Seremoniat -palvelukeskuksen kanssa oli ollut täysin ongelmatonta.
Nyt espoolaisia kirkkoon kuulumattomien vainajien saattoväkeä kurmotetaan siten, että joko pitävät saattotilaisuuden ulkona tai sitten joutuvat pitämään tilaisuuden esimerkiksi Hietaniemen krematorion kappelissa. Kun
moni saattotilaisuuteen osallistuva on
seurakunnan jäsen, iskee tämä syrjivä
käytäntö myös seurakunnan omiin jäseniin. Muutenkin seurakunnan päätös lähettää kummallisen viestin: näin
kristillistä rakkautta sovelletaan Espoon seurakunnissa.
Kirjoittaja on
uskonnoton juhlapuhuja.
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Hautauksen esineellistymisestä

H

Pirkko Eerola-Pilvi

autauksen ympärillä on
paljon palveluita, esineitä ja tavaroita. Hautausalalla järjestetään
myynti- ja esittelymessuja ainakin ulkomailla, ja eräänlainen kyseenalaistamaton
tavara- ja palveluvillitys on ollut perinteisesti vallalla meilläkin. Tätä kuvastaa, että hautaustoimistoon mennään
ikään kuin mihin tahansa liikkeeseen
kuluttajana valitsemaan esineitä ja palveluita: arkkuja, uurnia, kukkavihkoja, hautakiviä, kuljetusta, tarjoilua, tilavuokria, lehti-ilmoituksia.
Olisiko paikallaan, että hautaustoimessa aloitettaisiin yhteiskunnassa
muodissa oleva karsinta, kaiken turhan ja ylimääräisen poisto? Sellainen
helpottaisi omaisia taloudellisesti ja
olisi trendikästä normien purkamista.
Arkkua ja ruumiin kuljetusta sairaalasta hautaustoimiston erityisautolla ei enää tarvittaisi, jos hautaustoimilakia muutettaisiin niin, että vainaja
tuhkattaisiin sairaalan krematoriossa.
Vertailuna voi todeta, että eläinlääkäreillä on järjestely, että lemmikin tuhkan voi aikanaan hakea lääkärin vastaanotolta
uurnassa ilman mitään
lain vaatimia muodollisuuksia ja tuhkan sijoittelun raportointivelvoitteita. Lemmikin tuhkan

käsittelystä ei ole säädetty niin kuin
hautaustoimilaissa säädetään ihmisen
tuhkauksesta. Hautaustoimilain muuttamista puoltaa normien purun ja valinnanvapauden vaatimus.
Normien purkutarpeesta huolimat-

Yksi ohjauksen ja välineellisyyden
muoto on passiivisuus sekä välttely
vainajan todellisen katsomuksen ja
toiveen selvittämisessä. Vainajan toiveen viestinviejänä ja yhteyshenkilönä
hautauksen järjestäjään päin on yleen-

Ihmisen voi haudata lähes yhtä
edullisesti kuin lemmikin.
ta nykynormeinkin ihmisen voi haudata yksinkertaisesti ja edullisesti, lähes yhtä edullisesti kuin lemmikin. Tätä eivät monet tule ehkä ajatelleeksi.
Omaisia voisi kannustaa itsenäisiin ja
luoviin ratkaisuihin hautauksen järjestämiseksi. Lukemattomia välikäsiä
ei tarvita ohjaamaan hautausta tavalla, joka saa ajattelemaan ettei muita tapoja ole.

sä puoliso. Tällöin voi käydä niin, että
uskonnoton vainaja siunataan uskonnollisin menoin puolison näin päättäessä. Lapset, omaiset, läheiset ja ystävät jäävät sivustakatsojiksi siitä huolimatta, että he tietävät vainajan oikean
katsomuksen kuten uskonnottomuuden.
Pappikin saattaa olla passiivinen,
vaikka hänen täytyy tuntea laki ja
kunnioittaa vainajan todellista tahtoa
ja vakaumusta. Muut viranomaiset tekevätkin näin kuullessaan asianosaista
ja omaisia hyvän hallinnon periaattein,
jotta asianomaisen todellinen tahto tulisi ilmi.
Vainajalla ei ole oikeuskelpoisuutta eikä kuuleminen tietenkään ole
mahdollista. Tämä asettaa korostuneen vastuun niille, jotka käyttävät puhevaltaa vainajan katsomusasioissa. Muutoin
vainaja saattaa muuttua ulkopuolisten, uskontokuntaan kuuluvien
omaisten tai kirkon välineeksi ja
eräänlaiseksi esineeksi samalla tavoin kuin hautaustoimiston tuotteet
muutoinkin. Voimassa oleva normi,
vainajan katsomuksen kunnioittaminen, on silloin käytännössä jo purettu.
Tällaisessa tapauksessa on todennäköisesti tilastoissa jälleen yksi kirkollisin menoin siunattu vainaja aiempien lisäksi. Vapaa-ajattelijoiden ehdotus
julkisen vallan ylläpitämistä krematorioista ja tunnustuksettomista kappeleista saattotilaisuuksia varten on hyvin tarpeellinen avaus tilanteen parantamiseksi.
Kirjoittaja on oikeustieteen kandidaatti, varatuomari ja erityisopettaja.
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Kohti yhdenvertaisuutta
hautaustoimessa

K

Maria Enebäck

appelissa isämme hautaustilaisuudessa 1990-luvun alussa kanttori kieltäytyi soittamasta hautajaisiin valittua kappaletta, koska pappia ei ollut
paikalla. Minulle ja sisaruksilleni tuli
täytenä yllätyksenä seurakuntien harjoittama syrjintä vakaumukseltaan uskonnottoman hautauksessa. Meidän
oli siinä surun ja sekavuuden tilassa sukulaisten ja ystävien odottaessa
neuvoteltava kirkon edustajan kanssa ehdoista, joilla hän suostuisi toteuttamaan toiveemme. Arkkua veimme
hautapaikalle pelonsekaisin tuntein.
Kävi mielessä, että onko hautaakaan
avattu isämme arkulle.

Nykyinen hautaustoimilaki on parantanut uskonnottomien tilannetta
jonkin verran. Yhdenvertaisuudesta ollaan kuitenkin vielä kaukana, jos verrataan mahdollisuuksia toteuttaa vainajan toiveita ja kunnioittaa hänen vakaumustaan. Hautajaisrituaalit on kirkon
toimesta lyöty eräällä tavalla lukkoon
eikä ole esimerkiksi helppoa löytää sopivia tiloja hautajaisten pitämiseen tai
valita edullisempia vaihtoehtoja, jotka
poikkeavat kirkon käytännöistä. Hautaustoimistoissakin usein suositellaan
tai jopa painostetaan valitsemaan pappi puhumaan, vaikka vainaja olisi sen
nimenomaan kieltänyt.
Meillä kaikilla pitäisi olla yhtäläiset oikeudet valintoihin koskien myös
kuoleman jälkeisiä järjestelyjä ja hautaustoimilailla on pyritty edistämään

uskonnon ja omantunnon vapauden
käytännön toteuttamista. Itse kuulun
niihin, jotka eivät halua rasittaa lapsiaan minkäänlaisilla hautajaiskuluilla,
kuten arkulla ja tilojen vuokrilla. Arkkujen hinnat ovat huikeita eikä halpoja yksinkertaisia raakapuusta tehtyjä
arkkuja valmisteta. Arkun pakollisuus
on myös kyseenalainen. Olisiko aivan
mahdotonta suurempien sairaaloiden
yhteyteen rakentaa pienet krematoriot,
jossa olisi mahdollista tuhkata vainaja saman tien? Tuhkauurnan kuljettaminen kun on paljon kätevämpää kuin
vainajan ruumiin sinne tänne siirtäminen isossa arkussa ennen tuhkausta.
Kaikkein paras tapa minun tahtoni
toteuttamiseen taitaa olla lääketieteelle
lahjoittaminen. Muistotilaisuuden voi
halutessaan pitää missä tahansa.
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Työmme on arvokasta

S
Susi ihmiselle

K

Kimmo Laine

otka-Kymin seurakuntayhtymän krematoriota
hoiti 35 vuotta hautaustoimen päällikkö Raimo
Heikkinen. Kuusi kuukautta ennen eläkkeelle
pääsyä hän sai seurakuntayhtymältä
kirjallisen varoituksen, jonka hän itse koki tekaistuksi. Heikkistä ihmetytti se, että varoitus koski muun muassa
yli puoli vuotta vanhaa asiaa, kun työsuojelulain mukaan asiat tulisi käsitellä

Heikkinen arvelee tapahtumien
juontuvan hänen Kotka-Kymin krematoriota puolustaneesta kannanotostaan. Kannanotossaan Heikkinen
vastusti vireillä ollutta hanketta krematorion sulkemiseksi ja toiminnan
keskittämiseksi Kouvolaan. Heikkisen
kanta voitti lopulta, ja krematorio sai
jatkaa toimintaansa. Tuhkaus on joillekin kristityille iljetys. Joidenkin teologisten tulkintojen mukaan kristitty vainaja tulisi haudata kokonaisena.
Tästä huolimatta hautaustapana tuhkaus yleistyy Suomessa. Nykyisin koko

Sota selän takana
puhumisen kulttuuria vastaan!
30 päivän kuluessa. Huono työilmapiiri oli tiedostettu seurakunnassa jo aiemmin, jolloin oli julistettu “sota selän
takana puhumisen kulttuuria vastaan”.
Työhyvinvointi oli voimakkaasti esillä,
mutta kääntyi nopeasti syyllisten jahtaamiseen huhujen pohjalta. Heikkistä
painostettiin myös osallistumaan kevät- ja syyskauden avajaisten yhteisiin
messuihin. Poissaolojen syitä kuulusteltiin. Kaikilta seurakunnan työntekijöiltä odotettiin aktiivista osallistumista seurakuntaelämään ja messutapahtumiin, ei vain toiminnallisen puolen
henkilöiltä.
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maan osalta 44 % vainajista haudataan
tuhkaamalla, Helsingissä peräti 80 %.
Tilanpuute ajaa teologian ohi.
Kotkassa toimii myös Vapaa-ajattelijoiden hautausmaista Suomen suurin. Samaan aikaan kun Heikkisen
välit seurakuntaan viilenivät, Kotkan Vapaa-ajattelijoiden hautausmaa
ja toiminnanjohtaja Ume Eerola saivat apua hänen hautausasiantuntemuksestaan. Hautaukset Vapaa-ajattelijoiden hautausmaalle ovat olleet
laskussa, osin vuoden 2004 hautaustoimilain mukanaan tuomasta muutoksesta. Laki asetti seurakunnat vel-

volliseksi ylläpitämään tunnustuksettomia hautausmaita uskonnottomille
vainajille. Lain myötä osa uskonnottomista vainajista haudataan seurakuntayhtymän tunnustuksettomalle hautausmaalle. Vapaa-ajattelijain
liitto onkin tilanteen korjaamiseksi
ehdottanut lausunnossaan 3.11.2016
hautaustoimen lisäämistä SOTE-alueiden tehtäviin.
Nyt Heikkinen on jättänyt episodin
taakseen. Hän on eläkkeellä ja eronnut seurakunnasta, ja viimeisimmän
tiedon mukaan myös liittynyt Kotkan
Vapaa-ajattelijoiden jäseneksi. Hän koki seurakunnan jättäneen hänet “uskon ja armon” ulkopuolelle. Seurakuntien työilmapiiriongelmista tämä tapaus ei suinkaan ole ainoa. Viime aikoina esimerkiksi Rauman seurakunta
on noussut toistuvasti otsikoihin työyhteisön ongelmiin liittyvien uutisten
vuoksi.
En Heikkistä haastatellessani ja artikkelia kirjoittaessani voinut välttyä
miettimästä myös Vapaa-ajattelijoita
yhteisönä. Tuskin on salaisuus että ilmapiiri on vapareidenkin toiminnassa ollut toisinaan tulehtunut. Vaikka
olemme humanisteja, tuntuu välillä
siltä että ihminen jää ideologian jalkoihin. Tuntuu vaikealta ajatella, että
ihmisiä auttavasta toiminnasta jäädään
pois siksi että ihmissuhteet hiertävät.
Siinä menee lapsi pesuveden mukana.
Toisinaan homo homini lupus, ihminen on susi ihmiselle, oli sitten liekkimalja tai risti kaulassa.

amanaikaisesti jyrkkien
uskonsuuntien vahvistuessa suuri kansa maallistuu ja ateistien ja uskonnottomien joukko kasvaa.
Mitä tästä on käsitettävissä. Ainakin se, että intelligenssiryhmittymät ovat toisistaan poispäin
suuntautuneita.
Kansakoulun oppiaine Luonnonhistoria opetti eliökunnan sukupuun ja
sen, ettei eliökunnan sukupuun haarominen ole mihinkään äkisti päättynyt.
Ennen sukusoluperimä määräsi mihin joukkoon kuului. Silloin oli myös
asuinpaikka-, ravinto- ja ilmastoyhden-

mukaisuutta ja muita paikallisuuteen
kuuluvia yhdenmukaisuuksia. Nykyään
ihmisten liikkuessa paikallisuus-yhdenmukaisuudet eivät enää määrää sitä mihin joukkoon kuuluu; ihmiset ovat
globaaleja. Ajattelutavat, niiden erot ja
yhdenmukaisuudet järjestävät ihmiset
osajoukoiksi, vertaisryhmittymiksi.
Nämä intelligenssiryhmittymät ovat
toisistaan poispäin suuntautuneita. Siten niille tulee erihistoriaisuutta ja sen
seurauksena erikohtaloisuutta. Joku
sanoikin hiljattain: Luonto ei toki toimi historiaa vastoin.
Toiseen suuntaan ja realismiin kulkevat osajoukot menestyvät parhai-

ten. Vieraantumisen suuntaan kulkevat taas huonoimmin. Nykyään olemme vapaampia valitsemaan suuntamme itse. Juuri siksi näistä valinnoista
tuleekin yksinkertaisella tavalla myös
kohtaloita tulokseksi.
Se, että me vapaa-ajattelijat teemme
julkisuutta, on suoraa oikeutta myös
monenlaisissa vaikkapa perhejumeissa oleville ateisteille ja uskonnottomille, jotka eivät ehkä selviytyisi kokouspaikoillemme asti, mutta saavat vertaisuuden julkisuudesta poimimalla.
Juha Korkee, ajattelija, Hyvinkää

Luoteis-Lapin Salomaja

L

Martti Vaattovaara

uoteis-Lapin vaparit saivat lahjakirjalla 11.4.2016
lahjoituksena Vasemmistoliiton Venejärven osasto ry:ltä Salomaja-nimisen kiinteistön, joka on
pinta-alaltaan 0,19 ha. Kiinteistöllä
on 1949 rakennettu 114,2 neliön suuruinen työväentalo, joka oli ollut käyttämättömänä n. 20 vuotta. Sisätiloiltaan rakennus on hyvässä kunnossa,
kuten pääosaltaan ulkoakin. Vain sisäänkäynti- ja hätäpoistumisportaat
olivat lahonneet käyttökelvottomiksi. Saatuamme kiinteistön haltuumme, tiedustelimme pihan alkusiistimistä varten lampuri Sari Hännisen
lampaita "niittohommiin". Neljä pässiä saatiin häneltä siistimään aluskasvillisuutta. Korjausremonttipiirustukset laati yhdistyksemme jäsen Seppo
Nikumaa. Ilmoituksen Kolarin rakennustoimistolle teki yhdistyksen sihteeri Martti Vaattovaara.

Elokuussa aloitimme talkoot, jossa raivattiin pensaiden valtaama piha
ja purettiin lahonneet portaat. Kun tämä vaihe oli tehty, hankkivat Paula ja
Martti Vaattovaara Salmenpalon Sahalta lauta- ja puutavaran ja paikallisista
rautakaupoista muut rakennustarvikkeet kuten naulat, ruuvit yms. portai-

Kuva: Paula Vaattovaara

den korjaamiseksi ja sisäänkäynnin ylle katoksen rakentamiseksi. Katokseen
vähän käytössä olleet pellit lahjoitti Timo Niva kuten myös yhden valonheittimen ja äänentoistolaitteen. Työt saatiin maalausta vaille valmiiksi 17.10.
Viimeistely tehdään kesällä 2017. Talkootunteja kertyi 422,5 tuntia.
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Huuhaahistoriaa ja
vakavaa kosmologiaa
Teksti: Timo Karjalainen
Kuvat: Sirpa Pöyhönen

O

ulunseudun Vapaaajattelijat järjesti
4.9.2016 Oulussa seminaarin, jossa puhuivat tieteenfilosofian tutkija Inkeri Koskinen ja kosmologi Syksy Räsänen.
Inkeri Koskisen kirja ”Villi Suomen
historia: Välimeren Väinämöisestä Äijäkupittaan pyramideihin” on saanut
Vuoden tiedekirja 2015 -palkinnon.
Kirja käsittelee huuhaateorioita historian alalta, poikkeuksena yleensä huuhaaesimerkkeinä käytettävistä kovien
tieteiden tontille kuuluvista teorioista kuten homeopatia. Seminaariimme pyysimme Inkeri Koskisen valottamaan kirjansa teemaa tieteen ja
näennäistieteen erottamisesta: miten
arvioida historiallisen teorian uskottavuutta.
Koskinen aloitti esimerkeillä niin
sanotusta gööttiläisestä historiankirjoituksesta. Siinä pyritään konstruoimaan omalle kansalle loistelias men-

ainakaan he eivät näytä kyseenalaistavan aiempia ajatuksia vaan ottavat ne
sellaisenaan. Irrallisia ad hoc -poimintoja yhteenliittämällä syntyy ”leikkaa
& liimaa -historiaa”.
Koskinen totesi, että paikkansapitämättömiä puheita voidaan jakaa erilaisiin tyyppeihin. Yksi tyyppi on valehtelu, jossa pyritään vakuuttamaan
kuulija jostakin asiasta. Esimerkiksi
tieteellinen vilppi on tällaista valehtelua: tehdään päällisin puolin vakuuttavan oloinen tieteellinen julkaisu, jossa
tehdään valideja tieteellisiä päätelmiä
aineistosta -- mutta aineisto on keksitty tai vääristelty.
Toinen tyyppi on paskanpuhuminen: ei ole mitään väliä mitä puhutaan
eikä suuremmin silläkään uskooko kukaan, päämäärä on vain puhua paljon.
Paskanpuhujan väitteiden osoittaminen vääriksi on siinä mielessä epäkiitollista työtä, että väitteitä on paljon nopeampi keksiä kuin tieteellisesti kumota.
Koskinen valitteli nykyisen internet-julkaisukulttuurin olevan harmillinen omintakeisten ajattelijoiden tut-

kin on nippu ominaisuuksia, jotka ovat
ominaisia tieteelle ja joilla on taipumus
puuttua näennäistieteistä.
Tieteeseen kuuluu esimerkiksi hakeutuminen dialogiin muiden aihepiirin tutkijoiden kanssa, kun taas näennäistieteilijät usein sulkeutuvat omiin
oloihinsa. Tieteeseen kuuluu, että kritiikki on tervetullutta ja tieteellisten
väitteiden on joko kestettävä kritiikki tai väistyttävä paremman väitteen
tieltä. Näennäistieteissä taasen usein
mieluusti luennoidaan aihepiiriä tuntemattomille ja solvataan näennäistieteilijän kanssa eri mieltä olevia tutkijoita henkilöinä, sen sijaan että kritisoitaisiin tieteellisiä teorioita.
Koskisen mukaan tieteellinen tieto
ei synny yksittäisestä kokeesta tai tutkimuksesta. Yksi tutkimustulos on aina vain yksi datapiste: kun mitattiin
näin, todettiin tällainen tulos. Tieteellinen tieto syntyy tiedeyhteisössä, kun
tutkimuksia on kritisoitu ja toistettu ja
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yhteisössä syntyy konsensus teoriasta,
joka selittää havainnot hyvin.
Syksy Räsänen puhui otsikolla
”Sattuman lapset: monimutkaisuuden kasvu maailmankaikkeudessa”.
Räsänen aloitti toteamalla, että kukaan läsnäolijoista ei pysty arvioimaan hänen esityksensä tieteellisyyttä. Syy on se, että kosmologian tulosten arviointi vaatii erittäin suurta perehtyneisyyttä.
Yleisökysymyksenä Räsäseltä tiedusteltiin, miten sitten maallikko voi
selvittää onko Räsänen oikeassa jossain kosmologisessa väitteessä. Räsänen vastasi: katsokaa mitä muu tiedeyhteisö sanoo asiasta, esimerkiksi
muut popularisoijat kuten Kari Enqvist tai Esko Valtaoja tai mikä on
tieteellisissä julkaisuissa enemmistön
kanta.
Räsänen kävi läpi maailmankaikkeuden kehityshistorian alkuräjähdyksen kaasupuurosta galakseiksi, tähdik-

si, aurinkokunniksi ja tuntemaksemme elämäksi. Kantava teema on monimutkaisuuden kasvu: alkuräjähdyksen
jälkeen universumi oli lähes tasapaksua, yksinkertaista ainetta. Painovoima alkoi sitten kerätä tihentymistä galakseja, galaksien sisällä tiivistyi tähtiä
ja niiden ympärille planeettoja. Kehitys on siis kulkenut tasaisesta massasta kohti monimutkaisempia rakenteita. Ainakin maapallolla monimutkaistuminen on vielä jatkunut elämän kehityksessä.
Olemme myös sattuman lapsia.
Välittömästi alkuräjähdyksen jälkeen
kosmoksen materian jakautumisessa oli pieniä kvanttiheilahteluista johtuvia tihentymiä. Universumin laajenemisen inflaatiovaihe jäädytti nämä
epätasaisuudet laajentamalla ne miljoonien valovuosien mittaisiksi. Nämä satunnaisesti syntyneet tiheämmät
kohdat toimivat galaksien syntyalustoina. Edelleen tähdet planeettoineen

ovat tiivistyneet kaasusta ja pölystä kaoottisten prosessien tuloksena. Tuntemallemme elämälle suotuisissa oloissa ainakin omalla planeetallamme kehittynyt elämän kemia on myös monimutkaistunut sattuman oikkujen
heittelemänä.
Olimme pyytäneet Syksy Räsästä kertomaan millaisen maailmankuvan kosmologia tarjoaa. Humen giljotiinina tunnetun periaatteen mukaan
siitä, miten asiat ovat, ei voida päätellä miten niiden pitäisi olla. Räsänen kuitenkin vastauksena kysymykseemme esityksensä päätteeksi listasi oman näkemyksensä pääsäännöiksi miten meidän monimutkaisuuden
huipentumien tulisi toimia: kärsimyksen aiheuttamista olisi vältettävä ja elämää kunnioitettava. Koska kykenemme hankkimaan tietoa, meidän tulisi ottaa selvää asioista ja tietojamme
tulisi soveltaa niin, ettemme aiheuta
kärsimystä.

Ei ole olemassa yhtä testiä
jolla voitaisiin todeta
mikä on tiedettä ja mikä ei.
neisyys. Todisteiksi kelpaavat vaikkapa mitkä tahansa äänteelliset samankaltaisuudet eri kielten sanojen välillä.
Tällaisten historiateorioiden mukaan
esimerkiksi Egyptin pyramidit eli
”pyhät raamit” ovat muinaisten suomalaisten rakentamia, ja ”Egypti” on
väännös nimestä ”Äijäkupittaa”.
Gööttiläiselle historiankirjoitukselle
on tyypillistä, että kirjoittajat eivät viittaa lähteisiin. Kuitenkin tarkasteltaessa
eri aikoina 1600-luvulta alkaen vaikuttaneita gööttiläisiä kirjoittajia, he esittävät hyvin samankaltaisia ajatuksia.
Jos he ovat olleet tietoisia edeltäjistään,
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kijoiden kannalta. Ennen internetin
tuloa nämä kirjoittajat teettivät omakustannejulkaisuja ja lähettivät vapaakappaleet yliopistokirjastoihin, joissa
ne säilyivät arkistoituna. Nykyään he
julkaisevat tekstinsä netissä. Koska kirjoittajat ”eivät useinkaan ole kovin vakaita persoonia”, tekstejä myös häviää
netistä paljon eivätkä ne välttämättä
säily tutkijoiden materiaaliksi.
Koskinen totesi tieteen ja näennäistieteen rajanvedosta, ns. demarkaatio-ongelmasta, ettei ole olemassa
yhtä testiä jolla voitaisiin todeta mikä on tiedettä ja mikä ei. Pikemmin-

Syksy Räsäsen seminaarissa esittämät simulaatiot
löytyvät seuraavista linkeistä:
http://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/galform/virgo/millennium/#movies
http://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/aquarius/
https://www.youtube.com/watch?v=3YmeajE-TT8
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Uskontokuntien
verovapauksista

S

Jori Mäntysalo

Kiinteistön varainsiirtovero

uomessa on neljä uskontoja koskevaa verovapautta.
Kirjoitin aiemmissa numeroissa suorista uskontokuntien tuista, mutta pidän epäsuoraa tukea yhtäläisesti tukena. Erityisellä verovapaudella jätetty euro ja annettu euro ovat
samanarvoisia.
Verovapauksien rahallinen merkitys
on melko vähäinen, eikä niiden poistaminen vie uskontokuntia konkurssiin.
Kyse on enemmän periaatteesta: neutraalin valtion tulisi kohdella erilaisia aatteita samalla tavalla myös pienissä asioissa.
Verovapaudet eivät suoraan liity
valtionkirkkojärjestelmään, vaan ainakin periaatteessa luterilaiset ja ortodoksit ovat samassa asemassa kuin
esimerkiksi metodistien seurakunnat. Eriarvoisuus koskee uskonnollisten yhdyskuntien kohtelua suhteessa muihin yhdistyksiin ja järjestöihin.

Kiinteän maaomaisuuden ostaja maksaa neljän prosentin varainsiirtoveron.
Tästä verosta on vapautettu uskonnolliset yhdyskunnat. Vapautus ei koske
muuta varainsiirtoveroa, esimerkiksi
kerrostaloasuntojen hankintaa.

Ehtoollisviinin alkoholivero
Ehtoollisviini on vapautettu alkoholiverosta. Vapautus ei koske muita veroja, esimerkiksi viinin arvonlisäveroa.
Vapautus kattaa periaatteessa kaikki uskonnolliset yhdyskunnat, mutta
käytännössä ehtoollinen on käytössä
vain kristityillä, ja heistäkin osa käyttää viinin sijaan mehua.
Evankelis-luterilainen kirkko jakaa
pari miljoonaa ehtoollista vuodessa. Verovapauden rahallinen arvo on tämän
pohjalta arvioiden noin sata tuhatta euroa. Pienuskonnoilla luultavasti pelkkä
vapautuksen byrokratia maksaa enemmän kuin verovapaus säästää.
Verovapaudesta päätettiin syksyllä
1994. Vapaa-ajattelijat esittivät vapautuksen poistamista viimeksi marraskuussa 2015, ja 22.11.2016 julkaistun
työryhmän esityksen mukaan verovapaus poistuu osana alkoholilain kokonaisuudistusta.
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Perusteluna verovapaudelle on kulttuurihistoriallinen arvo. Kuitenkin luterilainen kirkko saa myös suoraa valtionrahoitusta muun muassa vanhojen kirkkojen ylläpitoon. Tätä voi pitää
kaksinkertaisena tukena. Myös luostarit on vapautettu kiinteistöverosta,
muita kommuuneja taas ei ole.
Kaikki autiokirkot ovat evankelisluterilaisia, mutta laki ei sinänsä estäisi ainakaan ortodoksisen tai katolisen
kirkon omistaman tilan luokittelua autiokirkoksi.
Kiinteistöverolain mukaan kunta
voi vapauttaa verosta tiettyjä kiinteistöjä, myös uskonnollisten yhteisöjen
omistamia. Tiedossa ei ole, käyttävätkö kunnat tätä mahdollisuutta uskontokuntien tukemiseen.

veron kerääminen alkoi. Hallitus esitti, että yleisradioverosta vapautetaan valtionkirkot, mutta eduskunta laajensi tämän koskemaan kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia.

Yleistä
Vapaa-ajattelijoiden tavoitteena on siirtää kaikki uskontokunnat yhdistyslain
alaisiksi, siis poistaa erillinen oikeushenkilön muoto 'uskonnollinen yhdyskunta'. Toteutuessaan tämä muutos korjaisi samalla myös kolme edellä mainitusta
neljästä verovapaudesta. Laajemman tavoitteen toteutumiseen saakka on otettava kantaa myös yksittäisten verovapautusten poistamiseksi. Seuraava kohteemme olisi mielestäni luontevasti kiinteistöjen varainsiirtovero.

Kirkon edustajan kanta

Tavoitteenamme on siirtää kaikki
uskontokunnat yhdistyslain alaisiksi.
Helluntailiike osti noin puolen miljoonan euron arvoisen Kukkolan leirikeskuksen Pälkäneeltä muutama
vuosi sitten. Jos ostava seurakunta oli
muodollisesti Helluntaikirkon jäsen,
se säästi noin 20 000 euron veron. Jos
muodollinen oikeushenkilö oli rekisteröity yhdistys – helluntailiikkeellä on
menossa oikeushenkilömuodon muutos – on vero täytynyt maksaa.
Arvioin, että tämä verovapautus vähentää valtion tuloja muutamia kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Arvio on hyvin epävarma.
Verovapaus otettiin mukaan 1997
voimaan tulleeseen lakiin, mutta vastaava säädös oli jo edeltävässä leimaverolaissa.

Kiinteistövero
Autiokirkot on vapautettu kiinteistöverosta. Autiokirkon määritelmä on lavea, ja kattaa pelkkien raunioiden lisäksi useita käytössä olevia kirkkorakennuksia. Ainoa ehto on se, että kirkon pitää olla "poistunut säännöllisestä
seurakuntakäytöstä", eli jokaviikkoisia
jumalanpalveluksia ei saa olla. Joissakin verovapaissa autiokirkoissa on kuitenkin melko säännöllisesti erilaisia tapahtumia.

Kiinteistövero nykymuodossaan on
ollut käytössä vuodesta 1993 ja verovapaus on ollut alusta saakka mukana.
Vapaa-ajattelijat esittivät vapautuksen
poistamista syksyllä 2016.

Yleisradiovero
Yhteisöt, käytännössä lähinnä yritykset mutta periaatteessa myös yhdistykset, maksavat elinkeinotulostaan yleisradioveroa. Verosta on vapautettu uskonnolliset yhdyskunnat.
Veroa ei peritä, jos yhteisön elinkeinotulo alittaa 50 000 euroa. Elinkeinotuloksi puolestaan ei lasketa esimerkiksi sijoitusten tuottoa. Käytännössä pienuskonnot tuskin maksaisivat yleisradioveroa, koska niiden tulot
ovat liian pieniä.
Enimmillään yleisradiovero on 3
000 euroa. Jos Evankelis-luterilaisen
kirkon 9,5 miljoonan euron elinkeinotulo jakautuu kuntien asukaslukujen mukaan, vain Helsingin seurakuntayhtymä olisi maksanut suurinta
mahdollista YLE-veroa. Yhteensä verovapaus tuottanee isommalle valtionkirkolle ehkä kymmenen tuhatta euroa vuodessa.
Tämä on verovapauksista uusin, se
tuli mukaan vuodesta 2013 alkaen kun

Tätä kirjoitusta varten pyysimme myös
kirkkohallituksen kannan. Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo vastasi muun muassa seuraavasti:
Autiokirkot ja luostarit on vapautettu kiinteistöverosta
"Asiasta säädetään kiinteistöverolaissa (654/1992), jonka 3 §:n mukaan 3 § 1
momentin mukaan kiinteistöveroa ei ole
suoritettava muun muassa autiokirkoista, linnasta, linnoituksesta eikä luostarista. Kysymys kiinteistöverovapaudesta tulee
nähdä laajemmassa yhteydessä. Jos kiinteistövero määrättaisiin autiokirkoille, se
tulisi määrätä myös linnoille ja vastaaville.
Autiokirkkoina pidetään säännöllisestä
jumalanpalvelukäytöstä poisjääneitä rakennuksia, jotka eivät siis enää ole varsinaisia seurakuntakirkkoja, mutta rasittavat omistajayhteisönsä taloutta. Autiokirkoissa voidaan toisinaan järjestää jumalanpalveluksia sekä suorittaa kirkollisia
toimituksia, mutta ne eivät suinkaan ole
säännöllisessä kirkollisessa käytössä.
Valtion taloudellinen tuki kattaa vain
osittain seurakuntien ja seurakuntayhtymien yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvia kustannuksia. Valtion rahoitusta kulttuuriperintökohteisiin joudutaan
sen vuoksi priorisoimaan suojeltuihin ja
säännöllisessä käytössä oleviin kirkkorakennuksiin."
Ehtoollisviini on vapautettu
alkoholiverosta
"Eduskuntakäsittelyssä muutettiin ehtoollisviinin verokohtelua, koska sosiaali- ja
terveysvaliokunta on mietinnössään pitänyt tärkeänä, että valmisteverotuslainsää-

dännössä vapautetaan evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta ja
muut vastaavat yhteisöt kirkollisissa toimituksissa tarvitsemansa alkoholijuoman
verosta. Ehtoollisviinit olivat tuolla hetkellä alkoholijuomaverosta vapaita, koska ne
sisältyvät alkoholilaissa tarkoitettuun erityismyyntiin. Valiokunta ehdotti, että alkoholi- ja alkoholijuomaverolain 8 §:ään
sisällytetään uutena 2 momenttina säännös, jonka mukaan ehtoollisviinin perinteinen verovapaus edelleen säilytetään. (VaVM 90/1994 vp). Ehtoollisviiniä osana kirkollista toimitusta ei voi pitää nautintoaineena. Siten sen verovapaus on edelleen
perusteltua."
Uskonnolliset yhdyskunnat on
vapautettu maaomaisuuden varainsiirtoverosta
"Varainsiirtoverolain (931/1996) 10 §:ssä
säädetään julkisyhteisöjen hankinnoista.
Sen mukaan, jos luovutuksensaajana on
Ahvenanmaan maakunta, kunta, kuntayhtymä, seurakunta tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta veroa ei suoriteta. Lakia uudistettaessa 1966 säilytettiin
aiempi leimaverolain 30 §:n säännös julkisyhteisöjen hankinnoista vuodelta 1943.
Säännös on kuitenkin tätäkin vanhempi.
Myös tämä veronhuojennus kohdistuu
kaikkiin uskonnollisiin yhdyskuntiin."
Yleisradioverovapaus
"Yhteisön yleisradioveroa suorittavat liike- tai ammattitoimintaa tai maataloutta Suomessa harjoittavat yhteisöt, jos niiden verovuoden verotettava tulo on vähintään 50 000 euroa (laki yleisradioverosta
3 §). Säännös koskee kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia eikä ainoastaan evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkon seurakuntia.
Yhteisön verovelvollisuuden edellytyksenä on aina, että yhteisö on harjoittanut verovuonna liike- tai ammattitoimintaa taikka maataloutta. Kun seurakunnat eivät
pääsääntöisesti harjoita yritystoimintaa
tai maataloutta, jonka perusteella syntyisi verotusperusteena pidettävää liikevaihtoa, yleisradioveron perintää veronsaajayhteisöiltä ei pidetty eduskuntakäsittelyssä
tarkoituksenmukaisena. Verovelvollisuus
olisi tosiasiassa ollut melko muodollista
ja sattumanvaraista. Siten verotuksen yksinkertaisuuden ja selkeyden vuoksi valtio,
kunnat ja seurakunnat vapautettiin yleisradioverosta (VaVM 14/2012 vp)."
Vastauksia lyhennetty. Vastaukset kokonaisuudessaan numeron verkkoversiossa osoitteessa vapaa-ajattelijat.fi/va-lehti
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Pääsihteerin palsta
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Pääsihteerin palsta

jumalanpilkan ankaria rangaistuksia,
vastaan. Vaadimme myös jumalanpilkan rangaistavuuden poistoa Suomen
rikoslaista. Loppu jumalanpilkkalaeille
-kampanjassa (http://end-blasphemylaws.org/) ja Ajatuksen vapaus -rapor-

nille kouluissa jatkuu hidastaen ET:n
kehitystä. Päiväkodeissa ja kouluissa
jumalanpalvelusten ja hartauksien tyrkyttäminen henkilökunnan toimesta
jatkuu. Hautaustoimilaki tarjoaa seurakunnille mahdollisuuden uskonnot-

hautaamiskulttuuri on voimakkaassa
murroksessa. Esitimme lausunnossamme krematorioita ja tunnustuksettomia kappeleita, hautaustointa uusien sote-alueiden tehtäviin.
Haastava ja samalla suuria mahdol-

Me toimimme
huuhaan vaikutuksen vähentämiseksi.

T

Esa Ylikoski

ehtäväkseni tuli pitää tervehdyspuheet Lahden vapaa-ajattelijain ja Helsingin seudun vapaa-ajattelijain 80-vuotisjuhlissa tänä
syksynä. Puheissani keskityin nykytilanteeseen ja totesin muun
muassa seuraavaa:
Liittoa ei ole ilman yhdistyksiä, yhdistyksiä ei ole ilman jäseniä ja toimintaa ei ole ilman aktiiveja, jotka ottavat hoitaakseen luottamustehtäviä. Vapaa-ajattelijat ovat alusta asti toimineet
uskonnottomien oikeuksien puolesta,
uskonnottoman tapakulttuurin ja siviiliseremonioiden eteen sekä tiedepohjaisen, rationaalisen maailmankuvan ja humanistisen etiikan ja elämänkatsomuksen puolesta.
On puolustettu uskonnottomien
kotien lasten oikeuksia koulussa, on
kritisoitu kirkon etuoikeuksia ja kir-
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kollisverojärjestelmää, on toteutettu hautapuhujapalvelua ja nimiäispuheita, on järjestetty tilaisuuksia tieteen
puolesta uskonnollisen ja muun huuhaan vaikutuksen vähentämiseksi.
Toiminnan jäsentyminen kolmeen
osa-alueeseen luonnehtii meitä. Olemme uskonnottomien ihmisoikeusjärjestö, olemme uskonnoton kulttuurijärjestö ja olemme maailmankatsomuksellinen järjestö. Jäsenistöllämme
voi olla ja on erilaisia tulokulmia jäsenyyteen ja toimintaan. Tällainen erilaisuus ja yksilöllisyys ovat voimavaramme.
Joillakin on etusijalla siviiliseremonioiden edistäminen ja uskonnottomien perheiden tukeminen muun muassa hautajaisiin liittyen. Toisilla tärkeintä on esimerkiksi lasten yhdenvertaisen kohtelun ja katsomusvapauden
turvaaminen ja kirkon uskonnollisen
painostuksen torjuminen päivähoidossa ja koulussa. Monilla tunteita ja

tarmoa kirkon ja valtion erottamiseksi herättävät kirkon epäoikeudenmukaiset etuoikeudet, koko valtiokirkkojärjestelmä, verotusoikeus sekä uskonnonopetuksen asema ja pakollisuus kirkkoon liitetyille lapsille.
Useilla elämänkatsomukselliset ja
maailmankuvalliset kysymykset painottuvat, myös uskontojen perustavanlaatuinen kritiikki. Uskontokritiikkiin kytkeytyy tärkeiden filosofisten
peruskysymysten lisäksi uskontojen
ongelmallinen suhde ihmisoikeuksiin. Kristinuskon, juutalaisuuden ja
islaminuskon lisäksi myös buddhalaisuuden, hindulaisuuden ja shintolaisuuden oppeja ja instituutioita käytetään monin paikoin sumeilematta ihmisoikeusrikosten tukena.
Olemme Kansainvälisen humanistisen ja eettisen unionin IHEU:n toiminnassa, samoin Euroopan federaation. Kamppailemme ihmisoikeusrikoksia, kuten uskosta luopumisen ja

tissa (http://freethoughtreport.com/)
Suomen väri on häpeällisesti oranssi, joka tarkoittaa ”systemaattista syrjintää”.
Teemme yhteistyötä pohjoismaisten
liittojen kanssa, ja ensi vuonna pohjoismainen tapaaminen ja seminaari
järjestetään Helsingissä 4.-5.3.2017.
Liitot ovat hyväksyneet yhteisen pohjoismaisen manifestin, joka on julkaistu tänä syksynä.
Vapaa-ajattelijat ovat edistäneet ja
saaneet aikaan suomalaisen yhteiskunnan maallistumiskehitystä. Seuraamme sekularisaatiossa Ruotsia, ja
monessa kohtaa kilpailemme Norjan,
Tanskan ja Islannin kanssa. Maallistumista 2000-luvulla kuvaa, että aviopareista yli 50 % solmii siviiliavioliiton,

tomien mielivaltaiseen syrjintään hautausmaakappelien käytössä.
Symbolisissa eleissä, kuten ennen
valtiopäivien avajaisia, pidetään ekumeenisen neuvoston avajaisjumalanpalvelus. Lainsäädännöstä sen järjestämisvelvoite poistettiin ajat sitten.
Niinpä on oikein, että Vapaa-ajattelijain liitto ja Humanistiliitto ensi helmikuun alussa, itsenäisyyden juhlavuonna 2017 järjestävät Tunnustuksettoman juhlatilaisuuden ennen valtiopäivien avajaisia 2. helmikuuta.
Yhteiskunnan maallistumisessakin
on eritahtisuutta. Vaikka nuoret aikuiset ovat joukolla eronneet kirkosta, he
eivät likikään aina ole erottaneet lapsiaan. Lapsista ylisuuri osuus on uskonnonopetuksessa, ylisuuri osuus jou-

lisuuksia tarjoava tilanne meillä on lasten ja nuorten parissa. Uudet ohjeet
ja yhdenvertaisuus tulee saada toteen
päiväkodeissa ja kouluissa. Tervehdimme ja tuemme Protu-leirien kehitystä ja laajentumista.
Nyt esitämme perheille ideaa, että nuorten 15-vuotissyntymäpäivien viettoa juhlistettaisiin tavanomaista enemmän. Kun monet kuulemma
menevät rippileireille lahjojen takia,
miksipä ei nuorille, jotka eivät osallistu rippikouluun, voisi antaa 15-vuotispäivillä lahjoja tavanomaista juhlavammin.
Olemme ottaneet monia edistysaskelia vuosien varrella ja elämme pohjoismaissa maallistumisen myrskyn
silmässä. Silti meillä on yhä merkittä-

Erilaisuus ja yksilöllisyys
ovat voimavaramme.
lapsista alle 70 % kastetaan ja ev.lut.
kirkon jäsenosuus on nyt noin 72 %.
Eroakirkosta.fi -palvelua on käyttänyt
yli 550 000 suomalaista.
Myös lainsäädännössä on 2000-luvulla saatu aikaan sinänsä tuntuvia
pikkuparannuksia. Yhteiskunnallinen perustavoitteemme kirkon ja valtion erottamisesta on kuitenkin vielä
toteuttamatta ja kirkon julkisoikeudellinen erityisasema lakkauttamatta.
Holhoava ”pakkouskonto” kirkon jäse-

tuu osallistumaan uskonnollisiin tilaisuuksiin kouluajalla, ylisuuri osuus
nuorista osallistuu rippikoululeireille ja ylisuuri osa varusmiehistä antaa
uskonnollisen sotilasvalan uskonnollisesti neutraalin sotilasvakuutuksen
sijaan.
Uskonnottoman vainajan vakaumuksen kunnioittaminen unohtuu,
jos hautaustoimisto ja seurakunta hautausmaakappelin käyttöluvan ehtona
tyrkyttävät pappia paikalle. Kuitenkin

viä, merkityksellisiä tavoitteita ja tehtäviä edessämme. Ne pitävät meitä hyvin vireessä.
Tiedepohjainen, rationaalinen ajattelu sekä humanistinen etiikka ja elämänkatsomus antavat kestävän pohjan
yhteiskunnan kestävään kehitykseen niin Suomessa kuin koko maailmassa.
Kiitos että olette mukana vapaa-ajattelijoissa ja tietenkin myös siitä arvokkaasta vapaaehtoistyöstä, mitä olette
antaneet vapaa-ajattelijatoimintaan.
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