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VAIHEESSA

Y
Esa Ylikoski

hdenvertaisuuslain edellyttämien oppilaitosten ja
työpaikkojen yhdenvertaisuussuunnitelmien pitää olla nyt käytössä. Uskonnolla on kouluissa yhä
ylikorostunut rooli niin oppiaineissa
kuin koulun koko toiminnassa. Oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa
kyse on ensi sijassa lapsista ja nuorista, joiden kohtelusta kannamme huolta silmäteriemme lailla. Uskontoon ja
vakaumukseen liittyen suunnitelmissa
tulee käsitellä syrjimättömyyden edistämistä myös uskonnottomuuteen liittyen.
Alustavien selvitystemme mukaan
uskonnottomien perheiden lasten syrjimättömyyden turvaaminen käytännössä ei ensimmäisissä yhdenvertaisuussuunnitelmissa valitettavasti nouse selväsanaisesti esille. Konkreettinen
käsittely näyttää puuttuvan korvautuen yleisluontoisella yhdenvertaisuushyminällä tai muilla teemoilla.
Uskonnottomille on tärkeää, että elämänkatsomustiedon opetusjärjestelyt eivät aseta et-oppilaita muita
huonompaan asemaan, että minkään
uskonnon jumalanpalvelusten ymppäämisellä ja tyrkyttämisellä ei häiritä koulutyötä ja perheitä, vaan koulun toiminta on uskonnollisesti sitouttamatonta ja kaikille sopivaa. Milloin
kuitenkin kahta rinnakkaista ohjelmaa
tarjotaan, uskonnottoman vaihtoehdon valmisteluun, tiedottamiseen ja
toteuttamiseen tulee paneutua kouluyhteisössä vahvasti.
”Peruskoulun ja lukion uskonnonopetus on nykyisin pakollista evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenille. Uskontokuntiin kuulumattomat
voivat valita joko elämänkatsomustie-

don tai uskonnon. Peruskoulussa valinnan tekevät oppilaiden huoltajat, lukiossa opiskelija itse.
Kannatatteko sitä, että myös kirkkoon kuuluvat oppilaat voisivat opiskella elämänkatsomustietoa uskonnonopetuksen sijasta?”

Olemmeko valmiita
ryhtymään sanoista
tekoihin?

Tähän kysymykseemme suomalaisille 76 prosenttia vastasi myönteisesti tammikuussa Taloustutkimuksella
teettämässämme kyselytutkimuksessa. Puoluekannatuksensa ilmaisseilla
tuki elämänkatsomustiedon avaamiselle oli suurinta Vasemmiston, Vihreiden ja SDP:n kannattajilla, ja korkealla
tasolla myös Perussuomalaisten ja Kokoomuksen kannattajien keskuudessa.
Keskustaa äänestävissäkin et:n avaamisen tukijoita oli selvä enemmistö.

Äänestysaikeensa kertomatta jättäneistä 80 prosenttia kannatti avaamista.
Mikäli uudistus ei etene eduskunnassa muuten, näiden lukemien jälkeen
esille nousee kansalaisaloitteen teko ja
nimenkeruun järjestäminen. Koulun
laajempi oppiaineremontti on asia erikseen. Tässä on kysymys akuutista yhdenvertaisuusasiasta, syrjivän holhouksen ja turhan säädöksen purkamisesta.
Muutos on lakiteknisesti helppo. Olemmeko valmiita ryhtymään sanoista tekoihin lasten ja nuorten oikeuksien, yhdenvertaisuuden puolesta?
Elämänkatsomustietoa toki voidaan
viedä eteenpäin nykysäännöilläkin.
Et:n uusi opetussuunnitelma tarjoaa
hyvät edellytykset aineen opetuksen ja
aseman kehittymiseen. Oppilasmäärä
kasvaa lähivuosina, sillä lasten kastaminen kirkon jäseniksi on vähentynyt
nopeasti viime vuosina, ja erotetaanpa
vauvana kastettuja lapsiakin kirkosta.
Tästä huolimatta – tai kenties myös
sen takia – et:n päälle on noussut nopeasti uusia tummia pilviä. Uskonnon
ja et:n yhteisopetuskokeiluja on alettu
toteuttaa paikoin uskontovetoisesti tavalla, jossa uhkaa kadota et:n luonne
sekulaarina, uskontoihin sitoutumattomana katsomusaineena.
Tämän ilmiön ilmentäjäksi on
markkinoille tuotu Editan elämänkatsomustiedon oppikirja, joka lähestyy kulttuureja ja katsomuksia opetussuunnitelman perusteista poiketen uskontokeskeisesti: kirjan 113 tekstisivusta 53 sivulla käsitellään uskontoa,
mikä on 47 prosenttia. Käsittelemättä jää ops-perusteiden kohta ”Arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa”.
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien FETO ry on ilmaissut
huolensa tällaisesta et:n opetussuunnitelman sivuuttamisesta, jota toteutetaan ilmeisesti yhteisopetuksen väitettyihin tarpeisiin vedoten. Niin olemme mekin.
Näihin koviin kouluasioihin palaamme laajemmin lehtemme seuraavassa numerossa.

Jäsenyhdistykset sekä lehden ja liiton tiedot
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SUURSIIVOUS TARPEEN
YLIOPISTOISSAKIN

Y

Markku Myllykangas

liopistojen tehtävänä on
edistää rationaalisuutta,
loogisuutta ja kriittisyyttä. Tiedettä ja uskontoa ei
saa sekoittaa toisiinsa. Tosin ev.lut.piispa Jari Jolkkonen ilkeää väittää edustamaansa
uskontoa yliopistotaustaiseksi, silleen
niinku tieteelliseksi, erotuksena huuhaauskontoihin. Todellisuudessa kaikki uskonnot ovat huuhaata.
On anteeksiantamatonta, että tiedeyliopistoina itseään markkinoivat
opinahjot (Itä-Suomen ja Helsingin
yliopistot sekä Åbo Akademi) häpäisevät tiedettä sekaantumalla teologian
opetukseen ja pappien, kurpitsavaunujen ajureiden, koulutukseen. Pohja pettää teologiassa täydellisesti, koska se lähtee Raamatuin tarinoista, joita
ei voida empiirisesti perustella. Niinpä teologian opetuksella ei saisi olla sijaa yhteiskunnan ylläpitämissä tiedeyliopistoissa.
Uskonnollisten yhteisöjen tulisi kouluttaa pappinsa ja saarnaajansa
itse, omalla kustannuksellaan. Mutta
arkkipiispa Kari Mäkinen on jopa haikaillut Suomeen korkeakoulutasoista
imaamikoulutusta. Ajatus on pöyristyttävä. Tiedeyliopistoihin koraanikouluja! Erään saarnamiehen teltan
oviaukossa oli kyltti: ”Kengät ja järki
on jätettävä teltan ulkopuolelle”. Näin
se on. Teologiassa.
Teologit ovat tiedeyliopistoissa jo
tunkeutuneet tieteenvastaisella uskonnollisella hölynpölyllään opetukseen
eri aloilla. Itä-Suomen yliopiston teologit ja tietojenkäsittelytieteilijät värkkäsivät isolla rahalla muutama vuosi
sitten mobiilisovelluksen, tukemaan
ihmisten hengellistä elämää. Sovellus
mahdollistaa hiljentymisen Raamatun tekstien ja rukousten äärelle. Väitöskirjojen esipuheissa kiitellään jopa
jumalia.
Tiede taantuu, jos opetuksessa ja
tutkimuksessa veivataan teologisia jär-

4

1/2017 • Vapaa Ajattelija

jettömyyksiä neitseestä syntymisineen
ja ihmeparanemisineen. Yliluonnollisuus ei kuulu tieteeseen. Jos tiedettä ja
uskontoa hilataan totuusarvoltaan samalle viivalle, tieteelle käy köpelösti.
Kuopion yliopistossa hyväksyttiin
vuonna 2009 kansanterveystieteellinen
väitöskirja, jossa sekoitettiin viekkaasti uskontoa ja tiedettä. Väitöskirjaa ei
olisi koskaan pitänyt hyväksyä. Mutta vastaväittäjänä olikin entinen professori Juha Pentikäinen Helsingin

uskonnollisten kokemusten suotuisat vaikutukset potilaille”. Karvisen
mukaan on olemassa joitakin viitteitä, jotka osoittavat hedelmöityshoitoja läpikäyvien naisten hyötyneen esirukouksesta. Esirukous hoitotyön osaalueena sai myös huomiota, samoin ihmeparantumiset. Karvisen väitöskirja
on varoittava esimerkki uskonnon ohjaaman tieteen rappiosta, taikauskon
levittämisestä. Lääketiedettä ja terveydenhuoltoa ei saa pilata tunkemalla

TYHJÄSTÄ

ON HYVÄ NYHJÄISTÄ

J

Robert Brotherus

Yliopistot häpäisevät tiedettä
sekaantumalla teologian opetukseen.

yliopiston uskontotieteen laitokselta.
Aiemmalla visiitillään Kuopiossa hän
hinkui puhumaan lääketieteen opiskelijoille shamaaneiden parannustaidoista. Lääketieteen onneksi Pentikäistä ei
laskettu lääkiksen puhujapönttöön satuilemaan.
Karvinen viittasi tutkimuksiin, joissa todetaan ”useiden tieteellisten tutkimusten vahvistavan rukouksen ja

niihin henkiparannusta ja muuta uskonnollista hapatusta.
On käsittämätöntä, että tiedettä saa
vapaasti turmella tiedeinstituution sisältä käsin. Yliopistot eivät puutu palkkalistoillaan olevien opettajien ja tutkijoiden tieteenvastaiseen myyräntyöhön. Nämä pitävät muun muassa jumalan olemassaoloa totena, samoin kuin
vedenpaisumusta Nooan arkkeineen. Ja
levittävät evoluutio-opin ja yleensä tieteenvastaista propagandaa. Uskonkiihkossaan nämä sabotöörit haluavat kristinuskon Jumalan ottamista tieteellisen
keskustelun lähtökohdaksi ja vaativat
ID-näkemystä eli tieteelliseksi teoriaksi
naamioitua luomiskertomusta evoluutio-opin (”darwinismin”) rinnalle, jopa
sen korvaajaksi. Tämä kaksinaamaisuus
loukkaa järkeä.
Yliopistojen on ryhdistäydyttävä ja
aloitettava suursiivous. Ne on puhdistettava tieteenvastaisuudesta, taikauskosta ja yliluonnollisuudesta. Tiedeyliopistojen avajaisten ja muiden tilaisuuksien yhteydessä järjestettävät jumalien ekumeeniset palvelukset on
myös lopetettava.

o pikkulapset hiekkalaatikolla kykenevät ymmärtämään,
että jumala maailmankaikkeuden synnyn selityksenä on huono. Jumalaselityksen tekee tyhjäksi yksinkertainen kysymys: “Mistä jumala sitten
syntyi?” On kuitenkin kiinnostavaa
kysyä mikä sitten on todellinen maailmankaikkeuden synnyn todellinen
tieteellinen selitys. Tätä kiinnostavaa
aihetta käsittelee kosmologi ja hiukkasfyysikko Lawrence M. Krauss 2012
julkaistussa kirjassaan “Universe from
Nothing” (maailmankaikkeus tyhjästä).
Kraussin ensimmäinen huomio on,
että maailmankaikkeuden suurten kysymysten parissa emme voi olettaa, että arkijärkemme olisi luotettava väline. Päinvastoin: nykytieteen löydökset
kvanttimekaniikasta mustiin aukkoihin ovat arkijärjellä sangen käsittämättömiä ja silti tieteellisen todistusaineiston vahvistamia tosiasioita. Arkijärjen rajoittuneisuus on ymmärrettävää: sehän on syntynyt kauan sitten
evoluution tuloksena Afrikan savannien olosuhteissa ja toimii hyvin lähinnä
metrin kokoisten olioiden ja sekunnin
mittaisten tapahtumien arvioinnissa.
Pätevä tiedemies ja rehellinen totuuden etsijä ovat kuitenkin valmiit hyväksymään tieteen tulokset silloinkin
kun ne ovat arkijärjen vastaisia.

Nykyisin tiedämme, että maailmankaikkeus on 13.8 miljardin vuoden
ikäinen, vähintään satojen miljardien
valovuosien kokoinen ja laajenee edelleen jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla.
Tiedämme punasiirtymämittausten,
mikroaaltotaustasäteilyn ja muiden
todisteiden valossa, että kauan sitten,
lähellä “Big Bang” alkuhetkeä, maailmankaikkeuden tilavuus oli paljon
pienempi ja se oli hyvin tiivis ja kuuma. Havaintojemme mukaan maailmankaikkeudella ei myöskään ole reunaa tai keskipistettä vaan Big Bang ta-

Meidän pitää
hyväksyä tieteen
tulokset silloinkin
kun ne ovat
arkijärjen vastaisia.

pahtui koko maailmankaikkeudessa
yhtä aikaa tasaisesti.
Vieläkin yllättävämpi on nykytieteen havainto, että “tyhjä avaruus”
onkin kuin poreileva puuro: mikrotasolla hiukkasia jatkuvasti syntyy ja
tuhoutuu itsestään, ilman mitään syytä. Krauss selittää, että myös avaruu-

temme pikkuruinen siemen on luultavasti syntynyt tällaisesta spontaanista
kvanttimekaanisesta poreilusta. Mutta kvanttiporeilu, niin ihmeellistä kuin
se onkin, ei voi synnyttää energiaa pysyvästi. Miten siis energiaa (ja sen tiiviimpää olomuotoa, ainetta) voi olla
olemassa suuret määrät pitkän aikaa?
Tähän nykytiede tarjoaa huikean selityksen: maailmankaikkeuden aineen
positiivisen energian ja tyhjän avaruuden negatiivisen energian summa voi
olla tasan nolla! Nollan kokonaisenergian maailmankaikkeus voi sekä syntyä spontaanisti että elää pitkään.
Krauss harrastaa luonnontieteiden
popularisoinnin lisäksi julkisia väittelyitä teologien kanssa. Nämä yrittävät usein valittaa, että sellainen “ei mitään”, josta voi itsestään syntyä jotakin,
ei oikeastaan ole “ei mitään”, koska se
sisältää mahdollisuuden olemassaololle. Tällaisen puheen Krauss aivan oikein toteaa filosofiseksi saivarteluksi:
se on perusteeton kehäpäätelmä, jossa halutaan hyväksyä vain sellainen “ei
mitään”, josta vain “jumala voi luoda
jotakin.”
Kun Lawrence Kraussilta kysytään
eikö ilman jumalaa elämästä tule merkityksetöntä, hän vastaa: “Pidän merkityksettömässä maailmankaikkeudessa elämistä erityisen upeana, sillä
se tekee meidän ja tietoisuutemme olemassaolon vieläkin erityisemmäksi –
seikoiksi, joita voimme arvostaa lyhyenä hetkenämme auringon alla.”
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VAPAA-AJATTELIJAT

USKONNOTON ELÄMÄ
ON OSA ARKEA JA JUHLAA

O

Katariina Lappi

llessani viisivuotias osallistuin seurakunnan
järjestämään kerhotoimintaan. Siellä hoitotädit kertoivat Jeesuksen kuolleen ristillä minun syntieni puolesta. Kun myöhemmin eräs kerhotoverini julkesi epäillä tarinan luotettavuutta, olin kuulemma suuttunut ja kertonut asian olleen tismalleen niin kuin on kerrottu.
Uskonnollinen ajatteluni saavutti täten huippunsa jo varsin
nuorella iällä. Sieluni pelastumisen kannalta tosin on valitettavaa, että kyseisen tapahtumaketjun jälkeen luottamukseni Raamatun kertomuksiin ja uskonnollisiin auktoriteetteihin on rapautunut huomattavasti.

Maallista elämänkatsomusta on
parasta edistää positiivisten
tapahtumien kautta.

V

iime vuosina lehtemme numeroissa on ollut
teema. Näin liiton 80-vuotisjuhla- ja liittokokousvuonna ajattelimme, että miksipä teemana ei voisi olla myös vapaa-ajattelu. Arvioidaan omaa tilaamme eikä vain ajamiamme asioita. Niinpä pyysimme liiton tiedotuslistalla vapaa-ajattelijoita, yhdistysten ja liiton uusia ja
vanhoja, kaiken ikäisiä jäseniä ja aktiiveja eri puolilla maata kirjoittamaan lehteen vapaa-ajattelusta ja vapaa-ajattelijain toiminnasta.
Vapaa-ajattelijain toimintaa voidaan jäsentää niin, että
liitto on uskonnottomien
1. ihmisoikeusjärjestö (yhdenvertaisuus, uskonnon
ja vakaumuksen vapaus, oikeusturva ja edunvalvonta)
2. kulttuurijärjestö (siviiliseremoniat, hautausmaat,
sekulaarin tapakulttuurin tunnetuksi teko) ja
3. katsomusjärjestö (tiedepohjainen maailmankuva,
rationaalinen ajattelu, humanistinen etiikka ja humanistinen elämänkatsomus).
Tältä pohjalta kysyimme:
Mikä on ollut oma tulokulmasi vapaa-ajattelijaksi? Mitä
asioita pidät nyt ensisijaisina omassa toiminnassasi? Mit6
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kä asiat ovat etusijalla oman vapaa-ajattelijayhdistyksesi
toiminnassa?
Mitä asiat mielestäsi pitää olla etusijalla Vapaa-ajattelijain liiton toiminnassa? Mihin järjestykseen laitat edellä mainitut kohdat 1, 2 ja 3? Mitä puuttuu tuossa jäsennyksessä? Miten yhdistyksessäsi toimitaan jäsenhankinnassa tänä vuonna? Miten liitto voi tehostaa henkilöjäsenten hankintaa ja määrän kasvua kautta maan? Mitä
uusia toimintamuotoja olette kokeilleet tai toivotte? Mitä odotuksia Sinulla ja yhdistykselläsi on liittokokoukseen 2017 Oulussa? Keiden kanssa olette yhdistyksessäsi ja alueellanne tehneet eniten yhteistyötä uskonnottomien asian eteen?
Näistä kysymyksistä huolimatta kirjoittajilla on ollut täysi vapaus käsitellä vapaa-ajattelua ja vapaa-ajattelijain toimintaa vapaasti, omalla tavallaan. Kiitos kaikille saapuneista jutuista! Ihan kaikki jutut eivät mahtuneet tähän numeroon, vaan siirtyvät toukokuun lopulla ilmestyvään kakkosnumeroon. Kiitos myös juttulupauksista siihen.
Numerossa 2/2017 on todennäköisesti myös liiton puheenjohtajan ja ehkä muihinkin johtotehtäviin ehdolle
suostuneilta esittely- ja linjapuheenvuoroja.

Maailmankuvani on yllä kuvatun harhapolun jälkeen aina ollut hyvin maallinen, enkä ole koskaan kokenut tarvetta
etsiä lohtua tai maailmanselityksiä uskontojen kautta. Tästä huolimatta en myöskään kokenut tarvetta hakeutua mukaan vapaa-ajattelijoiden toimintaan, sillä koin voivani olla epäuskoinen omassa rauhassani. Tasaisin väliajoin koin
kuitenkin kasvavaa ärtymystä siitä, että uskonnollisuudella
on niin voimakas vaikutus minunkin elämääni yhteiskunnan kautta. Osittain tästä johtuen liityin Turun vapaa-ajattelijat ry:n jäseneksi syksyllä 2016.
Pääsin ilokseni heti mukaan kehittämään yhdistyksen toimintaa, mikä oli toiveeni liittyessäni jäseneksi. Oma näkemykseni on, että maallista elämänkatsomusta on parasta
edistää positiivisten tapahtumien kautta. Tästä syystä ehdotin, että Turun yhdistys voisi järjestää uskonnottoman joulukonsertin. Monet vapaa-ajattelijat eivät tietenkään juhli
joulua sen enempää kuin ramadanin loppua, mutta toisille joululaulut ovat erittäin tärkeä osa vuoden suurinta perhejuhlaa. Tai kuten siskoni sen ilmaisi: ”Ei joulun viettäminen ole mikään kristittyjen etuoikeus!” Ensimmäinen (ja
toivottavasti ei viimeinen) Maallista joulua! -konsertti toteutettiinkin joulunalusviikolla, eikä Jeesuksen syntymää
mainittu muualla kuin välispiikeissä.
Jatkossa toivon voivani edistää maallista ajattelua Turun
vapaa-ajattelijoiden riveissä osallistumalla muidenkin yleisötapahtumien järjestämiseen. Itse koen, että uskonnottoman tapakulttuurin edistäminen on tärkeä osa vapaa-ajattelijoiden toimintaa. Päällisin puolin saattaa vaikuttaa itses-

täänselvältä, että nimenantojuhlat, häät tai hautajaiset voi
järjestää uskonnottomasti, mutta todellisuudessa kaikkien
pohtimiseen joutuu näkemään vähän ylimääräistä vaivaa.
Esimerkki elävästä elämästä: menimme mieheni kanssa maistraatissa naimisiin eri päivänä kuin pidimme hääjuhlat. Yhtäkkiä ei ollutkaan selvää, miten vieraat otetaan
mukaan juhlintaan, eihän suurin osa ollut nähnyt koko
häätoimitusta! Ongelma ratkesi hääparin pitämällä tervehdyspuheella, mutta sitäkin mietittiin ihan luvattoman
pitkään. Pro-Seremonioiden sivuilla tuli käytyä ahkerasti ja luin tietysti myös Perheen omat juhlat -kirjaa, mutta
uskoisin Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistyksien voivan
tarjota tässä paikallista apua. Hyvien neuvojen ja resurssien mukaan jopa konkreettisen avun tarjoaminen voisivat
olla pätevä syy yksittäisille ihmisille maksaa yhdistyksen
jäsenmaksu ja sitoutua paikallisyhdistysten toimintaan.
Kirjoittaja on Turun vapaa-ajattelijat ry:n sihteeri.
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kouluissa ja muissa laitoksissa uskonnottomien oikeuksien toteuttaminen sekä uskonnottomien juhlien tukeminen.
Esimerkiksi koulujen elämänkatsomustiedon tuntien toteutuminen vaatii seurantaa ja tarpeellisten määrärahojen aktiivista vaatimista. Tämä on helpointa Fetoon
kuuluvia opettajia kuulemalla ja heitä informoimalla. Turussa myös stipendimme
elämänkatsomustiedossa menestyneille
oppilaille jaetaan et-opettajien ehdotuksen mukaisesti.

LUOTA IHMISEEN -

TOIMI VAPAA-AJATTELIJANA

U
Ritva Ahonen

skonnottomalle kuuluminen vapaa-ajattelijaliikkeeseen on luonnollinen valinta, niin
paljon parannettavaa
uskonnottomien asemassa Suomessa on. Liike on myös
näköalapaikka yhteiskunnallisista
muutoksista kiinnostuneille. Uskonnottomien huomioiminen on vuosi
vuodelta hiukan luonnollisempaa, tavallisempaa, joskus harvoin jopa itsestäänselvyys. 1900-luvun aikana suuret muutokset ovat seuranneet sitkeän väännön jälkeen: uskonnonvapaus, kirkkoon kuulumattomien lasten
opetus, kirkosta eroaminen kirjallisesti, valtiokirkkojen jäsenmäärien selkeä
väheneminen… Olemme olleet tätä
kehitystä auttamassa. Suuria muutoksia on vielä edessä: valtiokirkkojen verotusoikeuden purku, eri katsomusten
tasa-arvo ja yhteiskunnan selkeämpi
maallistuminen.
Katsomuksellinen näkökulma on
ollut itselläni päällimmäisenä: miten kehittää omaa ajatteluaan ja perustelujaan. Lähtökohtana on luottamus ihmisen voimavarojen riittävyyteen ja ongelmanratkaisukykyyn. Tähän asenteeseen ei voi kuulua jonkun
jumalhahmon palvonta ihmistä suurempana, vaan uskontokritiikki. Uskonnottoman ihmisen elämä perustuu
ihmisyyden kehittämiselle eikä yksinomaan uskontojen arvostelulle. Arvostelemme kirkkoja ja uskontoja, mutta
tavalliset uskovaiset rivijäsenet jätämme rauhaan.
Kulttuuritoiminta vastaa uskonnottomien tarpeeseen järjestää tilaisuuksia omista lähtökohdistaan. Kun toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin eikä
ammattimaisesti, tarjonta ei pysty vastaamaan monimuotoiseen kysyntään.
Tässä on suuri kehittämisen tarve jo
aivan lähivuosina. Erityisesti hautajaisten järjestämisen muodot ovat muu-
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toksessa, ja tukea ja neuvontaa tarvitaan.
Ihmisoikeusasioissa tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu myös vapaa-ajattelijaliikkeen keskeisiin sisältöihin. Kansainvälisesti uskonnottomien oikeuksien esille tuonti ja ihmisoikeusrikkomuksia vastaan
toimiminen on tärkeää. Suomessa ongelmat ovat sitkeimmin laitoksissa: oppilaitokset, vankilat, hoitolaitokset.
Mitä suljetumpi laitos, sitä suurempi
vaara on vallan väärinkäyttöön.
Paikallisen tason yksityiskohdat laajentuvat yleisiksi tavoitteiksi liiton toiminnassa. Paikallisyhdistysten toiminnasta riippuu liiton äänen kantavuus,
siksi laadukas toiminta paikallisyhdistyksissä on vapaa-ajatteluliikkeen elinehto. Tukeakseen jäsenyhdistystensä
toimintaa liiton puheenjohtajan ja pääsihteerin tulisi tutustua jokaiseen yh-

distykseen henkilökohtaisesti ja omaaloitteisesti ja välittää liiton ja muiden
yhdistysten kokemuksia eri tavoitteiden edistämisestä. Tapaamiset onnistuvat varmasti lähiyhdistysten tapaamisia yhdistämällä. Yhdistyksen toiminta on riippuvainen myös käytettävän rahan määrästä. Jäsenmaksut ovat
huomattava tulonlähde. Liiton osuutta tästä maksusta on pikemminkin vähennettävä kuin kasvatettava.

Jäsenmaksulle vastinetta!
Paikallisyhdistyksen toiminnassa jäsenten etu ja yhteistoiminta ovat ykkösasioita, vaikka toimintamme hyödyttää yleisestikin uskonnottomia.
Päämäärämme on tukea jäseniämme
uskonnottoman elämän järjestämisessä, niin arjessa kuin juhlissakin. Tärkeitä alueita ovat mm. saattohoidossa,

Uskonnottoman
ihmisen elämä
perustuu
ihmisyyden
kehittämiselle.

Hautajaiset ovat aina omaisille erityisen
raskaat järjestää. Uskonnottomat tarvitsevat mahdollisimman kattavan neuvonnan
hautajaisten järjestämiseen, jotta he saavat
toiveidensa mukaisen tilaisuuden. Tietopaketti paikallisista mahdollisuuksista yhdistyksen kotisivuille on vähin, mikä pitää rakentaa, ja sieltä se on myös yhdistykseemme kuulumattomien käytettävissä. Puhujien ja muiden esiintyjien tarjoaminen
keventää vielä suuresti omaisten taakkaa.
Kun uskonnottomat hautajaiset kunnioittavat vainajan koko elämäntyötä, ne muistetaan erityisellä lämmöllä.
Yhdistys tarvitsee jäseniä, jotka toimivat oman kiinnostuksensa mukaisesti kokemustaan ja tietojaan kartuttaen. Viime
vuoden aikana tällainen luonteva toiminta onkin lähtenyt kasvamaan ja toivon että saamme sen avulla lisää aktiiveja. Itselleni paikallisyhdistyksen puheenjohtajan
pesti on moniottelijan työtä: Pyrin rakentamaan toiminta-alustaa eri asioista kiinnostuneille jäsenillemme. Jokainen jäsen ja
hänen mielipiteensä on tärkeä. Kannustavassa ilmapiirissä ideat jalostuvat ja opimme paljon uutta. Kasvamme tulokselliseen
toimintaan.
Kirjoittaja on Turun Vapaa-ajattelijat
ry:n puheenjohtaja.
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SUUREMMALLA ITSELUOTTAMUKSELLA

MONIPUOLISTA, MONIPOLVISTA JA

KOHTI LIITTOKOKOUSTA

Binar Mustafa

"Uskonto on kansojen oopiumi" ei ole
enää tarkka kuvaus uskonnosta, sillä
nykypäivänä uskonnot ovat eri puolilla
maailmaa ottaneet paljon suuremman
ja osin järkyttävämmän roolin. Uskonnon nimissä tehdään mitä surullisimpia tekoja, aina verilöylyihin asti.
Onneksi Suomessa uskonnon rooli ei ole läheskään näin vakavalla tasolla, mutta on paljon asioita, joihin
kaivataan parannusta. Vielä vuonna
2017 verovirasto kerää kirkolle veroa,
peruskoulussa tunnustuksellinen uskonnonopetus on yhä kouluaineena,
hautaustoimesta on tullut kirkon liiketoimintaa, perustuslain turvin yhdellä
uskonnolla on etuasema jne.
Suomessa Vapaa-ajattelijat ovat paikallisyhdistysten ja näiden liiton kautta tuoneet vuosikymmenien ajan monia epäkohtia esiin ja taistelleet yhdenvertaisuuden puolesta. Me olemme
saavuttaneet paljon, ja monia tärkeitä
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muutoksia voidaan lukea vapaa-ajattelijoiden ansioksi.
Järjestäytyneet vapaa-ajattelijat Suomessa tekevät hyvin arvokasta työtä.
Kaikkialla maailmassa tämän kaltainen
toiminta ja vaikuttaminen yhteiskunnassa ei ole mahdollista. Eikä Suomessakaan ole aina ollut helppoa. Muutoksen aikaansaamiseksi hyvin moni vapaa-ajattelija on nähnyt vaivaa ja käynyt
välillä koviakin taisteluja uskomattomien oikeuksien puolesta ja tasavertaisuuden edistämiseksi, ja siten onnistunut
vähentämään uskonnon roolia yhteiskunnassa. Tämän kovan työn ja näiden
saavutusten ansiosta meidän, jotka tänä päivänä haluamme jatkaa tätä tärkeää työtä, ei tarvitse käydä kaikkia samoja vaiheita läpi. Vapaa-ajattelijoihin liit-

MONENLAISTA AJATTELUA

tulisi vielä tehokkaammin ponnistella
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja
painottaa uskonnon kuuluvan ihmisten henkilökohtaiseen elämään, jossa valtiolla ei tulisi olla mitään roolia.
Katsomuksen henkilökohtaisuus ei
kuitenkaan tarkoita sitä, ettemme kritisoi uskontoja ja ihmisarvoa alentavia ilmiöitä, joita eri uskonnoissa esiintyy. Päinvastoin, vapaa-ajattelijoiden
tulee tuoda esiin uskontojen epäkohtia
ja kritisoida niitä työssään tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta, jossa vakaumukset ovat täysin ihmisten
henkilökohtaisia asioita.
Vapaa-ajattelijoiden tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan vielä suurempaa voimaa. Siihen mahtuvat näkemysten erilaisuudesta huolimatta

Moni on käynyt koviakin taisteluja
uskomattomien oikeuksien puolesta.

tyminen on helppoa ja asioiden edistäminen monipuolisesti turvallisempaa.
Ansiokkaasta historiasta huolimatta
vapaa-ajattelijoilla on kuitenkin vielä
paljon tehtävää. Uskonnottomien ihmisoikeudet ja tasavertaisuus eivät ole
vieläkään parhaalla tavalla taattuja. Vapaa-ajattelijoiden yhdistysten ja liiton

Vapaa-Ajattelijat

kaikki, joilla on samat tavoitteet. Toivon, että liittokokouksessa löydetään
yhtenäisempiä ja selkeämpiä vaikuttamiskeinoja tavoitteiden määrätietoiseksi saavuttamiseksi.
Kirjoittaja on Helsingin seudun vapaa-ajattelijain varapuheenjohtaja.

Laura Mäntysalo

Y

hdistystoiminta on kivaa! Sieltä saa tarkoitusta elämään ja
uusia ystäviä. No saahan sieltä joskus myös harmaita hiuksia tai aviomiehen...
Vapaa-ajattelijoiden kenttä ei ole
niin yksinkertainen kuin monen muun
järjestön, joka on perustettu mahdollistamaan yhteinen liikuntaharrastus,
tukemaan kotiseudun kulttuuria tai
vaikkapa edistämään tietoutta ruokavalion vaikutuksista. Vapaa-ajattelijoiden kenttä on paljon laajempi: sen lisäksi että toimimme etujen valvojana,
tuotamme omaa kulttuuria ja löytyypä meiltä tavoitteena myös tieteellisen
maailmankuvan levittäminen.
On vaikea nostaa mitään näistä osaalueista toista tärkeämmäksi, sillä sen
lisäksi että ihmiset kaipaavat eri asioita, myös sama ihminen voi kaivata eri
asioita eri elämäntilanteissa.
Tullessani Tampereen vapaa-ajattelijoiden toimintaan vuosituhannen
vaihteessa, huomasin yllätyksekseni,
että vertaistuki oli minulle tärkeää.
Vaikka oma maailmankuvani oli vankasti tieteellinen, oli vahvistavaa saada
lisää tietoa, mutta myös kohdata muita ja huomata, etten minä olekaan niin
yksin tätä mieltä!
Muiden samanmielisten seura herätti minut huomaamaan niitä epäkohtia, joita ympärilläni oli runsaasti.
Seuraava askel tästä oli ryhtyä parantamaan maailmaa niiden osalta, joko
paremmalla tai heikommalla menestyksellä. Puolustamaan omia ja läheisten – ja siinä sivussa muidenkin
– oikeuksia yhdenvertaiseen asemaan
yhteiskunnan palveluissa. Ikäväkseni
sain huomata, että usein se nähdään
pyrkimyksenä ottaa jotain pois muilta.
Seurauksena olikin se, että päädyin
mukaan kehittämään meidän uskonnottomien omaa kulttuuria, ja sillä
tiellä olen edelleenkin. Mielestäni on
tärkeää luoda ja tuottaa jotain mikä
on parempaa ja mielekkäämpää kuin
se, mihin useimmat ovat tottuneet ja
tyytyneet. Nyt olen siis tässä vaiheessa, enkä osaa sanoa mikä on seuraava
askeleeni. Toki se riippuu myös siitä,

mitä yhdistyksillä ja liitolla on minulle tarjota, sillä joskus tarjonta luo kysynnän, toisinaan toisin päin.
Näenkin, että Vapaa-ajattelijayhdistysten haasteena ja voimavarana on se
monipuolisuus, joka löytyy jo tarkoituksestamme ja myös jäsenistöstämme. Se tekee haastavaksi niin jäsenhankinnan kuin jäsenten tarpeisiin
vastaamisen. Monipuolisuutta löytyy myös toimijoidemme fokuksessa: kun yksi peräänkuuluttaa tieteellisen maailmankatsomuksen levittämisen olevan paras tapa niin jäsenien
löytymiseen kuin maailman muuttamiseen, huikkaa toinen että eikun kehitämme uuden kulttuurin joka houkuttelee mukaan koko maailman, eikä kuulekaan kolmatta jonka mielestä
meidän pitää muuttaa olemassa oleva
yhteiskunta.
Olemme sisäisestä hajanaisuudesta huolimatta nousseet merkittäväksi vaikuttajaksi yhteiskunnallises-

ti niin byrokratian syövereihin kuin
median aalloille. Meitä kuullaan niin
kirkossa (tai oikeastaan kirkon väki
kuulee meitä) kuin televisiossa, toimimme niin että nimi tulee tutuksi
ja välillä niin ettei käyttäjä tunnistakaan käyttävänsä Vapaa-ajattelijoiden palvelua.
Minusta tuntuu, että voin ylpeästi sanoa olevani vapaa-ajattelija, eikä enää oleteta, että olen jonkin sortin uskovainen, new age -hörhö tai poliittisesti valveutunut, vaan yhteisömme tunnistetaan ja tunnustetaan. Silti
toivon, että jonakin päivänä olemme
tehneet itsemme tarpeettomiksi – ettei enää tarvita erillistä uskonnottomien oikeusturva-, etuus- ja kulttuurijärjestöä eikä tieteellistä maailmankuvaa tarvitse levittää, koska niin ajattelevat kaikki.
Kirjoittaja on aktiivina Pro-Seremonioissa ja et-opetus.fi-palvelussa.
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kohtaisen kuormituksen kasvua. Nykyisin valitettavasti näyttää siltä, että
yhdistystoiminta ei enää oikein kiinnosta nuorisoa ja varsinkin jos toimintaan pitäisi aktiivisesti ottaa osaa. Se ei
pelkästään ole vapaa-ajattelijoiden ongelma, vaan kaikkien yhdistysten. Kyseinen ongelma on oikeastaan pahin
mahdollinen ratkaistavaksi.
Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on
kovaa. En itse näe muuta tapaa saa-

keä rooli. Usein kyse on vain muutamista sadoista euroista esimerkiksi
tapahtumia järjestettäessä. Ennakkoavustustakin kannattaa kysyä liitolta,
ja Lappeenrannan yhdistys saikin sata euroa ennakkoon viime marraskuisen Luonnontieteiden ilta 2 -tapahtuman kuluihin.
Liiton ja jäsenyhdistysten välinen vuorovaikutus on hyvin tärkeää,
ja mielestäni liitto on hyvin hoitanut

Meidän nyrkkeilyhanskamme ovat
raskaammasta täytteestä tehty, eli
tieteestä ja ihmisoikeuksista.

VAPAA-AJATTELUNI

LYHYT HISTORIA

O
Tomi Pinomäki

len lähtöisin täysin
tavallisesta tapaluterilaisesta perheestä.
Uskonnosta ei kotona puhuttu ja kirkossa
käytiin vain jouluna.
Rippikoulu on suoritettu, mutta sieltä
päällimmäiset muistot liittyvät kalsareiden lipputankoon vetoon ja muuhun nuorten hassutteluun. En muista ikinä uskoneeni mihinkään monoteistiseen jumalolentoon edes lapsena,
mutta panteismi ehkä parhaiten kuvaisi omaa maailmankuvaani useamman
vuoden ajan.
Aikuisena kiinnostuin enemmän
katsomuksellisista kysymyksistä ja
se luonnollisesti johti kirjaston hyllyjen väliin. Luonnontieteellinen yleistajuinen kirjallisuus on tullut tutuksi ja sitä myöten panteismi on muuttunut maailmankaikkeuden ihailuksi luonnontieteiden valossa. Se ei jätä
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enää yliluonnolliselle sijaa, vaan maailmankaikkeus ihmeineen on tarpeeksi mykistävä itsessään. Se oli päätepiste myös kirkon jäsenyydelle.
Jatkumona maailmankuvan pohtiminen johti kysymykseen, missä ovat
muut samoin ajattelevat? En muista olinko kuullut vapaa-ajattelijoista
aikaisemmin tai olinko lukenut mitään heidän tavoitteistaan, mutta jotain kautta kuitenkin päädyin hakemaan Lappeenrannan ja ympäristön
vapaa-ajattelijoiden jäsenyyttä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi päädyin hyvin aikaisessa vaiheessa ja monta vuotta jo olen sitä toimenkuvaa yrittänyt
hoitaa. Vapaa-ajattelijat ovat läpileikkaus suomalaisista ja mukaan mahtuu paljon myös eri tavoin ajattelevia.
Se pitää toiminnan mielenkiintoisena
omalta osaltaan.
Jos vapaa-ajattelijoiden päätavoite
pitää kiteyttää yhteen lyhyeen iskulauseeseen, niin se karkeistettuna on klassinen ”kirkko irti valtiosta”. Kun tämä

tavoite puretaan osiin, toimintakenttä
laajeneekin hyvin paljon ja se käsittää
kaiken uskonnottomasta kulttuurista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Lappeenrannan paikallisyhdistys on
pieni, mutta olemme halunneet silti pitää toiminnan mahdollisimman laajana ilman painotusta tietylle vapaa-ajattelun alueelle.
Nykyinen digitaalinen media mahdollistaa suuren näkyvyyden pienellä panostuksella ja se on ensiarvoisen
tärkeää tavoitteiden esille tuomisessa.
Epäkohdista huomauttaminen ja epätasa-arvoisen kohtelun vähentäminen
tulee olla listalla hyvin korkealla, mutta emme saa kuitenkaan unohtaa luonnontieteellisen maailmankuvan edistämistä. Yleistyvä uskonnoton katsomus murentaa kirkon valtarakenteita
suoraan perustuksistaan.
Yhdistykset ovat yhtä kuin jäsenensä ja mitä enemmän yhdistyksessä
on aktiivijäseniä, niin sitä enemmän
myös tapahtuu asioita ilman henkilö-

da lisää jäseniä, kuin mediassa esillä
oleminen. Mitä useampi tietää meistä, sitä useampi on potentiaalinen jäsenhakemuksen lähettäjä. Kannattaa
myös muistaa, että useasta pienestä tulee yhdessä yksi iso ja siksi on tärkeää
pitää yhteyksiä muihin saman toimintakentän yhdistyksiin, kuten esimerkiksi humanisteihin ja skeptikkoihin.
Pienissä yhdistyksissä monesti suurin rajoittava toiminnan este voi olla
raha ja siinä mielestäni liitolla on tär-

oman osansa isossa kuvassa. Tiedotteet menevät läpi mediassa ja liitto on
saavuttanut yhteiskunnallisen mielipidevaikuttajan aseman katsomuksellisissa kysymyksissä. En tunne vapaaajattelun toiminnallista historiaa kovin
pitkälle, mutta mielestäni näin pitkällä
emme aikaisemmin ole olleet.
Sanomisillamme on merkitystä
ja se tuo omanlaisensa vastuun siitä, miten asiat sanomme – ja varsinkin mitä sanomme. Valtakirkolla on

omat intressinsä pitää kiinni saavutetuista eduistaan ja heillä on valtavat resurssit käytössään. Asetelmaa
voisi kuvata esimerkiksi mestarin ja
haastajan asemilla nyrkkeilykehässä.
Hallitsevalle mestarille riittää tittelin onnistunut puolustaminen, mutta haastajan on voitettava, jos haluaa saavuttaa tittelin. Onneksi meidän
nyrkkeilyhanskamme ovat raskaammasta täytteestä tehty, eli tieteestä ja
ihmisoikeuksista.
Suomi sekularisoituu muiden länsimaiden tapaan ja on vain ajan kysymys, milloin vapaa-ajattelijoiden päämäärät täyttyvät. Joskus edistyminen
tosin tuntuu turhauttavan hitaalta. On
kuitenkin muistettava, että jos yritämme haukata liian isoa palaa kerrallaan,
niin suomalainen uudistumista jarruttava luonteenpiirre laittaa kyllä jarrua
tavoitteiden saavuttamiselle. Pääasiahan on, että etenemme tavoitteissamme, oli nopeus sitten mikä hyvänsä.
Hidastavin tekijä saattaa tulla ennemminkin sisältä kuin ulkoa päin. Emme saa kuluttaa vähiä resurssejamme
sisäisiin erimielisyyksiin, koska päämäärämme on kuitenkin sama. Pitäkäämme tämä mielessä tulevassa liittokokouksessa.
Kirjoittaja on Lappeenrannan
vapaa-ajattelijoiden yhdistyksen
hallituksen jäsen.

Uutisia

Artikkeli
uskonnottomuudesta
Monien uskontojen ja katsomusten Suomi -kirjassa on myös Esa
Ylikosken artikkeli Uskonnottomuus Suomessa, sivuilla 159-169.
Julkaisun voi lukea pdf-muodossa verkossa.

Minna Canth
Kansallisteatterissa
Näin näytelmäkirjailija Minna Canthista (1844-1887) kertovan Seppo Parkkisen näytelmän Canth Kansallisteatterissa.
Taiteelliseen toteutukseen menemättä voi tässä ilolla todeta, että esityksessä tuli selkeästi

esiin Canthin uskonto- ja kirkkokriittisyys. Myös varhainen vaatimus kirkon ja valtion erottamisesta nousi esiin, samoin vuonna
1887 perustetun Suvaitsevaisuusyhdistyksen perustaminen.
Tekstissä on mukana autenttisia katkelmia Canthin teoksista. Hän oli aikaansa edellä oleva
radikaali. Canth harmitteli Papin
perhe -näytelmänsä sovinnaista
loppuratkaisua, johon myöntyi,
kun yhteiskuntakriittisen näytelmän Kovan onnen lapsia esitykset
oli keskeytetty ensi-illan jälkeen.
Minna Canth on suomalaisen
vapaa-ajattelun varhainen lipun
nostaja. Maaliskuun 19. päivä
2003 alettiin Minna Canthin liputuspäivää.

Seppo Parkkinen: Canth. Kertomus uuden ajan ihmisistä. Ohjaus Kaisa Korhonen. Kansallisteatteri, suuri näyttämö. Esitykset jatkuvat 8.4. asti.

Aikuisten
perusopetuksen
ops-perusteista
Vapaa-ajattelijain liitto pitää
erinomaisena sitä, että opetus on
uskonnollisesti sitouttamatonta.
Sen tulee koskea oppilaitoksen
koko toimintaa, koska opetusta
ei ole vain luokkahuoneopetus.
Oppiainekohtaisissa kuvauksissa tulisi erikseen mainita, ettei
uskonnon opetus ole tunnustuksellista, ja sen tarkoitus on antaa

tietoja, ei vahvistaa uskonnollista vakaumusta.
Arvoperustaa koskevaan kohtaan voisi selkeyden vuoksi kirjata myös, että arvokeskustelut "ohjaavat tarkastelemaan kriittisesti myös omaa kulttuuritaustaansa ja irtaantumaan tavoista, jotka
ovat ristiriidassa perus- ja ihmisoikeuksien kanssa."
Katsomusvapaus ihmisoikeutena on mainittu erikseen elämänkatsomustietoa koskevassa
osassa. Se on syytä ottaa mukaan
samaan tapaan myös uskonnon
oppimäärään, opetuksen tavoitteisiin ja kurssien sisältökuvauksiin.

1/2017 • Vapaa Ajattelija

13

Vapaa Ajattelija

VALAT JA VAKUUTUKSET

VALINKAUHASSA

O

Jori Mäntysalo

ikeuslaitoksen osalta tilanne on nyt hyvä ja selkeä: Todistajan valasta luovuttiin
viime vuoden alussa,
tuomarin ja lautamiehen valasta tämän vuoden alussa. Säädökset on yhtenäistetty niin, että
myös hallinto-oikeuksissa ja erityistuomioistuimissa kaikki antavan uskonnollisesti neutraalin vakuutuksen.
Varusmiesten tilanne ei ole hyvä,
mutta selkeä se on: Jokainen valitsee,
vannooko uskonnollisen valan vai
antaako neutraalin vakuutuksen. Se,
kuuluuko johonkin uskontokuntaan
vai ei, ei rajoita valintaa. Näin on ollut vuodesta 2003.
Virkamiesten ja ministerien tilanne on hieman sekavampi. Virkamiehet

valitsevat, vannovatko valan vai antavatko vakuutuksen; käytännössä tämä koskee nykyään enää harvoja korkeimpia virkanimityksiä. Ministerit
aloittaessaan puolestaan vannovat tai
vakuuttavat kahdesti. Ensin on tuomarinvakuutus, sitten valinnan mukaan
virkavala tai virkavakuutus. Ei siis ole
olemassa erillistä ministerinvalaa.
Oikeuskansleri on ilmoittanut, ettei
tuomarinvalan poistuminen estä uutta
ministeriä tuomarinvakuutuksen jälkeen vannomasta virkavalaa. Epäloogista sellainen tietysti on.
Todistajanvalasta luopumista perusteltiin yksityisyyden suojalla: ketään ei pitäisi pakottaa paljastamaan
omaa vakaumustaan. Tuomarinvalasta luopumista perusteltiin sillä, että tuomarin toimi on maallinen tehtävä. Kumpikin perustelu toimii myös
sotilasvalasta luopumisen perusteluna.

Lisäksi erityisesti Puolustusvoimat
pyrkii yhtenäiseen joukkoon esimerkiksi vaatetuksella. Sama yhtenäisyys
on myös perustelu sille, miksi kaikkien tulisi antaa samanlainen vakuutus.
Vertailun vuoksi kalastuksenvalvojan valasta ja vakuutuksesta luovuttiin
kokonaan vuonna 2012, ja tasavallan
presidentti sekä eduskunnan puhemies ovat aina antaneet vakuutuksen.
Vapaa-ajattelijain liitolla ei tietysti ole
kantaa siihen, tarvitaanko sotilaille jokin erityinen juhlallinen lupautumisen
muoto. Mutta jos tällainen on, ei sen
tietenkään pidä olla uskonnollinen.
Luultavasti virkavalasta luovutaan,
kun valtion virkamieslakia seuraavan
kerran laajemmin muutetaan. Tämä
siis poistaa automaattisesti ministerinvalan. Tällöin sotilasvala jää viimeiseksi, ja viimeistään silloin aletaan valmistella siitäkin luopumista.

POHJOISMAINEN

HUMANISTIMANIFESTI
1. Humanismi on sekulaari elämänkatsomus. Se perustuu ajatukseen
siitä, että ihmiset ovat osa luontoa,
syntyneet vapaina ja yhdenvertaisina ihmisarvoltaan ja oikeuksiltaan ja heillä on järki sekä omatunto.

tulee etsiä parhaita argumentteja 6. Humanismi edistää kaikkien yhja muuttaa mielipiteitämme sekä
denvertaisuutta. Humanistit kuntarkistaa vakaumuksiamme silnioittavat uskonnonvapautta ja joloin, kun ne voidaan osoittaa vääkaisen oikeutta valita oma elämänriksi. Sananvapaus on olennaisen
katsomuksensa. Valtion tulee olla
tärkeää, jotta mielipiteitä voidaan
sekulaarinen, eikä se saa myöntää
arvioida avoimessa keskustelussa.
erioikeuksia minkään elämänkatsomuksen perusteella.
2. Humanistien näkemyksen mu- 5. Humanistit pitävät demokratikaan olemassaololle ei ole ennalta
aa, laillisuusperiaatetta ja ihmis- Vapaa-ajattelijain liitto
määritettyä tarkoitusta. Jokaiseloikeuksia perimmäisinä arvoi- Suomen humanistiliitto
la on vapaus etsiä elämälleen tarna, jotka voidaan perustella järki- Siðmennt, Islanti
koitus ja päämäärä omakohtaisen
syin. Olemme osa yhteiskuntaa ja Human-Etisk Forbund, Norja
pohdiskelun, sosiaalisen vuorovaimeillä on vastuu kanssaihmisistä Humanisterna, Ruotsi
kutuksen sekä ihmiskunnan tieja ympäristöstä sekä paikallises- Humanistisk Samfund, Tanska
teen, filosofian ja taiteen luoman
ti että maailmanlaajuisesti. Meirikkaan kulttuurin kautta.
dän on varmistettava planeettamme elinkelpoisuus tuleville suku3. Humanismi edistää rationaalisuutpolville.
ta. Kriittisyys ja kyseenalaistaminen, tietoon perustuva järkeily ja
tieteelliset menetelmät ovat parhaat työkalut, joilla maailmasta
saadaan luotettavaa tietoa.

4. Humanistit kannustavat kyseenalaistamaan kaikki ajatukset ja
mielipiteet, myös omansa. Meidän
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Vapaasti ajateltua • mielipiteet

SANA ON VAPAA

KEMISSÄKIN

O
Pertti Periniva

piskelin aikuisikäisenä ammattiin valmistautumisen lisäksi yhteiskuntatieteitä,
filosofiaa, kansantaloutta, talousmaantiedettä. Opiskelu avarsi maailmankatsomustani. Aloin havainnoida asioita tieteellisen maailmankatsomuksen perusteella. Vapaa-ajattelijain
jäseneksi liityin vuonna 1982. Koin
tärkeäksi ne asiat, joiden puolesta Vapaa-ajattelijat toimii ihmisoikeusjärjestönä.

Vuonna 1990 minut valittiin Kemin Vapaa-ajattelijain puheenjohtajaksi. Toimintamme keskeisimpinä
asioina ovat olleet edunvalvonta niin
jäsenten kuin yhdistyksenkin osalta.
Olemme järjestäneet luentotilaisuuksia yksin sekä yhdessä Humanistiyhdistyksen kanssa. Onpa Kemissä luennoinut tähtitieteilijä Esko Valtaojakin.
Jäsenhankinta on yhdistyksemme
toimintasuunnitelmassa ollut vuodesta toiseen, vaihtelevalla menestyksellä. Nyt tulemme jäsenhankintaan etsimään uusia toimintamuotoja. Kehitteillä on oman videon tekeminen. Liittokin voisi tehdä oman videon.

Yhdistyksellämme on oma hautausmaa, joten sen hoitaminen on osa
tehtävistämme. Tarjottavana on puhujapalveluja hautajaisiin mm. muistopuheet, sekä syntymäpäiville, häihin, nimenantojuhliin, opiskelusta valmistautumisjuhliin. Puhujatoiminnassa olen ollut mukana vuodesta
1976 alkaen, joten 40 vuotta on tullut täyteen.
Vapaa-ajattelijain toiminnasta olen
kirjoittanut lehtiin, sekä esiintynyt radiossa ja televisiossa. Tämän lisäksi
Kemin vapaa-ajattelijoilla on omat
kotisivut, jonka kautta tiedotamme
asioista ja tapahtumista.

VAPAA-AJATTELU
DEKKARISSA JA NÄYTELMÄSSÄ

L

Jori Mäntysalo

uin Juha Nummisen pari vuotta sitten julkaiseman dekkarin Ystävä sä
lapsien. Katsoin Juha
Jokelan näytelmän Patriarkka. Molempia suosittelen lämpimästi, mutta se ei tietysti ole syy kirjoittaa Vapaa
Ajattelijaan.

Dekkarin eräs taustahahmo oli "Pyhäsalmen vapaa-ajattelijoiden kunniapuheenjohtaja". Ei tosin kuvattuna mitenkään miellyttävänä henkilönä, mutta kuvattu ilman selitystä siitä mitä on
vapaa-ajattelijat.
Näytelmässä taas Jarno toteaa "Joo,
en pitäny nimiäispuhetta. Päätin, etten pidä", ja Jonna kysyy "Onks sekin
pönöttämistä vai?" Näytelmässä ei selitetä mikä on nimiäisjuhla.

Pidän näistä yksityiskohdista. Ne
kertovat miten vapaa-ajattelijoiden
teemat ovat nousseet tunnetuiksi.
Kymmenen vuotta sitten moni ei olisi tiennyt, mitä ovat vapaa-ajattelu tai
nimiäiset. Nyt nämä termit tunnetaan
niin laajasti, että niitä voidaan käyttää
erilaisissa teoksissa. Me olemme onnistuneet.
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Rationalistin raapustuksia

lään. Suomessa Skepsis Ry tarjoaa sa- kaltaisia ohjelmia kaipaisin suunnat- Äänestyksen jälkeen esimerkiksi eroa
maa haastetta 20 000 euron palkkiolla. tomasti lisää.
ajanut Nigel Farage kuitenkin myönsi avoimesti että väite on ollut erehdys,
eikä sitä edes pyritä toteuttamaan.
Hevonkukkua
Rahaa ja valtaa
Yhdysvaltain tuore presidentti DoTaikuriduo Penn & Teller tuottivat Taikurit ja mentalistit, silmänkääntä- nald Trump on nimennyt jo maan
vuosina 2003-2010 televisiosarjaa jät tuntevat ihmismielen sokkelot ta- suurimmat uutisorganisaatiot valenimeltä Bullshit, jossa he paljastivat vallista paremmin, ja kykenevät oh- uutisiksi, vaikka hänellä itselläänkin
hömppää ja humpuukia olan takaa. jaamaan yksilön ajatukset tiettyyn on ollut vaikeuksia pysyä totuudessa.
Sarjan jaksoissa käsitellään hyvin ar- suuntaan. Kyse on harmittomasta Oli kyse sitten virkaanastujaistilaisuukista hömppää kuten homeopatiaa ja harhautuksesta. Taikureiden esityksiä den katsojamäärästä tai valitsijamieshoroskooppeja, mutta oman jaksonsa katsovat ymmärtävät että heitä sumu- ten enemmistön suuruudesta, valkoisesta talosta on kuultu melko valikoituja näkemyksiä totuudesta tai jopa
“vaihtoehtoisia faktoja”, mitä ne sitten
ovatkaan.

Ilman rationalismia
meidän käy huonosti.

James Randi Helsingissä 2010. Kuva Kimmo Laine.

VALHE JA TOTUUS

M
Kimmo Laine

aailma tar vitsee valheenpaljastajia nykyisin
enemmän kuin
koskaan. Jotkut
väittävät meidän
elävän totuudenjälkeistä aikaa, postfact era. On käynyt kuin Vladimir
Vysotskijn laulussa Valhe ja Totuus,
jossa valhe varastaa totuuden vaatteet
ja prameilee niissä kaduilla. Tavoittelipa sitten valtaa tai rahaa, valheilla niitä saa. Näin on ollut aina, uutta
on tiedonvälityksen helppous nykyaikana. Some mahdollistaa sen, että
tykkäyksillä muokataan oma maailmankuva. Somessa valitaan mitkä uutisaiheet infotulvasta nousevat omalle näytölle. Maailmassa on suuri tar-
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ve julkiselle rationalismille ja skep- lutkaan viestejä Jumalalta, vaan tietylsismille.
lä radiotaajuudella rukouspyyntöjä lukevalta vaimoltaan.
Randin luentojen vakiotemppuihin
Rehti huijari
kuuluu “homeopaattinen itsemurha”,
Taikurit ovat oivallisia valheenpaljas- jossa hän kulauttaa suuhunsa yliantajia, koska he pyrkivät luonnostaan nostuksen homeopaattisia unipilleselvittämään kuinka temppu tehdään. reitä ilman mitään vaikutusta, osoitJames “The Amazing” Randi on luo- taakseen etteivät ne sisällä todellisuunut uransa silmänkääntäjänä ja val- dessa mitään vaikuttavia aineita. Ihheenpaljastajana. Randin elämäkerta- meparannuksia myyvien huijareiden
elokuva “An Honest Liar” kertoo Ran- vaara on siinä, että ihmiset saattavat
din kiehtovan tarinan. Vuonna 1986 todella uskoa parantuneensa vaikeasRandi vieraili Tonight Showssa, jos- ta sairaudesta, eivätkä hakeudu asiansa hän paljasti saarnaaja Peter Popof- mukaiseen hoitoon.
fin huijariksi. Popoff vaikutti esiinty- Aina vuoteen 2015 asti James Randi
misissään kuulevan suoraan Jumalal- Educational Fund tarjosi miljoonan
ta viestejä. Hän tiesi hämmästyttävällä dollarin palkkiota sille, joka valvotuistavalla ihmisten nimet, osoitteet ja sai- sa olosuhteissa näyttäisi yliluonnolliraudet, ja kosketuksellaan paransi ne. sen ilmiön. Yrittäjiä riitti, mutta kuRandi sai selville että Popoff ei kuul- kaan ei sitä lopulta lunastanut kyvyil-

saivat kreationismi, Raamattu ja ympärileikkaus. Eräs jaksoista käsitteli
roomalaiskatolista kirkkoa ja Vatikaania, mutta sittemmin jakso on kadonnut jäljettömiin. Jaksossa käsiteltiin
mm. katolisen kirkon pedofiilipappien peittelyä ja paavi Benedictusta. Ehkä siinä astuttiin liian suurille
varpaille. Pennin ja Tellerin show rikkoi moniakin rajoja, enkä itse katsojana ollut ihan kaikesta samaa mieltä,
mutta ohjelmasarjan tärkeys oli juuri siinä että omat ennakkokäsitykset
haastettiin.
Silmänkääntäjä on myös brittiläinen Derren Brown, joka on tuottanut

tetaan, ja hauskuus on siinä että koitetaan arvailla miten sumutus tapahtui.
Soveliaisuuden raja ylittyy, kun manipuloivaa harhautusta ja ihmisten herkkäuskoisuutta käytetään häikäilemättä
hyväksi, oman edun vuoksi.
Tuore esimerkki Suomesta on maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaara, jonka Rukousystävät ry -yhdistystä syytetään rahankeräysrikoksista. Yhdistyksen väitetään käyttäneen rahankeräysluvalla keräämiään rahoja
luvanvastaisesti. Jalovaaran nimi nousi
esille vuonna 2013 MOT:n dokumenttiohjelmassa Riivaajat kirkossa, jossa
tutkittiin demonien karkoitusta lute-

Valheet voivat olla
loogisesti ristiriitaisia.

useita televisiosarjoja. Pelkoa ja uskoa
käsittelevän jakson aikana Brown aiheuttaa ateistille uskonnollisen herätyksen kokemuksen. Tämä melko kiusallinen tapahtuma auttaa kuitenkin
huomaamaan, että uskonnolliset tunteetkin voidaan herättää psykologisella manipuloinnilla, ilman että siihen
liittyy mitään yliluonnollista. Tämän

rilaisen kirkon tiloissa harjoittaneen
saarnaajan toimintaa.
On huolestuttavaa, että valehtelulla on tukeva jalansija myös politiikassa. Vuonna 2016 Brexit sai tuulta purjeisiinsa kun eroa ajaneet kampanjoivat lupaamalla että EU-eron jälkeen
viikottain säästyneet 350 miljoonaa
puntaa laitetaan terveydenhuoltoon.

Valheen lyhyet jäljet
Valheet ovat halpoja, melkein ilmaisia. Totuudella on hintansa. Sanotaan että kun totuus vetää vasta kenkiä jalkaan, valhe on jo avojaloin juossut kertomaan asian. Valhe on usein
myös paljon miellyttävämpi kuin totuus. Valhe voi olla että elämä ei lopukaan kuolemaan, tai että terveydenhuoltoon saadaan lisää rahaa kunhan
erotaan EU:sta. Valheet voivat olla
myös loogisesti ristiriitaisia, kuten että
maahanmuuttajat ovat laiskoja työttömiä mutta samaan aikaan vievät kaikki kantasuomalaisten työpaikat. Totuuden eteen pitää nähdä vaivaa, eikä
sen lopputulos ole niin ruusuinen kuin
valheen. Totuus on että ilmasto lämpenee ihmisten toiminnan takia, ja meidän pitäisi muuttaa elintapamme. Valhe on paljon miellyttävämpi: voimme
jatkossakin elää kerskakulutusta rajattomasti ja kuluttaa maapallon uusiutumattomat luonnonvarat loppuun ilman mitään haittavaikutuksia.
Valheella väitetään olevan myös lyhyet jäljet. Ehkä se tarkoittaa sitä, että
valheen varassa emme enää kauaa tällä
maapallolla tallusta. Toisaalta monesti
se tarkoittaa myös sitä, että valheesta
tarvitsee pitää kiinni vain vaalipäivään saakka, kun taas totuudessa on pysyttävä koko luottamustehtävän ajan.
Pian on taas Suomessa vaalit. Vaalikampanjoiden faktojen tarkistuksessa
auttaa FaktaBaari.fi - PolitiFact.com:in
suomalainen vastine. Nykytilanne vaatii kuitenkin laajempaa yhteiskunnallista heräämistä. Sen sijaan että kukin
meistä yksin pyrkisi tarkistamaan jokaisen vaaliväitteen, tulisi pikemminkin opettaa lajitovereillemme etteivät
kaikki aina puhu totta. Ilman tervettä rationalismia meidän käy huonosti.
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Uutisia

Laaja kannatus
elämänkatsomustiedon
avaamiselle
Suuri enemmistö eli 76 prosenttia kannattaa elämänkatsomustiedon (et) avaamista kaikille valittavaksi koulun katsomusaineeksi uskonnon rinnalle. Tämä ilmeni Taloustutkimuksen tekemässä puhelinhaastattelussa, johon vastasi 1005
henkilöä eri puolilta maata. Et:n avaamista kannatti selvä enemmistö iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, ammatista, tulotasosta, perhetilanteesta ja puoluekannatuksesta riippumatta. Ikäryhmissä suurin kannatus oli 15-24-vuotiaissa (80 %),
mutta yli 65-vuotiassakin 72 % kannatti.
Kyselyn näin selvä tulos yllätti myönteisesti, sanoo haastattelututkimuksen teettäneen Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Esa Ylikoski. Asian ei pidä jäädä tähän.

Edustajamme
yhdenvertaisuusasioiden
neuvottelukuntaan
Valtioneuvosto on nimennyt ensimmäisen yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan. Yhdeksi 35 jäsenestä nimettiin
myös pääsihteeri Esa Ylikoski Vapaa-ajattelijain esittämistä ehdokkaista.
Neuvottelukunta toimii yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä
vuoropuhelu- ja tietojenvaihtokanavana
syrjintää ehkäisevien toimijoiden ja viranomaisten välillä.
Uuden yhdenvertaisuusvaltuutetun
toimenkuva aiempaa vähemmistövaltuutettua laajempi. Toimialaan kuuluvat kaikki syrjintäperusteet paitsi sukupuoleen ja
sukupuoli-identiteettiin liittyvä syrjintä,
joka kuuluu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tehtävään.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on puolestaan Valtioneuvoston
nimittämä itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin, joka voi muun muassa langettaa uhkasakkoja.

KAKSI LAUSUNTOA
SOTE-LAKIPAKETTIIN

V

pumatta. Samalla sote-alueiden tehtäväluetteloon esitetään hautaustoimi
apaa-ajattelijain liitto ylipäätään. http://vapaa-ajattelijat.fi/
on esittänyt, että uusi- blog/2016/11/03/lausunto-sote-lakien perustettavien sote- pakettiin-hautaustoimesta/
alueiden tehtäviin lisätään hautaustoimi, kre- Perusteeton
matorioiden ja tunnustuksettomien kappelien toiminta. verohyöty kirkolle
Perusteena on ev.lut. kirkon seurakun- Toisessa lausunnossaan liitto kiinnittien hautausmaatoiminnan ongelmat ti huomiota siihen, että verotuksen
ihmisten yhdenvertaisessa kohtelussa painopisteen siirtäminen kunnilta
eli uskonnottomien syrjintä.
valtiolle nostaisi kirkollisveron tuotSuuri osa seurakuntien hautaus- toa arviolta noin 43 miljoonaa eumaista ei myönnä kappelia uskon- roa. Perusteeton hyöty veropohjan
nottomiin saattotilaisuuksiin, vaan laajentumisesta eli valtiokirkkojen
kappeli annetaan vain papin toimit- saama tosiasiallinen lisätuotto olitamiin vainajan siunauksiin. Kuiten- si laskelman mukaan noin viisi prokin kappelit ovat luonnollinen osa senttia, kun kirkollisveroprosentit
hautausmaan palvelurakennetta. Esi- pysyvät samana.
merkiksi Helsingin ja Vantaan seuraTilanne nostaa kriittiseen tarkastekuntayhtymä ja Hyvinkään seurakun- luun koko kirkollisverojärjestelmän,
tayhtymä myöntävät kappelia uskon- joka kuntaveroon kytkettynä on vuonottomiin saattotilaisuuksiin, mutta sikymmenten mittaan tuottanut julEspoon ja Järvenpään seurakuntayh- kisoikeudelliselle etuoikeuskirkolle
tymät eivät myönnä, Nastolan seura- ylisuuren tulokertymän yleisen talokunta myöntää, mutta Lahden seura- udellisen kasvun myötä. Tanskalaikunta ei myönnä, Turun hautausmaa sen tutkijan Sidsel Kjemsin laskelmimyöntää, Porin ei myönnä, vaikka ky- en mukaan Suomen kirkko on 42 %
seessä on krematorion kappeli.
kalliimpi kuin Tanskan kirkko, vaikLausunnossa esitetään, että sote-alu- ka maiden asukasluvut ja kirkkojen
eiden yhteyteen perustetaan kremato- jäsenmäärät ovat samaa luokkaa. Järrioita ja tunnustuksettomia kappeleita, jestelmän purkamista on aika alkaa
joissa ihmisiä kohdellaan ja palvellaan valmistella. http://vapaa-ajattelijat.fi/
yhdenvertaisesti, syrjimättä heidän us- blog/2016/09/20/sote-ja-maakuntakonnostaan tai vakaumuksestaan riip- uudistus/
Esa Ylikoski

R A T I O N A L I S T
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EHTOOLLISVIININ

VEROVAPAUS POISTUMASSA
Jori Mäntysalo

O

sana alkoholilain kokonaisuudistusta tultaneen poistamaan
ehtoollisviinin vapautus alkoholiverosta.
Esitimme verosta luopumista loppuvuodesta 2015 ja esitys saikin erittäin hyvin julkisuutta. Esitystä tehdessä kävi ilmi, että vapautus on EU-säädösten vastainen. Hallituksen esityksessä 1990-luvun puolivälissä vapautus
olisikin poistettu, mutta eduskunnan
valiokunta palautti vapautuksen.
Luonnoksessa alkoholilain kokonaisuudistukseksi vapautus poistettaisiin. Lähetimme ministeriölle lausunnon, jossa kehuimme tätä päätöstä. Sittemmin lehdissä uutisoitiin poiston olleen vahinko! Toisaalta tämän jälkeen
ministeriön virkamies arveli, että poisto kuitenkin toteutetaan.
Tässä vaiheessa evankelis-luterilainen kirkkokin aktivoitui. Se jätti

oman lausuntonsa, jossa esitti keskiolutta laimennettavaksi, ja tietysti halusi ehtoollisviininsä verovapautta jatkettavan.
Samaan aikaan Kallion ja Savonlinnan seurakunnat puolestaan tuovat markkinoille juhlaoluita yhdessä
pienpanimoiden kanssa. Muun muassa Kajaanissa taas pidetään Virsiä ja
viiniä -iltoja. Näihin ei tiettävästi ole
ainakaan vielä verovapautta vaadittu.
Lopputulos on vielä epävarma,
mutta vapautuksen poistamista pidän paljon todennäköisempänä kuin
sen jatkamista. Myös muutamat papit
ovat jo huomauttaneet, että on parempi luopua vapautuksesta kuin vastaanottaa siitä saatava negatiivinen julkisuus. Siinä he ovat oikeassa.

000 euroa, valtiovarainministeriön arvo oli alle 100 tuhatta. Summa on joka
tapauksessa mitätön niin valtion kuin
kirkon budjetissa. Erään kommentin
mukaan vapautuksen poistaminen on
"pyhyyttä vastaan suunnattu hyökkäys."
Tavallaan näin onkin.
Ehtoollinen on tärkeä asia. Se on
toinen niistä sakramenteista, jonka
kaikki kristinuskon suunnat tunnustavat. Ehtoollinen on tosi tärkeä asia.
Siis kristityille tosi tärkeä.
Meidän muiden näkökulmasta se
on viinitilkan juominen polvistuneena. Suomi on vapaa maa, jossa voi
vapaasti vaikkapa juoda tilkan viiniä
polvillaan. Kumoamalla verovapauden valtio symbolisesti muistuttaa
tästä: juokaa toki viinitilkka. Vaikka monta kertaa päivässä. Ei meitä
kiinnosta, ei suuntaan eikä toiseen.
Arviointia
Sen, mikä on kristitylle tosi tärkeVapautuksen merkitys on vain symbo- ää, ei tarvitse olla kaikille merkityklinen. Kirkko arvioi säästävänsä 160 sellistä.

VAPAA-AJATTELIJOITA

KUNTAVAALIEHDOKKAINA

K

untavaalit ovat huhtiHelsingissä ehdokkaina ovat Maa- Kajaani, Sari Silta, Pornainen, Ari Sukuussa. Pyysimme lii- rit Fredlund, Ville Hautakangas, Ja- lopuisto, Joensuu, Jarmo Syväterä, Jaton tiedotuslistalla ja pe Lovén, Binar Mustafa, Mikko Pö- nakkala, Kaj Torrkulla, Tampere.
Facebook -ryhmässä ri, ja Anter Yasa. Kemissä Raija Siirilä,
Toimitus suosittelee kaikissa kunehdokkaiksi lupautu- Tapio Siirilä, Kaarina Pistokoski-Tik- nissa testaamaan kuntavaaliehdokkaineita vapaa-ajattelijoi- kala ja Esko Tikkala. Vantaalla Toni den tietoja ja mielipiteitä myös uskonta kertomaan ehdok- Sepperi ja Esa Ylikoski sekä Turussa nottomien katsomuksellisiin oikeukkuudestaan. Toimituksen helmikuus- Katariina Lappi ja Hannu Väisänen.
siin liittyvillä kysymyksillä. Testiä voi
sa saamien tietojen perusteella vapaaYksittäisiä ehdokkaita eri kunnissa toteuttaa esimerkiksi vaaliteltoilla ja
ajattelijoita näyttäisi olevan ehdokkaina ovat aakkosjärjestyksessä Eino Huota- -tilaisuuksissa kahvittelun lomassa semelko niukasti. Helsingissä, Kempis- ri, Karkkila, Marianne Ikävalko, Ro- kä sähköpostilla ja sosiaalisessa medisä ja Vantaalla on useampi ehdokas ja vaniemi, Marko Koivuniemi, Kurik- assa. Siinä samalla voit tehdä tunnemuualla ilmeisesti vain yksittäisiä eh- ka, Jussi Lehtonen, Joutsa, Mikko Mui- tuksi Vapaa-ajattelijain tavoitteita usedokkaita, jotka ovat jäseninä jossain va- lu, Seinäjoki, Seppo Nykänen, Jyväsky- ammillekin ehdokkaille eri puolueista.
paa-ajattelijayhdistyksessä.
lä, Pasi Perkiö, Muhos, Aki Räisänen,
Nyt kannattaa kilpailuttaa.

HELSINKI, FINLAND 12-14 MAY 2017
HOUSE OF SCIENCE AND LETTERS, TIETEIDEN TALO
KIRKKOKATU 6, FI 00170, HELSINKI
SPEAKERS AND DELEGATES FROM ALL OVER THE WORLD.
RATIONALISTS, FREETHINKERS, HUMANISTS, SKEPTICS AND
SECULARISTS JOIN TOGETHER.
A FESTIVAL OF IDEAS.
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Uutisia

Uskonnonvapauden merkitys
kotoutumisessa
Vapaa-ajattelijain liitto ja Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) olivat Moniheli ry:n
kumppaneina Uskonnonvapauden merkitys kotoutumisessa -seminaarin järjestämisessä 31.1. Helsingissä. Tilaisuuden paneelissa Vapaa-ajattelijoita edusti Helsingin seu-

dun vapaa-ajattelijain varapuheenjohtaja Binar Mustafa. Tilaisuuden avaussanat lausui
Esa Ylikoski yhdessä Monihelin Margareta
Tahvanaisen ja SEN:n Anna Hyvärisen kanssa.
Alustuksen piti professori Tuula Sakaranaho.
Tilaisuuteen osallistui yli 60 henkilöä, joista
enemmistö oli kotoutumistyötä tekeviä. Moniheli ry on vuonna 2010 perustettu monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkosto, jolla

on yli 75 jäsenjärjestöä. Tilaisuudessa nousivat esille myös uskonnottomien huomattava
osuus maahanmuuttajissa sekä tarve esitellä
myös uskonnotonta tapakulttuuria kotoutumistyössä. Tilaisuus oli osa YK:n julistamaa
uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa, joka pidetään vuosittain helmikuun
alussa. Tilaisuudesta on videotallenne kahdessa osassa Monihelin Facebook-sivuilla.
1/2017 • Vapaa Ajattelija
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VALTIOPÄIVIEN

TUNNUSTUKSETON AVAJAISJUHLA
Esa Ylikoski
Kuvat: Seppo Toikka

H

istorian ensimmäinen
tunnustukseton juhlatilaisuus ennen valtiopäivien avajaisia pidettiin
2.2. 2017. Kansanedustajille ja muulle eduskunnan väelle tarkoitetun sekulaarin,
humanistisen tilaisuuden järjestivät
Suomen Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto. Kutsu oli osoitettu heille,
jotka eivät osallistuneet samaan aikaan
ennen valtiopäivien avajaisia järjestettävään ekumeeniseen jumalanpalvelukseen Tuomiokirkossa. Tilaisuuteen
osallistui muutamia kansanedustajia.
Tilaisuudessa puhuivat kirjailija
Sirpa Kähkönen ja professori, rehtori,
kansleri (emeritus) Ilkka Niiniluoto.
Musiikkiesityksistä huolehtivat Jenny
Metsälä, huilu ja Martta Valkeus, sello,
säveltäjinä Jean Sibelius, Oskar Merikanto, Lasse Mårtenson ja Heitor Villa-Lobos. Tilaisuuden avaus- ja päätössanoista huolehtivat Irma Peiponen ja
Esa Ylikoski.
Puheessaan Sirpa Kähkönen sanoi, että nyt tarvitaan taisteluasennetta ihmisen puolesta: ”Humanismi ei
ole pohjimmaltaan puolueetonta eikä
heikkoa. Humanismi asettuu ihmisen
puolelle suuria sokeita valtoja vastaan;
sotaa, sortoa ja ihmisoikeuksien loukkauksia vastaan. Humanismi tunnistaa
perimmäisen tasa-arvon ihmisten kesken ja kieltäytyy kumartamasta ruhtinaille ja raharikkaille pelkän aseman
vuoksi; humanismi kunnioittaa viisautta. Humanismi kysyy lakkaamatta totuuden ja kauneuden perään ja
vaatii niitä toteutettaviksi yhteiskunnallisina arvoina.”
Toisen juhlapuheen pitänyt Ilkka
Niiniluoto oli samalla asialla: ”Humanistisen tieteen, taiteen ja sivistyksen
kunnioitusta tarvitaan erityisesti aikana, jota ikävästi leimaavat paljon julkisuutta saavat ja arkipäiväisiksi muuttuneet epäeettiset ja epäoikeudenmukai-
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set lieveilmiöt, kuten itsekkyys, totuuden vähättely ja vihapuhe.” Sekulaarin
humanismin perusarvoihin kuuluvat
mm. totuus, hyvyys, kauneus, viisaus, rohkeus, kohtuullisuus, rakkaus,
vapaus, veljeys, tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja oikeudenmukaisuus. Sivistyksen eettinen ulottuvuus, luonteen
ja käyttäytymisen hyveet, avarakatseisuus ja kypsyys, voivat myös ilmentyä

tavallisten kansalaisten ”sydämen sivistyksenä” ilman muodollisia opintoja, sanoin professori Niiniluoto.
Tilaisuudesta on kuunneltavissa äänite https://youtu.be/Y0Wdf4bnyms. Puhetekstit uutisen kommenteissa: http://vapaa-ajattelijat.fi/
blog/2017/02/03/ensimmainen-tunnustukseton-juhlatilaisuusuus-ennenvaltiopaivien-avajaisia-pidetty/.

SIRPA KÄHKÖSEN PUHE 2.2.2017
Arvoisa yleisö.
”Pitäkööt leijonat makeiskorinsa /
puolueettomat humanistit korulauseensa”
Näin totesi kirjailija Aulikki Oksanen vuonna 1969 runossaan ”Kenen
joukoissa seisot?” Aika tuntui silloin
vaativan kannanottoja, puolesta ja vastaan asettumisia, tuomioita ja tekoja.
Aika saattaa olla taas samantapainen kuin lähes 50 vuotta sitten. Jokaisen kansalaisen oletetaan ottavan
omakohtaisesti kantaa politiikkaan ja
mediaan, taiteeseen ja tieteeseen, kotimaan ja maailman tapahtumiin. Erona
1960-1970-lukujen vaihteeseen on tiedonvälityksen kasvanut nopeus. Meidän oletetaan hallitsevan valtavia määriä tietoa ja muodostavan siitä mielipiteen välittömästi.
Ja heti meidän myös tulisi marssia
kaduille kertomaan, kenen joukoissa
seisomme, minkä puolesta, mitä vastaan.
Ilmapiirissä ja ihmisten kohtaamisissa on nyt jotain, mikä kutsuu esiin
taisteluasennetta. Sellaisessa tilanteessa puolueettomuus alkaa helposti näyttäytyä heikkoutena. Sellaisessa
ilmapiirissä mietiskely, nopeiden totuuksien kyseenalaistaminen ja kylttitalkoista kieltäytyminen saattavat vaikuttaa pään työntämiseltä pensaaseen
– heikkoudelta.
Mutta humanismi ei ole pohjimmaltaan puolueetonta eikä heikkoa.
Humanismi asettuu ihmisen puolelle
suuria sokeita valtoja vastaan; sotaa,
sortoa ja ihmisoikeuksien loukkauksia vastaan. Humanismi tunnistaa perimmäisen tasa-arvon ihmisten kesken ja kieltäytyy kumartamasta ruhtinaille ja raharikkaille pelkän aseman vuoksi; humanismi kunnioittaa
viisautta. Humanismi kysyy lakkaamatta totuuden ja kauneuden perään
ja vaatii niitä toteutettaviksi yhteiskunnallisina arvoina.
Humanismi on Georg Henrik von
Wrightin määritelmän mukaan elämänasenne, taisteleva tai etsivä suhtautumistapa maailmaan ja ihmiseen

siinä. von Wright on todennut, että humanismin tehtävän ja yhteiskunnallisen paikan määritteleminen on erityisen tärkeää silloin, kun eletään murroskautta uuden ja vanhan välillä.
Samaan tapaan yhteiskunnallinen
ilmastonmuutos on nostanut edustamani pienen kirjailijoiden sananvapausjärjestön Suomen Penin yhteiskunnallisen debatin keskiöön. Yhdistys on joutunut lukuisia kertoja vastaamaan kysymyksiin uskonrauhasta
ja ilmaisunvapaudesta. Kansainvälisen
Pen-järjestön peruskirjassa todetaan:
Penin jäsenten tulee kaikkina aikoina
käyttää vaikutusvaltaansa yhteisymmärryksen ja kansojen välisen kun-

Humanismi
tunnistaa
perimmäisen
tasa-arvon
ihmisten kesken.

nioituksen hyväksi; he sitoutuvat tekemään kaikkensa rotujen, luokkien
ja kansojen välisen vihan hälventämiseksi ja tavoittelemaan ihanteenaan ihmisten rauhanomaista rinnakkaineloa
maapallollamme.
Penin peruskirja ottaa kantaa myös
modernin yhteiskunnallisen keskustelun ydinkysymykseen toteamalla, että
maailman kehitys kohti parempaa yhteiskunnallista ja taloudellista järjestystä edellyttää vapaata oikeutta kritisoida hallituksia, hallintokoneistoja
ja instituutioita. Mutta koska vapauden käsite sisältää myös ajatuksen sen
vapaaehtoisesta rajoittamisesta, Penin
jäsenet sitoutuvat vastustamaan sellai-

sia vapaan tiedonvälityksen uhkia kuin
valemedia, ja tietoinen faktojen vääristely poliittisissa ja henkilökohtaisissa
tarkoituksissa.
Mitä siis sanan- ja ilmaisunvapaus voisi olla humanistisessa katsantokannassa? Georg Henrik von Wright
on todennut, että radikaali sitoutumattomuus on humanistin tunnus
mutta että tällainen sitoutumattomuus ei ole kaikkien siteiden kieltämistä. Hän jatkaa: ”Sen perustana on
päinvastoin vankka usko järjestyksen
välttämättömyyteen, mutta samalla
myös sen muuttuvuuteen. Humanisti omaksuu sikäli Goethen käsitteen
”dynamische Ordnung”. Humanistin
viisauden voidaan katsoa sisältyvän
siihen, että hän on valmis sanoutumaan irti kaikesta, mikä kahlehtii tai
rajoittaa ihmisen vapautta hänen toteuttaessaan kulloinkin vallitsevia ihmisarvon mukaisen elämän mahdollisuuksia — tietäen että vapaus toteutuu vain mikäli sen pitää kurissa
ihmisyyden kosmos, ihmisen hyvän
legitimoima humaani järjestys.”
Kuten von Wrightin taisteleva humanismi, myös sananvapausjärjestö Pen tavoittelee peruskirjassaan
kritiikin ja rakentamisen dynamiikkaa: kriittisyyttä asenteena, joka auttaa ihmistä löytämään toisen ihmisen
kumppanikseen maailmaan, jossa toteutuu rauha ja yhteisymmärrys. Tähän yhteisyyteen voimme päästä vain
löytämällä rationaaliset rajat oikeuksillemme ja velvollisuuksillemme. Siinä meitä voi opastaa nimenomaan humanistinen elämänasenne, taiteen ja
ihmistieteiden välittämä tietoisuus ihmisen hyvästä ja pahasta.
Riippumattomuus ei ole samaa kuin
puolueettomuus. Humanisti asettuu
ihmisen puolelle, eikä hänen puheensa ole korulausein lastattua. Humanisti ei viljele iskulauseita. Hän asettuu
esteeksi kun jyrätään; hän puhuu silloinkin kun käsketään vaieta; hän sallii muidenkin olla oikeassa ja kestää
monta eri totuutta samassa maassa ja
maailmassa.
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ISLAMIN JA SEKULAARIN

YHTEISELOSTA

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO 80 VUOTTA:

VÄINÖ VOIPION USKONTOKRITIIKKIÄ

T

Esa Ylikoski

uomarina ja kirjailija toiminut Väinö Voipio (18841976) aktivoitui eläkkeelle
siirryttyään vapaa-ajattelijain toimintaan ja uskontokriittiseksi tietokirjailijaksi. Hänet valittiin 74-vuotiaana Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtajaksi
(1958-63), ja 1960-luvulla hän kirjoitti kristinuskoa kritisoivia ja sen tilalle sekulaaria, ”humanitaarista” katsomusta sekä etiikkaa nostavia kirjoja. Gummeruksen julkaisemana kirjat
saivat myös julkisuutta, vaikka niistä
myös vaiettiin.
Voipion 1960-luvun tuotannossa
painottuivat uskonto ja uskonnottomuus lehtijuttujen lisäksi uskontokriittisessä trilogiassa Jumalan puolustus
(1961), Kahleissa vai vapaana (1967)
ja Pelotuksen uskonto (1969) Gummeruksen kustantaman. Niitä seurasi vielä 1973 Vapaa-ajattelijain liiton julkaisema summatiivinen Vihreä katkismus.
”Ikuisten totuuksien” tarkastelua.
Jumalan puolustuksessa Voipio käy
aluksi kriittisesti läpi Jumalan käsitettä filosofian ja teologian historian valossa. Toinen pääluku käsittelee Raamatun syntyhistoriaa nostaen jo esiin
kysymyksiä, mihin myöhempi kriittinen Raamattu-tutkimus on paneutunut. Kolmas luku on temaattinen ja käsittelee kristinuskon maailmankaikke-

us-näkemystä sekä kristinuskon helvetti-käsitystä, jonka Voipio ”lähettää
helvettiin”. Aiheina ovat myös kristinuskon ja sekulaarin humaniteetin suhde sekä uskonnollinen runous.
”Humaniteetin elämänkatsomuksen”
perusnäkemys lähtee Voipion mukaan
ihmisyksilön ehdottomasta arvosta sekä ihmiskunnan kohtalonyhteydestä. Samalla hän vetoaa uskoviin luopumaan uskonnollisesta vihasta niitä

taa evankelis-luterilaisen ja katolisen
kirkon teologisia kannanottoja; aiheina mm. synti, usko, armo, syyllisyys,
helvetti, taivas sekä kirkon taikauskoiset, maagiset ”toimitukset”, kuten kaste, ehtoollinen ja siunaaminen.
Positiivisesti esille nousevat myös
epäily, kritiikki ja humaniteetti, ihmisyyden ohjelma. Humanismi käy vapaustaistelua ihmisarvoisen elämän
puolesta. Voipio katsoo kirjansa lo-

Voipio peräänkuuluttaa
suvaitsevaisuuden ilmapiiriä.

kohtaan, jotka saattavat järkyttää uskoa
iankaikkisesta autuudesta. Voipio peräänkuuluttaa uskontoperustaisen vihan sijaan suvaitsevaisuuden ilmapiiriä keskusteluun uskontokysymyksistä.
Kahleissa vai vapaana (1967) -kirjan alanimenä on ”Hyvä – Paha – Synti.
Teos keskittyy filosofisen ja uskonnollisen etiikan ja moraalin kysymyksiin,
ja tyylinsä mukaisesti Voipio käy ensin
läpi niiden historiaa. Sen jälkeen hän
käy temaattista polemiikkia ja haas-

pussa, että ”pyhyys” on käsite, joka
ei tyhjene uskontoon. Pyhyys on ihmisen oman tuntumiskyvyn tulosta,
niin kuin muutkin arvokäsiteemme,
hyvyys, rakkaus, oikeudenmukaisuus,
kauneus ja totuus, tuo saavuttamaton.
Humanisteilla on Voipion mukaan pyhää maailmankaikkeuden valtaisa tosiasia, ihmiselämä, lähimmäisenrakkaus, yhteisapu, luova työ, taistelu edistyksen puolesta, myös uhraukset vainon ja kärsimyksen keskellä.

LAPSILLE, NUORILLE - JA AIKUISILLE
Michael Rosen and Annemarie Young
2015. What is Humanism? How do
you live without a god? And Other Big
Questions for Kids. Wayland.
Michael Rosen and Annemarie Young
2015. What is Humanism? How do
you live without a god? And Other Big
Questions for Kids. Wayland.
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Hyvä kirjan sekularismista lapsille,
nuorille ja aikuisellekin. Voi käyttää
myös kielen opiskelussa. Lyhyt humanismin esittely ja isoja kysymyksiä. Tietoiskujen välissä ”Minun humanismi” -kirjoitukset. Kirjoittajina
Suomessakin tunnetut Stephen Fry
ja Philip Pullman sekä ehkä vähemmän tunnetut Michael Rosen, Annemarie Young, Camilla Batmanghe-

lidj, Jim Al-Khalili, Natalie Haynes,
Shappi Khorsandi. Tietoiskuissa aiheina ovat mm. elämän tarkoitus,
voiko olla hyvä ilman jumalia, arvot, elämän alku, humanismin historiaa, elämän käännekohtien huomioiminen ja seremoniat (häät, nimiäiset, hautajaiset) sekä vinkkejä
henkilökohtaiseen tiekarttaan hyvään elämään.

V
Eero Suorsa

iimeisten vuosikymmenien aikana on ollut
paljon julkista keskustelua islamin asettumisesta niin kutsuttujen
eurooppalaisten arvojen pariin. Abu Hamza, Mullah Krekar ja huoli Ison-Britannian tiettyjen
moskeijoiden parissa leviämästä salafismista ovat asettaneet keskustelulle
synkät lähtökohdat. Hiljattain myös
Suomen televisiossa esitetty dokumentti Tanskassa leviävästä radikaalista islamista toi myös synkän muistutuksen tästä ilmiöstä. Tähän tilanteeseen Nilüfer Gölen uutuuskirja Islam
and Secularity: The Future of Europes
Public Sphere tuo miellyttävän, informatiivisen ja pohdiskelevan lisän.
Turkkilainen Göle on sosiologian
professori Pariisissa, ja nyt käsillä oleva kirja perustuu Gölen Euroopan tasolla toteuttamaan tutkimukseen kuluneen vuosikymmenen aikana. Kirjan
keskeisimmän sanoman voisi tiivistää siihen, että islamin ja sekularismin
rinnakkaiselo, mutta myös yhteentörmäykset, tuovat Euroopan julkiseen tilaan pysyviä muutoksia niin poliittisella kuin esteettisellä tasolla. Kirja
ei kuitenkaan käsittele pelkästään Eurooppaa, vaan luo lyhyitä mutta pal-

jon informaatiota sisältäviä katsauksia
myös muualle maailmaan. Iso kirjasta käsittelee kuitenkin Turkkia luoden
katsauksen Turkin asemaan Euroopan
"rajamaana" mediassa ja ihmisten mielikuvissa. Gölen mukaan Turkilla on
EU-maissa vastaava asema mediassa
kuin Meksikolla Yhdysvalloissa, ja tälle rajamaan kulttuurisen troopin analyysille Göle omistaa myös paljon aikaa.
Kirjalla on nähdäkseni kolme isoa
ansiota: se purkaa niin sekularismin
käsitettä, islamististen poliittisen liikkeiden sisäisiä ristiriitoja modernisaation hyödyntämisessä kuin myös
naisten asemaa islamististen liikkeiden sisällä suhteessa sekularismiin
ja sekularisaatioon. Sekularismilla
on erilaisia variaatioita niin USA:ssa,
Intiassa kuin Ranskassa. Yhteistä sekularismin eri versioille on kuitenkin
se että ne tähtäävät modernin valtion
rakentamiseen, myös ihmisten arjen
tasolla. Turkissa tämä ilmeni kemalistisen projektin kautta aikaisempina
vuosikymmeninä vaurastuvan keskiluokan tasolla muun muassa Le Corbusierin huonekalujen nousemisessa
suosioon. Sekularismin toimimisella valtion projektina on varjopuolensa: Turkissa tämä ilmeni kemalistisen propagandan korostaessa jakoa
"sivistyneisiin ja moderneihin" turkkilaisiin ja "takapajuisiin" kurdeihin
ja muihin etnisiin ja uskonnollisiin
vähemmistöihin. Turkissa sekularismi kulki tietyssä mielessä käsi kädessä
semifasistisen turkkilaisen nationalismin ideologian rakennusvälineenä.
Erdogan on säilyttänyt tämän turkkilaisen nationalismin, tosin sivuuttaen muut kemalismin osat. Islamismin nousun myötä monet sekulaareina pidetyt instituutiot, kuten ooppera, ovat joutuneet kyseenalaistetuksi
koska niitä pidetään samanaikaisesti
sekä epäislamilaisina että epäturkkilaisina. Näin islamismi yhdistyy turkkilaiseen nationalismiin, hyläten kuitenkin kemalismin modernisaatiota
korostaneet elementit modernisaation tullessa leimatuksi sekä epäislamiseksi että epäturkkilaiseksi. Myös keskiluokasta yhä suurempi osa vannoo
islamismin nimeen.

Göle analysoi kirjassaan turkkilaisten islamististen nasiaktivistien toimintaa. Samanaikaisesti nämä naiset
sanovat "ei, naisellisuudelle, kyllä yksilöllisyydelle" korostaen peittävän pukeutumisen ja islamilaisten pukeutumissääntöjen merkitystä, mutta samanaikaisesti yksilöllisyyttä korostaen jättäen tilaa henkilökohtaisille valinnoille
toimiessaan osana islamistisia liikkeitä käyttäen näin sekulaarin feminismin
retoriikkaa. Naiset ovat edenneet islamististen liikkeiden vaikuttaviin portaisiin, mutta tämä on luonut ristiriitoja myös islamistien sisällä. Islamististen
medioiden, kuten tv- ja radiokanavien
parissa on ollut suuria ristiriitoja sen
suhteen voidaanko naisten sallia puhua
näillä taajuuksilla.
Islamismin suhteesta modernisaatioon asiansa edistämisessä on noussut esiin ristiriitoja myös yhteiskunnan
muilla tasoilla, kuten matkailun ja turismin tasolla. Göle kirjoittaa turkkilaisesta luksushotellista Capricesta
joka profiloitui tarjoamaan luksusta
nimenomaisesti hartaille muslimeille. Hotellilla on tarjolla erilliset uimarannat ja uima-altaat naisille ja miehille sekä islamilaiset uimapuvut molemmille sukupuolille, ravintolassa ei
tarjoilla alkoholia ja hotellissa on suuret rukoustilat. Kuitenkin monet islamistiset ideologit ovat vastustaneet hotellia pitäen sitä länsimaisten kulutusarvojen promotoimisena syyttäen sitä
epäislamilaisuudesta. Yhä uskonnollisempi keskiluokka haluaa kuitenkin
lomailla, ja tämän tyyppiset ristiriidat
eivät ole poikkeuksellisia.
Göle tarjoaa mielenkiintoisen esimerkin myös Egyptistä, jota hän vertaa Salman Rushdin tapaukseen. Kairon yliopiston Koraanin tulkitsemisen professori, liberaaliteologi Nasr
Abou Zeid julistettiin harhaoppiseksi
1993. Paikalliset islamistiset lakimiehet haastoivat hänet oikeuteen shariaan vedoten, koska hän oli naimisissa
ei-muslimin kanssa vaatien avioliiton
mitätöimistä myös shariaan vedoten.
Oikeusjuttu kesti, ja lopulta Zeid lähti maasta. Gölen mukaan tapaus osoittaa, miten naisten aseman ja sekularisaation vastustaminen voivat näin kulkea käsi kädessä.
Gölen kirja on hyvä ja pohdiskeleva
analyysi islamin ja sekularismin välisestä suhteesta. Göle suo erityisen huomion naisten asemalle, ja tätä kautta
lähestyy monia kirjan teemoja.
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TERVEISIÄ

LUOTEIS-LAPISTA

Martti Taunonpoika Vaattovaara
Raitalan perältä

Tapahtui Martille
Kotonani, Kolarin Venejärvellä ei
koskaan tuputettu uskonnollisia näkemyksiä ja tapoja. Ei rukoiltu ruoka- eikä iltarukouksia. En edes tiennyt, mitä nuo sanat pitivät sisällään. Sain siis
kasvaa uskonnosta vapaassa kotiympäristössä, Raitalan perällä.
Vasta kansakoulussa jouduin kärsimään uskonnosta. Se tarkoitti usein
laiskanläksyjä uskonto-, virsi ja katekismuskirjan parissa, koska raamatunlauseet ja virret eivät tahtoneet jäädä
päähäni. Opettajani oli vahvasti us-

konnollinen henkilö. Hänen painostuksestaan piti kinkereissäkin käydä
eräässä kylän talossa. Vastenmielisyyteni uskontoon syveni syvenemistään,
varsinkin sen jälkeen, kun jouduin
käymään rippikoulun polkupyörällä
24 km:n päässä Sieppijärven kirkolla
toistamassa samoja asioita kuin kansakoulussa.
Uskontokirjan ja raamatun luomisym. tarinat selvisivät minulle kertomuksina, kuten Ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvun 4:ssä jakeessa
kirjoitetaan – ei tosina. Se tapahtui samoihin lapsuusaikoihin, kun tajusin
joulupukinkin tarinan.
Uskonnoton vakaumukseni kehittyi tapahtuma tapahtumalta. Seura-

kunnasta erosin alle 20 vuoden iässä.
Opiskellessani ulkomailla, minulle
vahvistui käsitys mutkikkaasta ja moni-ilmeisestä maailmasta. Se pohjautui tutkimusten viimeisimpiin saavutuksiin niin mikro- kuin makromaailmassakin.
Kun maailmankatsomukseni laajeni ja vahvistui, päätin liittyä vapaaajattelijoihin. Sen tein Kemin yhdistykseen 1980-luvun lopulla, ollessani
Kansan Sivistystyön Liiton aluetyöntekijänä siellä.
Asuessani Kemissä pidin eri perheiden pyynnöstä useita hautajais- ja
nimiäispuheita. Käytyäni liiton järjestämän puhujakurssin Turussa ja Rovaniemellä huomasin, että näissä asioissa saatoin auttaa omaisia heidän läheistensä surun ja ilon tilaisuuksissa.
Näitä tehtäviä olenkin sitten toimittanut ympäri Lappia aina Rovaniemeltä Ivaloon asti.
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yhdistyksestämme on käyty puhumassa vapaa-ajattelusta Kolarin yläluokilla ja lukiossa. Lisäksi olemme onnistuneet saamaan Vapaa Ajattelija -lehden
tilauksen kunnan kirjastoon.
Tällä hetkellä olemme keskittymässä saamiimme kahden kiinteistön
toimintaan. Nimittäin viime vuonna
saimme lahjana omistukseemme Salomaja-nimisen kiinteistön tanssi- ja toimitiloineen ja nyt olemme hakemassa lainhuutoa rantamökkikiinteistöön,
jonka yhdistyksemme perustajajäsen
Timo Kyrö testamenttasi meille. Samassa testamentissa saimme viikkolomaosakkeen, joka sijaitsee Vuokatissa.
Lähiseudun väen toiveisiin kaamostanssien järjestämisestä Salo-Majassa,
aiomme vastata tulevana syksynä. Testamentilla saadulla kiinteistöllä, joka
sijaitsee Venejärven rannalla, on lomamökki muine piharakennuksineen ja
venepoukamineen. Joudumme kunnostamaan paikkoja samoin kuin sinne johtavaa tietäkin. Kaikki tämä tapahtuu talkootyönä.
Lomamökkiä, toimitaloa ja viikko-osaketta voivat vuokrata muut vapariyhdistykset, niiden jäsenperheet ja
muut yhteisöt ja kaveriporukat. Toivo-

muksemme on, että liitto auttaisi taloudellisesti yhdistystämme esim. materiaalihankinnoissa.
Yhdistyksemme kokoukset on järjestetty ennen kiinteistöjen saantoa
pääsääntöisesti jäsenten kotona alueen
toimintakulttuurin mukaisesti. Kokousten ja tapahtumien yhteydessä pidämme opintokerhokeskustelun, jossa käsittelemme mm. uskonnottomien
historiaa, ihmisoikeusasioita, maahanmuuttoproblematiikkaa, tieteellisen
tutkimuksen uusia saavutuksia, tasa-arvokysymyksiä sekä kulttuurillisia erilaisuuksia globaalissa maailmassamme. Myös arkipäivän uskomuksia
ja tapoja käsittelemme. Tietolähteenä
käytämme lehdistön kirjoituksia, tietokirjoja ja liiton lähettämää postia.
Julkisuudessa kritisoimme valtion
ja kirkon ”naimakauppaa”. Lähtökohtaisesti pyrimme siihen, että valtio ja
kirkko toimisivat erillään ja omillaan
ja että maassamme toimittaisiin yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Mielestämme jokainen kukka kukkikoon
omalla tavallaan. Jäseniä, joita tällä
hetkellä on 44, saamme harvakseltaan,
mutta saamme kuitenkin. Varsinaisia
jäsenhankintakampanjoita emme jär-

jestä. Jäsenhankinta tapahtuu kahdenkeskeisesti, naamatusten. Tällä hetkellä meillä on jäseniä Itä-Lapista eteläiseen Ruotsiin asti.

Toivomuslähteellä
Tärkeää olisi, että vaparit toimisivat monilla eri yhteiskunnallisilla aloilla ja sitä kautta antaisivat uskonnottoman sykäyksensä keskustelukumppaneilleen.
Aiheita jutusteluun kyllä riittää mm.
vapaa-ajattelun ideasta, eutanasiasta, ihmisoikeuksien loukkauksista, erilaisista
kulttuureista, valheiden voimasta, vähäosaisiin kohdistuvista leikkauksista, erilaisuuksien kieltämisistä, vallan kiroista,
sodista ja muista konflikteista jne.
Tällä hetkellä valmistaudumme Oulun liittokokoukseen ja odotamme, että liiton hallinnossa huomioitaisiin
edelleen sääntöjen edellyttämä alueellisuus. Lisäksi toivomme, että liiton
jäsenyydestä joskus poisjoutuneet tai
-jääneet yhdistykset saataisiin takaisin
yhteiseen edunvalvontatoimintaan. Samalla toivon, että onnistuisimme liittämään vapari-imagoon elämäniloidean.
Näitä kokemuksia saa vapaasti lainata ja soveltaa, lupaa

Tekemistä riittää
Sairastuttuani muutin vanhaan kotikuntaan, vanhaan kotikylääni. Siirsin
jäsenyyteni samalla Kolariin. Kunnassa oli perustettu vuonna 1966 vapaaajattelijain yhdistys – Luoteis-Lapin
vapaa-ajattelijat ry. – mutta se ei vielä ollut liiton jäsen. Käytyämme syvälliset keskustelut yhdistyksen jäsenten
kanssa, päätimme anoa liiton jäsenyyttä. Hakemus hyväksyttiin ja jäsenyys
alkoi vuoden 2006 alusta. Niinpä sitten saimme lähettää seuraavaan liittokokoukseen edustajamme. Minut valittiin siinä liittovaltuuston jäseneksi.
Toimin siinä yhden kauden.
Yhdistyksemme toiminta oli keskittynyt yhdistyksen oman hautausmaan ympärille Vaattojärven Kotivaarassa. Yhdessä Kolarin kansalaisopiston kanssa yhdistyksen jäsenet rakensivat arkkuja ja tuhkauurnia, joita
on muutama kappale vielä jäljellä ja
myynnissä.
Toiminnan laajentuessa, olemme järjestäneet aika ajoittain yhdessä
muiden lappilaisten vapariyhdistysten
kanssa kesäpäiviä. Menneinä vuosina
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palsta
SUOMI YK:N
IHMISOIKEUSNEUVOSTON SYYNISSÄ
- EKUMEENISEN NEUVOSTON MOPO KARKASI

Y
Esa Ylikoski

K:n ihmisoikeusneuvoston toimintaan kuuluu neljän vuoden välein
tehtävät jäsenmaiden ihmisoikeustilanteen yleismaailmalliset määräaikaistarkastelut (UPR). Niiden tuloksena on maille annettavat suositukset.
Suomen tarkastelu toteutetaan vuonna
2017 kahdessa vaiheessa, kesän alussa
ja lopussa. Tarkastelun valmisteluprosessi kuitenkin alkoi jo viime syksynä,
jolloin kansalaisjärjestöillä oli mahdollisuus antaa oma kannanottonsa.
Vapaa-ajattelijain liitto ja Suomen
humanistiliitto antoivatkin yhteisen
kansalaisjärjestöjen kannanottonsa
lokakuun 2016 alussa ja lähettivät sen
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoon Geneveen. Sen yleislinja on sama kuin Kansainvälisen humanistisen ja eettisen unionin IHEU:n Ajatuksen vapaus -raportin arvio, jonka
mukaan Suomessa on ”systeemistä syrjintää” uskonnottomia kohtaan.
Kiinnitimme erityistä huomiota
evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen
kirkon epäreiluihin valtiokirkollisiin
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etuoikeuksiin, verotusoikeuteen, peruskoulun ja lukion uskonnonopetuksen pakollisuuteen ja elämänkatsomustiedon valintakieltoon kirkkojen jäsenille. Toimme myös esiin uskonnonharjoituksen ymppäämisen ja
tuputtamisen päiväkodeissa ja kouluissa, vaikka se ei enää perustu lakiin
ja opetussuunnitelman linjauksiin uskonnollisesta ”sitouttamattomuudesta”. Samoin mainitsimme uskonnonvapauden puolinaisuuden armeijassa
sekä huonon hautaustoimilain. Englanninkielinen kannanotto on julkaistu viime syksynä liiton nettisivuilla.
Määräaikaistarkastelun valmisteluprosessin tärkein vaihe on Suomen
maaraportin valmistelu ja lähettäminen YK:n ihmisoikeusneuvoton tarkastelua varten. Asiaa hoitaa Suomessa ulkoasianministeriö, joka on ihan
kiitettävästi pyytänyt myös kansalaisjärjestöiltä evästystä maaraportin laatimiseen. Maaraportti on tarkoitus lähettää Geneveen helmikuussa, eikä se
ollut tätä kirjoitettaessa käytettävissäni.
Mitä Suomen maaraportissa lukee
uskonnon ja vakaumuksen vapauteen
sekä ihmisten yhdenvertaisuuteen liit-

tyen, on itse asiassa jännitettävä asia,
sillä ulkoministeriö on saanut varsin
erilaiset evästykset yhtäältä kristilliseltä Suomen Ekumeeniselta Neuvostolta ja toisaalta uskonnottomien Vapaaajattelijain liitolta. Raportin hyväksyy
katolinen ulkoministeri Timo Soini.
Vapaa-ajattelijain evästyslausunnossa tuotiin yhtäältä esiin samat katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden
ongelmat kuin Geneveen lähettämässämme kannanotossa. Toisaalta esitimme myös eräiden edistysaskelten
kirjaamista Suomen raporttiin.
Puolustusvoimissa kirkkoon kuuluvien varusmiesten ja sotilaiden ”palveluvelvollisuus” osallistua jumalanpalveluksiin ja hartaustilaisuuksiin poistui, kun kesästä 2015 alkaen kirkkoon
kuuluvat ja kuulumattomat ovat voineet valita, osallistuvatko palvelusaikaan järjestettyihin jumalanpalveluksiin ja hartauksiin vai ei. Niille jotka
eivät osallistu, järjestetään muuta, eiuskonnollista ohjelmaa. iltahartaudet
eivät enää kuulu palvelukseen.
Oikeuslaitoksessa uskonnon ja vakaumuksen vapaus vahvistui, kun tuomioistuimissa todistajan uskonnollinen vala poistui vuoden 2016 ja tuo-
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marin uskonnollinen vala vuoden
2017 alusta alkaen. Todistajien osalta lakimuutoksen perusteluna oli uskontoon ja vakaumukseen liittyvän
yksityisyyden suojan vahvistaminen,
ja tuomarien osalta todettiin kyseisen
tehtävän olevan maallinen.
Uudessa varhaiskasvatuslaissa ei
päivähoidon tehtävissä enää mainita
uskontokasvatusta. Peruskoululaissa
ei koulun tehtäviin kuulu uskonnonharjoituksen organisointi koulupäivän
ohjelmaan, ja valtakunnallisen opetussuunnitelmien perusteiden mukaan
opetuksen tulee olla uskonnollisesti
ja poliittisesti ”sitouttamatonta”. Näin
ollen lainsäädännössä periaatteessa toteutuu julkisen vallan neutraliteettiperiaate uskontojen ja katsomusten suhteen aikaisempaa paremmin.
Positiivisten muutosten lisäksi
toimme esiin myös näiden toteuttamisen ongelmat käytännössä samoin
kuin et-kiellon sekä jumalanpilkan
kriminalisoinnin rikoslaissa. Evästyksemme on julkaistu nettisivuilla.

”Aggressiivinen ateismi”
Suomen Ekumeenisen
Neuvoston mörkönä
Myös Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) evästi tammikuussa ulkoasiainministeriötä Suomen raportin laadinnassa. Siinä vaadittiin kirjaamaan
Suomen maaraporttiin ”vastaaminen
negatiivisen sekularismin ja aggressiivisen ateismin asettamaan haasteeseen”. Tosiasiassa kysymys on kristillisten kirkkojen aggressiivisesta hyökkäyksestä julkisen vallan neutraliteettiperiaatetta vastaan.
SEN paheksui pyrkimystä työntää
uskonnot ”pelkästään yksityiselle ja
näkymättömälle alueelle”. ”Negatiivisessa sekularismissa uskonnot ja vakaumukset on poistettu julkisuudesta,
kun taas positiivisessa sekularismissa
uskonnot ja vakaumukset saavat näkyä
vapaasti julkisessa tilassa.”
”Negatiivinen sekularismi ja aggressiivinen ateismi ovat aiheuttaneet paineita uskonnon tai vakaumuksen vapauden rajoittamiseksi Suomessa. Tämä pyrkimys näkyy niin puolustusvoimissa, kouluissa, julkisissa laitoksissa,
työpaikoilla, viranomaistahoilla ja jo-

pa uskontopohjaisesti toimivien kehitysyhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestöjen työssä.” SEN:n mielestä ”valtion
uskonnollisen neutraliteetin käsitettä
ei tule tulkita yksinomaan negatiivisen
sekularismin valossa”, sillä ”uskontojen
tai vakaumusten tukahduttaminen julkisuudesta on syrjintää”.
SEN:n valheelliset syytökset sekä
”julkisen tilan” kieroileva kielenkäyttö

sa. Aggressiiviset väitteet kohdistuvat
käytännössä meihin vapaa-ajattelijoihin sekä muihin yhteiskunnan sekulaaria kehitystä edistäviin tahoihin,
kuten piispojen arvostelemiin ihmisoikeusjuristeihin. Syynä on vaatimuksemme siitä, että valtion ja kuntien
toimintaan ei ympätä minkään uskonnon jumalanpalveluksia ja hartauksia eikä niitä tuputeta kansalaisil-

Suomessa on
”systeemistä syrjintää”
uskonnottomia kohtaan.

vaativat vastauksen. Toivottavasti ministeriö jättää väitteet omaan arvottomuuteensa, sillä syytösten sisällyttäminen maaraporttiin Suomen ihmisoikeustilanteesta olisi karmea skandaali.
Kukaan ja mikään taho Suomessa ei ole vaatinut kirkkokuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien toiminnan
kieltämistä ja omaehtoiden uskonnonharjoituksen rajoittamista. Uskonnot
voivat vapaasti tuoda esiin oppejaan

le ja kuntalaisille eikä varsinkaan lapsille ja nuorille.
Esitämme, että valtiota ja kuntaa,
sen kouluja ja päiväkoteja, rehtoreita, opettajia ja päiväkotien henkilöstöä ei saateta työssään minkään uskonnon uskonnollisten tilaisuuksien
organisoijiksi, markkinoijiksi ja järjestyksenvalvojiksi. Jos joku niin julkisen vallan toiminnan ja palvelujen
valjastaminen jonkun uskonnon sisä-

Kristilliset kirkot hyökkäävät julkisen vallan
neutraliteettiperiaatetta vastaan.

ja hankkia jäseniä julkisuudessa, mediassa, radiossa, televisiossa, lehdissä
sekä turuilla ja toreilla samoin kuin ihmiset voivat vapaasti harjoittaa uskontoaan kirkoissa, moskeijoissa, rukoushuoneissa ja muuallakin.
SEN:n hyökkäävän lausunnon tarkoituksena on vastustaa julkisen vallan toiminnan neutraliteettiperiaatteen orastavaa toteutumista Suomes-

lähetystyön apulaiseksi, järjestäjäksi ja
markkinoijaksi on mielestämme aggressiivista ja negatiivista.
Keskustelu ”julkisesta tilasta” sekä julkisen vallan suhteesta ihmisten uskontoihin ja vakaumuksiin sekä uskonnollisiin yhdyskuntiin jatkuu,
vaikka ekumeenisen neuvoston mopo
pääsikin karkaamaan.
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Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Neljäs linja 1
00530 Helsinki
val@vapaa-ajattelijat.fi
p. 045 345 2365
Jäsenyhdistysten henkilöjäsenet
ilmoittavat osoitteenmuutokset ja muut
jäsenasiat omalle yhdistykselleen.

Seuraava numero

IImestyy toukokuussa 2017. Aineisto
23.4.2017 mennessä osoitteeseen:
toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi

Lehden arkisto

Lehden arkisto liiton sivustolla
www.vapaa-ajattelijat.fi/
lehden-arkisto

Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Fritänkarnas förbund rf
Liittohallitus

Marko Lakkala, varapuheenjohtaja
Esa Ylikoski, pääsihteeri
Ulla-Maija Eerola
Heidi Friman
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. 050 468 5332 (pääsihteeri)
p. 045 345 2365 (toiminnanjohtaja
p. 040 705 7801 (varapuheenjohtaja)

