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Marko Lakkala

esäkuussa Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistysten edustajat kokoontuvat jälleen liittokokoukseen. Paikkana on rakas
kotikaupunkini Oulu. 80-vuotisjuhliinsa valmistautuvan valtakunnallisen liiton on aikakin tuoda ylintä päätösvaltaa käyttävä
kokouksensa vaihteeksi pohjois-Suomeen. Tosin vapaa-ajattelijat tunnetusti osaavat kinastella kaikista maailman asioista, joten olen minä joskus joutunut vääntämään kättä siitäkin, onko Oulu Pohjois-Suomessa. En
anna periksi: on se.
Kokouksessa valitaan liitolle puheenjohtaja sekä liittohallituksen ja
liittovaltuuston jäsenet. Tätä kirjoittaessani puheenjohtajaksi on esitetty Kaj
Torrkullaa ja Kim Sjöströmiä. Molemmat ovat nykyisen hallinnon ulkopuolisia, mutta pitkään mukana olleita aktiiveja. Se on hyvä, koska silloin
toisaalta tapahtuu uudistumista, mutta samalla voidaan luottaa siihen, että
ehdokkailla on etukäteen käsitys siitä,
mihin ovat ryhtymässä. Vielähän toki on aikaa, joten voi ilmaantua lisääkin ehdokkaita.
Ketkä johtoon tulevatkin valituksi, saavat he käsiinsä tukun haasteita,
mutta samalla merkitystään koko ajan
kasvattavan vakavasti otettavan järjestön. Annamme oma-aloitteisesti lausuntoja erilaisista meitä kiinnostavista asioista, mutta nykyisin meiltä myös
pyydetään asioihin uskonnottomien
kantaa. Se osoittaa, että olemme saavuttaneet aseman, jossa Vapaa-ajattelijain liitto tunnustetaan uskonnottomien edustajaksi Suomessa. Vaikka muitakin järjestöjä on, ei meillä ole todellista kilpailijaa.
Yksi tulevan johdon haasteista on
liiton talous. Jos haluamme pitää yllä toimintaa, se myös maksaa. Koska
mitään tuhlausta ei tähänkään asti ole

harrastettu, on menojen karsiminen
toiminnan kärsimättä hyvin vaikeaa.
Siksi pitää enemmän kiinnittää huomiota tuloihin. Parasta tietysti olisi, jos
valtion puolella ymmärrettäisi, kuinka
tärkeää työtä teemme, sillä silloin valtiolta saamamme avustukset kasvaisivat radikaalisti.
Henkilöjäsenten lukumäärä on kiistatta liian pieni suhteessa uskonnottomien lukumäärään. Olen sellainen vas-

koolla on merkitystä, joten nykyisestä sitä pitäisi saada kasvatettua. En usko erityisiin jäsenhankintakampanjoihin. Liiton merkitys vain pitäisi saada
selväksi tavalliselle kansalle, jotta ihmisille tulisi sellainen mielikuva, että
liittymällä jäseneksi voi todella edistää uskonnottomien oikeuksien toteutumista.
Suurimpana sisäisenä linjaerimielisyyksien aiheuttajana lienee tällä
hetkellä koulujen katsomusaineopetus. Liitosta löytyy kannatusta yhteiselle katsomusaineelle, jota aiemmin
on pidetty pahimpana vaihtoehtona,
monet kannattavat elämänkatsomustiedon avaamista vaihtoehdoksi myös

Liiton merkitys pitäisi saada selväksi
tavalliselle kansalle.

tarannan kiiski, että mihinkään suureen massaliikkeeseen en edes halua
kuulua. En toivo vapaa-ajattelijajäsenyydestä muoti-ilmiötä, sillä sellaisesta seuraa aina myös ikäviä lieveilmiöitä. Kuitenkin lobbaustyössä järjestön

kirkkoon kuuluville, mitä liitto myös
virallisesti vuoteen 2011 vastusti, ja
löytyy nykyjärjestelmän kannattajia.
Mutta olipa vaihtoehto noista mikä
tahansa, kyseessä on aina suunnitelma B.
A-suunnitelmahan on uskonnon
opetuksen poistaminen kouluista. Siitä meillä käsitykseni mukaan on melkoinen yksimielisyys. Valitettavan
usein julkisessa keskustelussa tulemme ottaneeksi kantaa noiden B-vaihtoehtojen välillä, ja A-vaihtoehdon ensisijaisuus jää mainitsematta. Olen joskus tästä muistuttanut, ja vastauksena
on ollut, että toki uskonnon opetuksen poistaminen on päätavoite, mutta siihen päästään sen ja sen välivaiheen kautta. Toivoisin jonkun selittävän, miten se tapahtumaketju etenisi: miten yhteisestä katsomusaineesta
tai et:n avaamisesta seuraa pitemmällä tähtäyksellä uskonnon opetuksen lopettaminen. Mutta ehkä joku kertoo
sen Oulussa.
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MEDIAN

PITÄÄ RYHDISTÄYTYÄ

T

Markku Myllykangas

erveydenhuoltoomme on
päässyt pesiytymään vaikuttamatonta, toinen toistaan järjettömämpää uskomuslääkintää eli puoskarointia. Esimerkiksi homeopatiaa, vyöhyke-, enkelienergia-,
Bemer-, Rosen- ja reikiterapiaa, sekä ”perinteistä kiinalaista lääketiedettä”, jolla ei ole nimestään huolimatta
mitään tekemistä lääketieteen kanssa
– pelkkää roskaa.
Aiemmin suurina parantajina häärivät pääasiassa maallikot, jotka rupesivat vain ryhtymään. Nämä väittävät
usein saaneensa jonkinmoisen lähetyskäskyn ylhäältä, parantajan armolahjan. He mainostavat itseään jumalan nöyriksi välikappaleiksi. Aina
puoskariksi ei kuitenkaan pätevöidytä ilman koulutusta. Esimerkiksi reikiterapeutiksi kouliintuminen voi vaatia jopa parin päivän koulutusputken.
Vasta sitten terapeutti kykenee kuskaamaan päästään sydämen kautta käsiin
ja niistä asiakkaisiin positiivista ja yli
valon nopeudella kiitävää puhdasta
energiaa.
Viime aikoina yhä useammat tieteellisen koulutuksen läpikäyneet lääkärit ja erityisesti hoitajat ovat myös
vainunneet humbuugibisneksessä
pyörivät suuret setelit tai hurahtaneet
muuten vain uskomuslääkintäuskoon.
Nämä hokkus pokkus -huijarit näyttävät outohoidoillaan lääkintäetiikalle ja
näyttöön perustuvalle lääkinnälle keskisormeaan.
Tiedebarometrissä on selvitetty vastaajien suhtautumista myös puoskarointiin kolmella väitteellä: "Ns. kansanparantajat omaavat tietoja ja taitoja, joita lääketieteellä ei ole", "Vaikka
homeopatialla ei ole lääketieteen tunnustusta, on se tehokas tapa hoitaa sairauksia" ja "Luontaislääkkeet ovat monissa tapauksissa parempia kuin lääkärien määräämät apteekkilääkkeet".
Vaikka vastaajien suhtautuminen kyseisiin väitteisiin on tullut himpun
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verran kriittisemmäksi verrattuna aiempiin vuosiin, ei tuloksissa ole edelleenkään hurraamista. Kansanparantajien kykyihin uskoo tai ei pysty ottamaan kantaa 66 prosenttia vastaajista. Vastaava luku homeopatian osalta
on 58 prosenttia ja kansanparantajien
47 prosenttia. Taikausko voi siis edelleen hyvin.
Ainoastaan hyvin pieni tosiuskovaisten joukko turvautuu pelkästään
outohoitoihin. Valtaosa uskomushoitojen käyttäjistä hakeutuu puoskareiden pakeille vain terästääkseen niillä
virallisia hoitoja.

ammatteja, kuten poliisi ja sairaanhoitaja. Mutta myös kädestälukija, energiahoitaja, homeopaatti ja jäsenkorjaaja! TV:ssä pyörii jatkuvasti ohjelmia,
joissa selvänäkijät ja Tarot-tulkitsijat rahastavat horinoillaan reppanoita.
Toimittaja Arto Nyberg salli ohjelmassaan entisen tangolaulajan, nykyisen enkelitulkin horista enkeleistä
kritiikittä. Laitoin Nybergille palautetta. Hän puolustautui toteamalla muun
muassa, että ”jos tuollainen ihminen
uskoo tosissaan tuollaisen hömppään,
ei sitä tarvinnut erikseen kauheasti
alleviivata. Hän teki sen ns. ihan itse.”

JEESUKSEN

PIMEÄ PUOLI

R

Robert Brotherus

Niin roisilla roskalla viritettyä katiskaa
ei ole, etteikö siihen uisi porukkaa.

Merkittävänä tieteen vastaisen saastutuksen annostelijana häärii media. Jopa ”arvostetuissa” medioissa esitellään
jatkuvasti outohoitoja ja muita harhaoppeja - usein kritiikittä. Muutamia
maistiaisia. Takavuonna Savon Sanomissa esiteltiin koulunsa päättäneille

Olen eri mieltä. Minusta noitarumpujen kuminan vietävissä olevalle jengille
pitää asiat vääntää rautalangasta. Niin
roisilla roskalla viritettyä katiskaa ei
ole, etteikö siihen uisi porukkaa.
False balance -termi (tasapuolisuusharha) kuvaa median toimintaa
muun muassa terveyteen liittyvissä
asioissa, joista tiedeyhteisössä vallitsee suuri yksimielisyys, kuten rokotusten hyödyllisyydestä. Silti mediassa rokotuksia käsiteltäessä palstatilaa tai studioaikaa haaskataan – silleen niinku tasapuolisuuden nimissä
– rokotetutkijan lisäksi myös rokotuksia vastustavalle humbuugimaakarille, joka perustaa kantansa pelkkään
”musta tuntuu” -fiilispohjaan. Median
pitäisi tajuta, että monet näkökannat
ovat arvottomia.
Muutama vuosi sitten BBC aloittikin ryhtiliikkeen. Asiaohjelmia ei tarvinnut enää pilata marginaalisilla mielipiteillä. Erinomainen aloite näyttää
kuitenkin hautautuvan ”vaihtoehtoisten faktojen” alle.

sen ympärillä istui paljon ihmisiä, ja
hänelle tuotiin sana että hänen äitinsä
ja veljensä ovat ulkona ja kysyvät häntä. Jeesusta ei kuitenkaan kiinnostanut
äitinsä pyynnöistä vaan hän jopa kiistää sukulaisensa sanomalla ympärillä
oleville ihmisille: “te olette minun äitini ja veljeni”.
Aikamoisen kolauksen Jeesuksen
perheystävälliselle ja rauhaa rakastavalle imagolle antaa myös Matteus 10:34, jossa Jeesus sanoo: “Älkää
luulko, että minä olen tullut tuomaan
maan päälle rauhaa. En minä ole tul-

aamattuun päätyneet
neljä evankeliumia valikoitiin vasta 300-luvulla
paljon laajemmasta joukosta Jeesus-tarinoita.
Vaikka valikointi mahdollistikin kaikkein synkimpien Jeesus-kuvausten jättämisen pois, päätyi
virallisiinkin evankeliumeihin paljon
“hyvää paimenta” synkempiä kuvauksia Jeesuksesta.
Mark 11 ja Mat 21 kertovat, miten
Jeesuksen tuli matkalla nälkä ja hän
näki tien vierellä viikunapuun. Jeesus
meni katsomaan löytyisikö puusta viikunoita, mutta ei löytynyt sillä vielä ei
ollut viikunoiden aika. Tuohtuneena
"Älkää luulko, että
Jeesus kiroaa puun, jolloin se kuihtuu
minä olen tullut
ja kuolee. Aika tylyä Jeesukselta - eihän se ole pienen puun vika jos siinä
tuomaan maan
ei ole viikunoita kun ei edes ole viikuna-aika.
päälle rauhaa."
Jeesuksen äitiä “neitsyt” Mariaa arvostetaan kristinuskossa korkealle ja
varsinkin katolilaiset palvovat ja rukoilevat häntä lähes jumalallisena
olentona. Mutta itse Jeesus ei äidil- lut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Mileen paljon arvoa anna, lähinnä hal- nä olen tullut nostamaan pojan isäänveksuntaa ja tylytystä. Joh 2:3 tarinas- sä, tyttären äitiään ja miniän anoppisa viini loppuu häissä kesken ja kun aan vastaan. Viholliset ovat oman taMaria-äiti sanoo Jeesukselle: "Heillä lon väkeä.” Vielä tylymmäksi menee
ei ole viiniä", vastaa Jeesus vain tylys- Luukas 14:26: "Jos joku tulee minun
ti: "Anna minun olla, nainen.” Markus luokseni eikä vihaa isäänsä ja äitiän3:31 puolestaan kertoo miten Jeesuk- sä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään

ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni.” Aika itsekeskeinen ääliö.
Kristittyjen usko Jeesukseen on
myös erikoista siinä valossa että Jeesus ei edes itse aina jaksanut uskoa
itseensä. Varhaisimman Markuksen
evankeliumin mukaan Jeesus valittaa
ristillä: “Jumalani, miksi minut hylkäsit?” Ilmeisesti Jeesus oli odottanut
jonkinlaista ihmepelastusta, jota ei sitten kuulunutkaan ja pettymys oli kova.
Ei ihme, että myöhemmät evankelistat
“siivosivat” Jeesuksen sanoja optimistisempaan suuntaan kuten “se on täytetty”. Myöhemmät evankelistat myös lisäsivät tarinoita kuolleista heränneestä Jeesuksesta, josta Markus ei kirjoittanut sanaakaan.
Entä sitten raamatusta pois karsitut
Jeesus-tarinat? Niistä löytyy paikoin
vieläkin mehevämpiä pimeitä Jeesuksia. Oma suosikkini on Tuomaksen
lapsuusevankeliumi, jossa pikku-Jeesus leikkii ja rakentelee patoja puroihin. Kun toinen poika kiusallaan rikkoo padon, Jeesus kiroaa pojan ja tämä
kaatuu kuolleena maahan. Myöhemmin päivällä toinen poika tönäisee Jeesusta ja hänetkin Jeesus tappaa kirouksella. Kun kuolleiden poikien vanhemmat tulevat valittamaan Jeesuksen
vanhemmille tämän tekosista, Jeesus
kiroaa myös poikien vanhemmat ja
he sokeutuvat. Tuon rinnalla jo Darth
Waderkin tuntuu hyvikseltä.
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2011 vielä 95,3%. Viime vuoden luku sen sijaan oli 88,4%,
eli käytännössä kehitys on vasta lähtenyt käyntiin.
Vähiten suosittu puolestaan on vihkiminen, jossa pari vuotta sitten maallisen vaihtoehdon suosio ohitti kirkollisen. Tässä kehitys on kuitenkin tasaantunut: jaksolla
2006-2011 pudotusta oli 7,8 %-yksikköä, 2011-2016 taas
7,4 %-yksikköä. Edelleen on silti selvää, että vihkiminen
paitsi on vähiten suosittu kirkon rituaali, myös sen suosio
laskee nopeimmin.
Olennaisin on tietysti kastettujen osuus. Virallisen tilaston mukaan osuus oli yli 84% vuonna 2006, viime vuonna
alle 70%. Laskua oli 6,3 %-yksikköä aiemmalla viisivuotisjaksolla, 8,4 jälkimmäisellä. Kehitys kehittyy. Oikeat luvut
ovat systemaattisen tilastovirheen vuoksi isompia kasteissa ja pienempiä liittyneissä, mutta virheen korjaus ei vaikuttaisi johtopäätökseen.
Neljäs rituaalimittari on rippikoulun käyneiden osuus
15-vuotiaista. Tilastot ovat hieman epäselviä, sillä osittain
on laskettu mukaan aikuisiakin rippikoulun käyneitä. Kaikki rippikoululaiset jaettuna 15-vuotiaiden määrällä saadaan
luvut 88,2%, 86,2% ja 85,8%. Kehitys siis jopa hidastuisi.
Viime vuoden rippikoululaisista noin 1400 oli 17-vuotiaita ja vanhempia, jolloin nuorista osuudeksi saadaan 83,4%.

Ohittiko kirkkoon liittyminen huippunsa?

KIIHTYYKÖ

KIRKON ALAMÄKI?

O

Jori Mäntysalo

nko Evankelis-luterilaisen kirkon alamäki vaihtumassa suoraan pudotukseen?
Ei, mutta tilastot viimeiseltä vuosikymmeneltä kertovat kehityksen nopeutuvan. Tutkin tässä vuosia 2006, 2011
ja 2016 kirkon itse julkaisemien lukujen perusteella.
Jumalanpalvelus on ainakin paperilla kirkon ydintoimintaa, ja osallistujamäärä mitannee aktiivijäsenten määrää. Määrä tippui 6,9 miljoonasta 5,6
miljoonaan. Pudotus oli 8 % jaksolla
2006-2011, 12 % jaksolla 2011-2016.
Tämä on noin 1,5 käyntiä jäsentä kohti vuodessa, ja näinkin laskettuna määrä on vähentynyt kiihtyvästi.

Maallinen
saattotilaisuus yleistyy
Suosituin kirkon toimintamuoto on
hautaan siunaaminen. Vuonna 2006
siunattiin 96,5 % vainajista ja vuonna
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2006

2011

2016

Muutos
2006-2011

Muutos
2011-2016

Kaste*

84,2

77,9

69,5

6,4

8,4

Rippikoulu**

88,2

86,2

85,8

2,0

0,4

Vihkiminen

61,0

53,2

45,8

7,8

7,4

Hautajaiset

96,5

95,3

88,4

1,2

6,8

RITUAALI

2007-2011

2012-2016

Muutos

Liittyjiä*

60339

79045

31,0

Eroajia**

263006

273704

4,1

(*) Todellisuudessa enemmän kastettuja, vähemmän liittyjiä.
(**) Osuudessa mukana muutkin kuin 15-vuotiaana rippikoulun käyneet.

Jäsenten absoluuttinen määrä oli yli 4,3 miljoonaa vuonna 2006, viime vuonna alle neljä miljoonaa. Pudotus oli 4,1
% aiemmalla 5v-jaksolla, 5,1 % toisella jaksolla. Suunta on
vääjäämättä kiihtyvästi alaspäin.
Suhteellinen osuus tippui tasaisesti, 5,2 ja 5,3 prosenttiyksikköä. Lopputuloksena viime vuodenvaihteessa 71,9
prosenttia suomalaisista kuului kirkkoon.
Kirkkoon liittyminen on viime vuotta lukuunottamatta kasvanut pitkään. Kaikkiaan 2007-2011 liittyjiä oli hieman yli 60 tuhatta, vuosina 2012-2016 jo 79 tuhatta. Kasvu oli 31%. Vaikka liittyminen viime vuonna väheni, ei ole
varmaa jääkö 2015 ennätysvuodeksi.

Kirkosta eroaminen tunnetusti vaihtelee vuosittain paljonkin. Sattumalta summat ovat kuitenkin liki samoja: 263
tuhatta vuosina 2007-2011, 274 tuhatta vuosina 2012-2016.
Kasvuksi tästä saadaan 4,1%, mutta tämä on lähinnä sattumaa.

Työntekijöiden määrä vähenee
Kirkon työntekijöiden määrä saavutti huippunsa, 21 598,
vuonna 2009. Vuodesta 2006 vuoteen 2011 vähentymä oli
vain prosentin verran, mutta vuosien 2011-2016 muutos
oli jo 6,5 %. YT-neuvottelut seurakunnissa ovat vielä aivan uusi asia.
Taloustietojen vertailu on haastavaa mm. inflaation
vuoksi. Vertailuna kuitenkin esimerkiksi vuodesta 2014
vuoteen 2015 kirkollisverotettavien tulojen määrä väheni 0,8 prosenttia, kun koko veropohja kasvoi 1,8 prosenttia. Erotus oli siis 2,6 %-yksikköä, kun kirkkoon kuuluvien osuus väheni paljon vähemmän. Kirkosta eroavat muita enemmän työssäkäyvät ja veroja maksavat suomalaiset.

Tulevaisuus?
En usko mihinkään äkilliseen romahdukseen ennen valtionkirkkojärjestelmän purkua. Kehityksestä tuskin voi edes
jälkeenpäin osoittaa mitään yksittäistä vuotta taitepisteeksi.
Kirkollisveron suuruus ei juurikaan vaikuta eroamiseen;
useimmille on sama maksaako 250 euroa ei mistään, vai
maksaako 300 euroa ei mistään. Veroprosentit tulevat nousemaan, talous kutistuu silti, työntekijöiden määrä vähenee.
Rituaalien suosio laskee, kenties osin jyrkentyvästi, mutta ei romahda. Ja vaikka esimerkiksi kasteen suosio lähtisi
kahden prosenttiyksikön vuosittaiseen laskuun, vielä 2026
kastettaisiin yli puolet vauvoista.
Toisaalta ei ole mitään rajaa, johon kehitys loppuisi. Tämän vahvistavat tiedot muista Euroopan maista. Vapaaajattelijat saavuttavat tavoitteensa, avoinna on vain aikataulu.

SAAKO

KIRKKO RIKKOA LAKIA?
Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry. vaatii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon erottamista valtiosta, koska kirkko
rikkoo eduskunnan säätämää ja 1.3.2017 voimaan tullutta avioliittolakia.
Kun kirkon tiedotearkiston julkaisussa 21.2.2017 tiedotuskeskuksen viestintäjohtaja Tuomo Pesonen ilmoittaa, ettei kirkollinen vihkimiskäytäntö muutu avioliittolain myö-

tä, on se yhdistyksen mukaan peruste kirkon erottamiseksi valtiosta. Lisäksi lain rikkojaa, tässä tapauksessa ev.lut.kirkkoa, on rangaistava, kuten kaikkia muitakin rikoksen
tekijöitä.
Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry
Reijo Raappana, puh.joht.
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NÄIN

OPPIKIRJA MANIPULOI
EKALUOKKALAISIA

T

kon pohjalta. Kiinnostukseni kumpu- naa. Otsikoiden pituus vaihteli yhdestä
si halusta löytää tunnustuksetonta us- (esimerkiksi ”Kirkko”,” Sakkeus”) viiein analyysin WSOYn op- konnon opetuksen sisältöä ja katsoa, teen sanaan (esimerkiksi ”Jeesus oli rapimateriaalista Suuri ker- miltä se näyttää.
kentaja ja opettaja”). Yksi kappaleotsitomus, elämä edessä (2007),
Sivuja oppikirjassa on yhteensä koista oli neljän sanan mittainen: ”Isä
joka on ollut opetuksessa 168. Sivulta 144 alkaen on 16 virttä ja meidän, joka olet taivaassa”.
ensimmäisen luokan us- 9 hengellistä laulua. Kun pelkkiä kuvia
Olen jaotellut sisällöt tekstikokonaikonnon kirjana. Tutkailin sisältävät sivut vähennetään, jää varsi- suuksiksi pääasiassa otsikoiden ja sioppikirjaa ensin sisällönerittelyllä ja naista tekstimateriaalia yhteensä 137 sällysluettelon antaman sanaston muetenin syvemmälle sisällön analyy- sivua. Yhteensä varsinainen tekstima- kaisesti. Liitän jaotteluun myös kunsiin ko. erittelyn antaman peruskehi- teriaali otsikoineen sisältää 4102 sa- kin osuuden tekstimäärät sanoina ja
prosentteina alla olevassa taulukosSuuri kertomus-oppikirjan sisällön erittely
sa (taulukko 1). Osa informaatiosta ei
näy otsikkotasolla, joten sellaisen tieTekstin sisältö
Käytetty sanamäärä ja
don olen hakenut esiin sisällönana(osittain
prosenttiosuus
lyysin avulla. Tällainen on esimerkikotsikkoperustaisesti)
(n=4102)
si taulukossa näkyvä tieto uskonnottomuuden kuvaamisesta. Kohta löytyy
52 = 1,27%
Jumalan maailma (=johdanto)
luvusta ”Lähiympäristön uskonnollista elämää” otsikon ”Luterilainen kirk873 = 21,28%
Elämänohjeet/etiikka
ko” alla. Numeerisen jakauman esitän
oheisessa
taulukossa.
80 = 1,95%
Muut uskonnot
Oppikirjan sisällönerittelystä nähdään, että opetuksessa käsitellään eni131 = 3,19%
Muut kristityt
ten Raamatun kertomuksia ja toiseksi eniten elämän erilaisten tilanteiden
12 = 0,30%
Uskonnottomat
hallintaan liittyviä ohjeita ja sääntöjä.
Johdannoksi nimetty otsikko ”Jumalan maailma” on oppikirjassa liitet2966 = 72,31%
Raamatun kertomukset
ty osaksi tekstikokonaisuutta ”Hyvää
Päivi Kovanen, KT, yrittäjä
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ja pahaa”. Se on sisällöllisesti merkittävästi erilainen muihin elämänohjeita ja etiikkaa käsitelleisiin lukuihin ja
kappaleisiin, minkä vuoksi erotin sen
erittelyssä omaksi kokonaisuudekseen.
Elämänohjeet ja etiikka osuus sisältää
myös kappaleet, jotka ovat teoksessa
lukuna ”Oikein ja väärin”.
Vähemmälle huomiolle jäävät maailman muut uskonnot ja elämänkatso-

nustuksettomana. Kappale on otsikoitu ”Säännöt auttavat”.
Kaikki muut tähän aiheeseen kuuluvat tekstit ovat uskonnollisesti värittyneitä, tai niihin on erikseen liitetty esimerkiksi rukous tai avun pyyntö
oletetulle jumalalle tai muulle ympärillä leijuvalle näkymättömälle voimalle. Tiukasti ottaen myös ”Säännöt auttavat” -teksti kuuluu tunnustukselli-

Keskeisimmältä sisällöltä vaikuttaa
uskonnollisen rituaalin eli
rukoilemisen oppiminen.

mukset, joiden käsittelyyn on varattu
noin kaksi prosenttia koko tekstimateriaalista. Esimerkiksi oppikirjan mukaan (s. 64) ”Toiseksi suurin uskon-

seen osuuteen, koska siihenkin on
liitetty ”suojelu”: säännöt suojelevat
minua, säännöt suojelevat meitä. Tähän yliluonnolliseen suojeluun oppi-

Kaikki keinot käytetään, jotta
tunnustuksellinen sanoma jäisi
mahdollisimman vahvasti elämään
heti opetuksen alussa.

to on islam” ja, sen esittelyyn käytetty kirja opastaa jo ensimmäisessä kappaosuus sanoista on 55. Tämä on tekstin leessaan ”Jumalan maailma”.
kokonaismäärästä hieman alle puoliEdellä kuvattu tulos liittyy sisältoista prosenttia (1,34%).
lönanalyysiin, jossa tarkastelin yleiErityisen mielenkiintoista oppikir- sesti tunnustuksellisten sanojen ja iljan sisällöissä on, että niin sanotut us- mausten esiintymistä oppikirjassa. Täkontoneutraalit (elämänohjeet/etiik- mä analyysi toi esiin, että kirjassa on
ka) aiheet on alistettu uskonnollisel- vain yksi kappale, joka kulkee ilman
le sävytykselle. Vain yhtä kappaletta tällaisia viittauksia. Kappale kuuluu
luvussa ”Hyvää ja pahaa” voidaan pi- elämänohjeet ja etiikka kokonaisuutää jollakin lailla neutraalina ja tun- teen (luku ”Oikein ja väärin”) ja on ot-

sikoitu ”Pelko”. Se sisältää 58 sanaa eli
kattaa 1,41% kirjan analyysiin otetusta tekstikokonaisuudesta (4102 sanaa).
Tämä 1,4% on samalla koko teoksen
tunnustuksettoman tekstin osuus.
Kokonaisuutena elämänohjeet ja
etiikka tekstiä on 873 sanaa, joten
suurin osa siitä on kiedottu tunnustuksellisuuden verhoon. Vain 6,64%
perusopetuksen ensimmäisen luokan uskonnon opetetukseen sisältyvästä elämänohjeiden opetuksesta on
siis muuta kuin tunnustuksellisten uskonnon sisältöjen opetusta.
Keskeisimmältä sisällöltä vaikuttaa uskonnollisen rituaalin eli rukoilemisen oppiminen. Rituaalilla tarkoitan vakiintunutta tapaa suorittaa jokin
toiminto. Tällaiset vakiintuneet suoritus- tai toimintatavat ovat tyypillisiä
erityisesti uskonnollisissa menoissa.
Rituaalin, tässä tapauksessa rukouksen, toistamisen tavoitteena voidaan
pitää nimenomaan vakiinnuttamista
ja vahvistamista. Vakiinnuttamiselle ja
vahvistamiselle on löydettävissä kaksi kohdetta: usko yliluonnolliseen ja
tapa rukoilla tätä yliluonnollista. Samalla opitaan riitti eli palvontatapa
(osa palvontamenoa), joka on tyypillinen juuri tälle uskonnolle ja niin ollen myös olennaisesti tunnustuksellisuuteen kuuluva osa opetusta.
Lähes tunnustuksetonta tekstiä on
edellä mainittu kappale ”Säännöt auttavat” (34 sanaa). Tähän tunnustuksettomaan tekstiosuuteen voitaisiin lisätä kappale ”Totta vai valhetta”, jossa
on yhteensä 82 sanaa. ”Totta vai valhetta”- kappaleen varsinainen teksti ei käytä uskontoon liittyviä ilmaisuja, mutta sen oheisteksti sisältää sanavalinnoissaan piiloisen viittauksen
yliluonnolliseen voimaan (”ihmettä”).
Tämän tekstin osuus kappaleesta on
23 sanaa, joten lähes tunnustuksetonta
tekstiä on lisää 59 sanaa. Saman luvun
”Minä autan” kappaleessa on myös piiloinen viesti (jumalasta) erikseen lisättynä: ”sua saan, sua saan auttaa päivittäin”. ”Minä autan” kappaleessa on yhteensä 46 sanaa. »
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Uutisia

Kesäisiä
järjestöuutisia
Mahdollisuuksien Torilla
Lahdessa
Lahden Vapaa-ajattelijat esittäytyi 23. huhtikuuta Mahdollisuuksien Torilla, Lahden
satamassa. Liiton teltan suojissa oli tarjolla myös Agenda2030 -rastirata, missä kysyimme ihmisiltä, saavatko kirkkoon kuuluvat peruskoululaiset/lukiolaiset osallistua
elämänkatsomustiedon opetukseen. Vain
harva tiesi oikean vastauksen.
Sää suosi torikansaa, kävijöitä oli kivasti, teltallamme käytiin mielenkiintoisia
keskusteluja ja liiton lehtiä ja esitteitäkin
noudettiin. Lisäksi muutama kävijä ilmaisi kiinnostuksensa jäsenyydestäkin.

Helsinki Kaisaniemi
28.-29.5.
Helsingin seudun vapaa-ajattelijat on myös
esillä teltan, viirien, esitteiden ja lehtien
kanssa Mahdollisuuksien torilla Kaisaniemessä. Mukana myös edustava joukko vapaa-ajattelijoita esittelemässä toimintaa ja
ottamassa jäsenhakemuksia.
Tapahtumassa on jaossa yhdistyksen Uskomaton-lehteä, joka ilmestyi huhtikuussa
Voima-lehden liitteenä.

Kainuun VA avaa toimintaa
nuorille
Kainuun Vapaa-ajattelijat kutsuu nuoria tutustumaan paitsi vapaa-ajatteluun
myös Paltaniemellä sijaitsevaan uskonnottomien hautausmaahan. Nuorten
työllistämistä jatkossa kaupungin kesätyösetelin avulla harkitaan.
Vapaa-ajattelijat ajavat nuorten oikeuksia myös kouluissa, koska epäkohtia yhä on. Kirkkoon kuuluvan
perheen lapsi ei esimerkiksi saa osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen, vaikka haluaisi. Nuoria elämänkatsomustiedon opiskelijoita Kainuun
Vapaa-ajattelijat tukevat jokavuotisella
palkintostipendillä, jonka viimeksi sai
Iines Sillman Kajaanin Lukiosta.
Kainuun Vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja jatkaa toimittaja Aki Räisänen ja varapuheenjohtajana viime
vuonna tehtävässä aloittanut Ritva
Mikkonen. Uutena johtokuntaan valittiin Mauno Tolonen, sihteeri-rahastonhoitajana jatkaa Seija Halonen ja jäsenenä Veikko Ruotsalainen sekä varajäseninä Kalle ja Raija Keränen.

10

2/2017 • Vapaa Ajattelija

Vapaa Ajattelija

Näiden kappaleiden lisäämien lanteessa, ajoitus tällaiselle pelon poismuuttaisi kokonaiskuvaa siten, että tolle jumalan avulla on uskon tunne(lähes) tunnustuksetonta tekstiä on pohjaiselle juurruttamiselle otollinen.
yhteensä 197 sanaa, mistä prosenttiTiivistäen voi todeta, että kaikosuudeksi tulee 4,8% (4102 sanasta).
ki keinot käytetään, jotta uskonnon
tunnustuksellinen sanoma jäisi mahdollisimman
vahvasti elämään lasten
Tunnustuksellisuuden keinot:
mielissä heti opetuksen alussa. On jokme ja muut.
seenkin vaikea käsittää, miten tämän
Kirjan ensimmäinen kappale ”Juma- avauksen jälkeen voitaisiin enää palan maailma” palvelee tehokkaasti lata tunnustuksettomaan opetukseen.
juuri sitä päämäärää, jota sen julkis- Tai miksi vaivaudutaan sellaista esittäten todistelujen mukaan pitäisi vält- mään julkisesti.

Ajoitus pelon poistolle jumalan avulla on
uskon tunnepohjaiselle
juurruttamiselle otollinen.

KOULUT LAKIEN NOUDATTAJINA JA RIKKOJINA
tää. Se korostaa jakoa meihin ja muihin. Tämä tehdään tekstissä kauniin
piilotetusti: ”Jumala on luonut ihmiset
ja rakastaa meitä”. Siis MEITÄ ei muita.
Kappale alkaa: ”Kristityt uskovat, että
on olemassa yksi Jumala”. Kaiken järjen mukaan (ja hieman kielen rakenteitakin kunnioittaen) lauseen lopun
”rakastaa meitä” kuuluisi olla muodossa ”rakastaa heitä”. Kun rakennamme
sillan, jonka kirjoittajatkin mitä ilmeisimmin haluavat lasten mieliin rakentaa, näemme, että tekstin tarkoituksena on tukea ajatusta meistä ja muista.
Kristittyjen uskomukset ovat oikeita,
ja siksi jumalakin meitä rakastaa. Ei
heitä, joiden maailmankuva on erilainen.
Kappaleessa rakennetaan myös ensimmäinen sidos yliluonnollisen jumalan legitimointiin eli kelpuutukseen lapsen mielessä. Tämä tehdään
konkretisoimalla jumalan olemusta lapselle tutuilla tavoilla, eli käyttämällä arkisiin olemuksiin ja toimintoihin liittyviä käsitteitä: ”Missä Jumala
asuu?”, ”Miltä Jumala näyttää?”, ”Jumala…pitää siitä huolta”. Legitimointia vahvistetaan liitännäistekstillä, joka kytketään ihmisen perustavaan tapaan reagoida, tässä tapauksessa pelätä: ”Jumalan kämmenellä ei pelkää…
ei kukaan ole turvaton”. Koska lapsen koulunaloitukseen voi usein liittyä pelkoa ja epävarmuutta uudessa ti-

Kappale ”Jumalan maailma” luo
sanavalinnoillaan sekä yhteenkuuluvuutta että toiseutta, mikä tässä samalla sidotaan yhteen tiettyyn jumalaan uskoviin. Tästä seuraa myös, että on toisia, jotka eivät usko oikein.
Oman uskon oikeutta ryhdytään vahvistamaan heti aluksi esittämällä riitti
eli osa palvontamenoa (rukousta), jota jatkossa toistetaan läpi koko kirjan.
Näin tehden koko kirja on osa uskonnollista rituaalia. Rituaalien olennainen osa on juurikin toistaminen, jolloin ne omaksutaan niin vahvasti, että niiden perussanomaa ja oikeutusta
ei enää osata kyseenalaistaa.
Uskonnon opetuksen yhtenä tavoitteena mainitaan mieluusti se, että oman uskonnon tuntemus auttaa
ymmärtämään ja hyväksymään myös
toisenlaista uskoa ja ajattelua. Tämä
ei valitettavasti toimi opetukseen liitetyn me – muut -asetelman takia, päinvastoin. Mikäli uskonnon opetuksen
tavoitteena todella olisi tunnustukseton oman ja muiden uskontojen
tuntemus, pitäisi sen näkyä läpi koko teoksen. Erilaisten uskomusten ja
uskomusjärjestelmien kuvaaminen ja
jäsentäminen jää tästä täysin puuttumaan. Ennemminkin syntyy kuva, että halutaan pitää yllä ja vahvistaa lapsen varhaiseen kehitykseen liittyvää
konkreettisen ja kuvitteellisen maailman sekaannusta.

LISÄKURILLAKO KOULUT KUNTOON?

K

Pirkko Eerola-Pilvi

oulukuri puhuttaa. Jopa vaalikoneissa kysyttiin, kohdellaanko koululaisia liian lepsusti ja tekeekö tiukempi kuri kouluista parempia. Kuripuhe on yksipuolista, kun se kohdistuu pelkästään lapsiin. Tällöin unohtuu, että
koulussa on piilokurittomuutta, jota opetusalan aikuiset – rehtorit ja opettajat - saattavat harjoittaa opetusalan säännösten ja lapsen oikeuksien noudattamisessa.
Oppilas ei aina saa hänelle perusopetuslain mukaan kuuluvaa tukea jokaisena työpäivänä. Inkluusion, kaikille yhteisen koulun, toteuttamisen yhteydessä ei ole tehty lapsen
oikeuksien sopimukseen perustuvaa lapsivaikutusten arviointia. Koulurakennusten terveyshaitat ovat saaneet jatkua.
Kouluissa yhä edelleen opetetaan uskonnollisesti tunnustuksellisia oppisisältöjä, ja lukuvuoteen liitetään tunnustuksellista uskonnonharjoitusta, jolle ei aina ole edes vaihtoehtoa.
Lain velvoitteiden heikosta tiedostamisesta kertoo koulujen suhtautuminen positiiviseen erityiskohteluun, heikompien suojeluun. Lasten pääsyyn elämänkatsomustiedon
opetukseen suhtaudutaan usein passiivisesti tai jopa suositaan enemmistön uskonnonopetukseen menoa.
Myös erityisopetusta koskevien säännösten soveltamistapaa voisi kuvailla laissez-faire–tyyppiseksi.
Monin paikoin niin elämänkatsomustietoon kuin erityisopetukseen suhtaudutaan jonain ”toisena”, koululle vieraana. Erityisopettajalla saatetaan teettää mitä tahansa töitä, ja
erityisopetus voidaan jopa kesken lukuvuoden lakkauttaa.
Hallinnon asiakkaan perusoikeuden, kuulemisen, merkitystä ei koulun tekemien päätösten yhteydessä täysin tie-

dosteta. Oppilaalle annettava pedagoginen tuki on opetusta, jolloin tuen vähentämisen ajatellaan tapahtuvan helposti ilman, että asianosaisia ja päätöksen tosiasiallista vaikutuspiiriä tarvitsee kuulla.
Yllä mainitut ovat esimerkkejä aikuisten koulukurittomuudesta, jonka vähentämiseksi nykyiset valvonta- ja seuraamuskeinot eivät riitä. Kantelut, valitukset ja oikaisut eivät ole tepsineet yleisestävästi. Hallinnon laillisuusperiaate eli
se, että kaikessa julkisessa toiminnassa on tarkoin noudatettava lakia, ei tunnu menestyneen. Sen sisältöä ja tarkoitusta
opetustoimen aikuiset eivät ole jostain syystä omaksuneet.
Laillisuusperiaatteen ja lapsen edun toteutuminen vaativat lisää viranomaisaloitteisia puuttumiskeinoja. Suomen
kouluissa tapahtuvat lasten perusoikeuksiin kohdistuvat
mahdolliset loukkaukset olisi saatava kansainväliseen tarkasteluun. Lapset tarvitsevat tehokkaampaa suojelua aikuisten kurittomuudelta ja aikuiset tiukempaa koulukuria.
Entä miten yllä kuvatussa tilanteessa erotellaan toiminnan ja päätösten eettisyys niiden juridisuudesta? Kumpaakin pitäisi arvioida. Laillisuusvalvojat tietenkin valvovat koulun virkatoimien lain mukaisuutta. Entä eettisyyttä? Valvooko Opetusalan eettinen neuvottelukunta sitä? Jos näin on,
mikä on Opetusalan eettisen neuvottelukunnan kanta edellä esitettyyn?
Opettajan työn eettisiä periaatteita on nyt kirjattu uuteen Comeniuksen valaan. Sen ei katsota sisältävän juridisia velvoitteita. Eettisen sanotaan olevan enemmän kuin
juridisen. Miten nämä ovat erotettavissa toisistaan? Ehkä
erottelu on koulutyössä niin arkipäiväistä ja itsestään selvää,
että valaan ei ole siksi haluttu ottaa viittausta lakien noudattamiseen. Oikeudenmukaisuus pelkästään mainitaan.
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UUSI ET-KIRJA

ONKIN USKONTOPAINOTTEINEN

E

Esa Ylikoski

lämänkatsomustiedon uusi, Editan julkaisema
7.-9. luokkien oppikirja ”Uniikki, katsomus ja
kulttuuri” on herättänyt huolta elämänkatsomustiedon opettajien piirissä. Kirja lähestyy
kulttuureja ja katsomuksia opetussuunnitelman
perusteista poiketen uskontokeskeisesti: 53 sivulla kirjan 113 tekstisivusta käsitellään uskontoa, mikä
tekee 47 prosenttia.
Ops-perusteissa määrätään mm: ”Katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen
tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten
kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa… Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa.” Ops-perusteitten teksti tarkoittaa, että kulttuureja
ei selitetä uskontolähtöisesti eikä uskontotiedettä painottaen.
Kirjassa on toimittu juuri päinvastoin. On tehty uskontotiede-oppikirja, joka ei vastaa elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteita kuin pieneltä osin. Ehkä tässä on taustalla kustantajan toive, että yhteinen uusi katsomusoppiaine syntyisi pian ja kirja olisi sitten siihen sopiva?
Opetussuunnitelman perusteitten kohdan katsomus ja
kulttuuri asioista jäävät kokonaan käsittelemättä seuraavat: ”Tutustutaan valittuihin katsomusten historian kään-
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teisiin” ja ”Tutustutaan valittuihin katsomusten kohtaamisen käänteisiin” sekä ”Arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa”.
Katsomusten esittelyssä oppiaineen kohderyhmä ”uskontokuntiin kuulumattomat” käsitellään niukasti suhteessa uskonnollisiin katsomuksiin: uskontokuntiin kuulumattomat 14 sivua, uskonnot 30 sivua (kristinusko 14,
islam 16). Ops-perusteissa oppiaineen tehtäväksi määritellään kuitenkin kohderyhmään kuuluvien oppilaitten kasvun tukeminen.
Uskontokuntiin kuulumattomat -tekstissä on vakavia
puutteita:
 pyritään selittämään, että itse asiassa uskontokuntiin
kuulumattomatkin yleensä uskovat johonkin uskontoon,
 uskonnottomuutta peilataan uskontoon, ja uskonnottomuuden perusajatuksia, katsomuksellisia kysymyksiä ja kulttuuria esitellään niukasti ja asiantuntemattomasti,
 maailmanlaajuista uskonnottomuutta esitellään mainitsemalla IHEU vain yhdessä lauseessa.
Kirjan tehtävät ovat valtaosin perinteisiä tiedonsiirtotehtäviä. Opetussuunnitelman perusteissa määrätään: ”…
lisäksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä
oppimisen taitojen kehittämistä… kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana
ja tilannetajuisena sekä itseään korjaavana.”

Vapaa Ajattelija

JÄSENKYSELY SAI MYÖS UUDET
RIVIJÄSENET VASTAAMAAN
- AINEISTON ARVIOINTI ON VIELÄ KESKEN

V
Esa Ylikoski

iime lehdessä julkaistun
jäsenkyselyn selkein yksittäinen tulos oli, että
vapaa-ajattelijat haluavat liiton tukevan kansalaisaloitetta elämänkatsomustiedon avaamiseksi kaikille
valittavaksi koulun katsomusaineek-

si. Asia sai yli 97 prosentin tuen. Kysely kokosi hyvin myös ns. rivijäsenten
mielipiteitä, sillä yli kolme neljäsosaa
vastanneista ei ole tai ole ollut missään
vapaa-ajattelijain liiton tai yhdistysten
luottamustoimessa.
Jäsenkysely tuotti laajan vastausaineiston, jota ei tämän lehden painoon
mennessä ehditty analysoida kuin aivan alustavasti. Moniin kysymyksiin vastattiin kirjoittamalla. Useimmat vastaajat avasivatkin ”sanaisen arkkunsa”; pelkästään
”rastitettuja” lomakkeita saapui vähän. Ehkä kirjallisten kysymysten osuus vaikutti siihen, että
vastausten kokonaismääri oli kuun
vaihteessa jäämässä hieman alle 250
vastauksen. Aineisto on silti arvokas liiton työn kehittämisen
kannalta.
Ikäryhmistä 30-44-vuotiaita vastaajia oli eniten eli 35 %,
yli 60-vuotiaita oli hieman vähemmän ja 45-59-vuotiaita 27 prosenttia.
Alle 30-vuotiaiden vastaajien määrä
jäi viiteen prosenttiin. Alueellinen jakauma vastasi liiton jäsentilannetta
kautta maan. Vastaajista peräti 65 %
oli ollut jäsenenä alle 10 vuotta, alle
5 vuotta 37 % ja alle vuoden 9 %. Yli
20 vuotta jäsenenä olleita oli 20 %.
Suurimmalle osalle Vapaa-ajattelijain liitto on ennen muuta ihmisoikeusjärjestö (54 %), mutta moni pitää
ensisijaisena katsomuksellista puolta (41 %), johon kuuluu tiedepohjaisuus, rationaalisuus ja humanismi.
Kulttuurijärjestörooli nousi harvalla
ensisijaiseksi (5 %), vaikka sekulaarin kulttuurin, seremoniapalvelujen
ja hautausmaatoiminnan kehittämistä arvostettiinkin sanallisesti.
Tärkeimpinä vapaa-ajattelijain toiminnan ja vaikuttamistyön kohteina
pidetään peruskoulua (90 %,) varhaiskasvatusta (75 %), oikeuslaitosta (39
%) ja hautaustoimea (38 %).

Tärkeimpinä Vapaa-ajattelijain liiton omina tiedotuskanavina pidettiin Vapaa Ajattelija -lehteä, nettisivuja, sähköpostilistoja ja facebook-sivuja ja -ryhmää. Lehden painetun version mainitsi 54 % ja nettiversion 17 %.
Liiton ja yhteistyökumppanien nettisivuista mainintoja saivat eniten Uskonnonvapaus.fi (70 %), et-opetus.fi
(58 %), Pro-seremoniat.fi (45 %) ja
Kantelupukki (43 %).
Tärkeimpinä vapaa-ajattelijain vaikuttamiskeinoina nähtiin lausunnot ja
kannanotot, sen jälkeen tiedotuskampanjat, sitten mielipidekirjoitukset
lehdissä ja netissä, kansalaisaloitteet ja
päättäjien henkilökohtaiset tapaamiset.
Kyselyn vastaajien kirjoittamista sanallisista vastauksista tehdään koonti ja analyysi liittokokoukselle ja liiton uudelle johdolle sekä yhdistysten
toimijoille. Palaamme tähän mielenkiintoiseen aineistoon myös lehtemme seuraavassa numerossa.
Yleisellä tasolla voi todeta, että liiton toiminta uskonnottomien etu- ja
ihmisoikeusjärjestönä saa selkeän tuen. Tavoitteiden, toiminnan ja esiintymisen halutaan olevan asiaperusteista ja asiallista, huumoriakaan unohtamatta. Positiivista toimintaa sekularismin puolesta halutaan esiin enemmän
kuin esimerkiksi Raamattu-kritiikkiä.
Tapahtumien toivotaan olevan muun
muassa lapsiystävällisiä, nuoria kiinnostavia, paneelityyppisiä, debatteja,
turuilla ja toreilla pidettäviä, avoimia,
yhteistyökumppanien kanssa pidettyjä, ajankohtaisia.
Vapaa Ajattelija -lehteen toivotaan
muun muassa lisää henkilökuvia ja
haastatteluja, tiedettä ja tavallisia ihmisiä, uutisia, kirja- ja elokuva-arvosteluja, muun median kommentointia,
kentän ääntä, kansainvälisiä uutisia
ja käännöstekstejä. Ideoita oli todella
runsaasti, kiitoksia, ja ne otetaan jatkossa lehden uudistuvassa toimituksessa käsittelyyn. Joku myös tarjoutui
avustamaan toimitusta, mikä myös on
tervetullutta, sillä lehteen kirjoittaminen ei edellytä toimituskunnan jäsenyyttä.
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LUONNONTIETEIDEN ILTA
NRO 2 LAPPEENRANNASSA

L

appeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat ry ja
Skepsis ry järjestivät yhdessä toisen Luonnontieteiden ilta -nimisen, kaikille avoimen tapahtuman
19.11.2016 Kimpisen koululla Lappeenrannassa. Puhujiksi oli kutsuttu
terveyssosiologian dosentti Markku
Myllykangas Itä-Suomen Yliopistolta aiheenaan ”Uskomuslääkintä” ja fysiikan professori Jukka Maalampi Jyväskylän yliopistolta aiheenaan ”Kun
mustat aukot kohtasivat – maailma
fyysikon silmin”.

Myllykangas:
Uskomuslääkintä
puoskarointia
Markku Myllykangas on suomalainen
terveyssosiologian dosentti, joka työskenteli Itä-Suomen yliopiston kansan-

- Oikeasta terapiasta humpuukin
erottaa jo kahdella tavalla: yksi ja sama laite tai hoito tepsii lähes kaikkiin
oireisiin tai sairauksiin, ja niillä ei ole
lainkaan haittavaikutuksia, päivittelee
Myllykangas.

Yliopistotkin hurahtaneet
Ulkomailla yliopistoissa voi suorittaa
jopa tutkintoja uskomuslääkinnästä.
Suomessakaan yliopistot eivät ole immuuneja taikauskolle. Tampereen yliopistossa järjestettiin marraskuussa
2015 niin sanottu tutkimusseminaari ’Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot’, jossa käsiteltiin mm. energiahoitoja ja vyöhyketerapiaa. Myllykankaan
mielestä tapahtumalla lähinnä kylvettiin taikauskoa ja nakerrettiin tieteen
uskottavuutta.
Joissakin kansanopistoissa on valtion ja Kelan tuella mahdollisuus kou-

jolla akupunktiota, rentoutushoitoja,
vyöhyketerapiaa, Rosen-terapiaa jne.

Hoitoa ihmisten parhaaksi?
Myllykankaan mukaan potilaat ovat
ainakin 2400 vuotta ajatelleet lääkärien tekevän heidän terveydelleen hyvää, mutta yli 2300 vuotta he ovat
olleet yleensä väärässä. Vasta sotien jälkeen lääketieteellinen tutkimus
ja hoito ovat nousseet tasolle, jossa
useimmat potilaat ennemmin hyötyvät kuin kärsivät hoidosta.
- Esimerkiksi talidomidi-katastrofi 1960-luvulla nosti esiin lääkkeiden
tutkimuksen, säätelyn ja lupakäytännöt. Lääkkeiden haittoihin ja sivuvaikutuksiin on havahduttu liian usein
kantapään kautta.
Parannettavaa riittää edelleen.
Vuonna 2017 Suomessa kuka tahansa voi tulostaa itselleen jonkin sor-
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tii lisää arvostusta vaihtoehtohoidoille ja hinkuu ihmisille korvauksia myös
vaihtoehtohoidoista”.
- Monet poliitikot ja viranomaiset
näyttävät keskisormeaan lääkintäetiikalle sekä näyttöön perustuvalle lääkinnälle. Poliitikkojenhan pitäisi kieltää vaaralliset ja hyödyttömät terapiat!
Suomeen oli jo suunnitteilla laki,
jolla oli tarkoitus rajata vaihtoehtoisten
hoitojen antamista. ’Puoskarilain’ valmistelusta kuitenkin luovuttiin, syystä tai toisesta, syksyllä 2010. Kohutun
lain valmistelu aloitettiin 2009, mutta
’asia päätettiin hoitaa’ muuta lainsäädäntöä kehittämällä.
Mutta kyllä asiat takkuavat muuallakin. EU:n terveyskomissaari Andriukaitis totesi vierailullaan Kuopiossa 11.11.2016, etteivät luonnonmukaiset hoidot ole ongelma, jos niillä ei
täysin korvata lääkehoitoja. Maailman
terveysjärjestö WHO puolestaan varoittaa homeopatiasta, mutta toteaa samaan hengenvetoon akupunktion tehoavan yli sataan vaivaan.
Mitenkähän akupunktio tai homeopatia tepsisivät tällaisen heinäallergisen kutiaviin silmiin? Taidanpa pitäytyä jatkossakin silmätippojen varassa.

tystään tieteenhistoriassa vähennä yhtään. Aristoteleen panos tieteenfilosofiassakin on merkittävä.
Suuren harppauksen fysiikan historiassa sai aikaan tähtitieteen isäksikin kutsuttu Galileo Galilei (15641642). Hän oli lääketieteen opinnot
kesken jättänyt itseoppinut matemaatikko. Galilein yksi merkittävimmistä
panoksista fysiikan historiassa oli kokeellinen fysiikka. Hän onnistui painovoimatutkimuksissaan osoittamaan
eripainoisten kappaleiden putoamiskiihtyvyyden yhteneväisyyden.
Johannes Kepler (1571-1630) hyödynsi toisen suuren tähtitieteilijän eli
Tyko Brahen (1546-1601) tutkimusaineistoa ja sai merkittäviä tuloksia
planeettojen liikkeiden tutkimukses-

sa. Planeettojen radat ovatkin elliptisiä
eikä pyöreitä. Sir Isaac Newton (16421726) vahvisti Keplerin teoriat hieman
myöhemmin ”Principia”-teoksessaan.
Principiaa voidaan pitää luonnontieteiden yhtenä merkittävimpänä teoksena ja voidaankin sanoa, että Newtonin myötä fysiikka puettiin lopullisesti matematiikan muotoon. »
Galilein, Keplerin, Brahen ja Newtonin tutkimusten myötä muotoutui
luonnontieteellinen kolmivaiheinen
tutkimusmenetelmä. Ensin tehdään
mittauksia ja havaintoja, pyritään pukemaan ne matemaattisenmallin muotoon ja lopuksi kyseistä mallia testataan uusille havainnoille. Jos ennustettavuus säilyy, niin malli hyväksytään ja
jos ennustettavuus ei säily, niin malli

Markku Myllykangas

Jukka Maalampi : Kun
mustat aukot kohtasivat –
maailma fyysikon silmin

Suomessa satoja
puoskaroivia lääkäreitä.

terveystieteen yksikössä vuoden 2016
alkuun. Hän on kirjoittanut aktiivisesti
mm. medikalisaatiosta, uskomushoidoista ja lääketieteen etiikasta.
Myllykangas avasi räväkästi käsitteitä selkeyttämällä.
- Ei vaihtoehtolääketiedettä olekaan
– eihän meillä ole vaihtoehtotiedettäkään! Sen sijaan oikea termi on uskomuslääkintä, suomeksi puoskarointi.
Myllykankaan mukaan nykymediassa uskomuslääkinnällä on hämmästyttävän positiivinen leima. Varsinkin
urheilijoilla ja muilla julkkiksilla on
iso rooli humpuukihoitojen markkinoinnissa. Yksi ottaa Tolosen pillereitä, toinen hainrustoa ja kolmas luottaa
Bemer-verisuoniterapiaan.
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luttautua vaikkapa enkelienergiaterapeutiksi. Helsingin Aikuisopiston opetustarjontaan kuuluvat äänikylpy soivilla maljoilla, Vedic Art tutuksi, Tarot
alkeis- ja kertauskurssi, Astrologia,
Naurujooga, Shiatsu, NLP, Trager-terapian ammattiopetusta, Ayurvedaa ja
itsetuntemusta Triangles-pelikorteilla.
- Yliopistojen ja joidenkin lääkärien toiminta antaa kyseenalaisille hoidoille ikään kuin julkisesti tunnustetun käyvän hoidon leiman. Tämä on
eettisesti erittäin arveluttavaa, muistuttaa Myllykangas.
Hän arvioi Suomessa olevan satoja puoskaroivia lääkäreitä. Lääkäriasemilta löytyy homeopatiaa ja reikihoitoa, A-klinikoilla puolestaan on tar-

tin terapeutti-käyntikortin ja ryhtyä
hommiin! Valvira periaatteessa valvoo lääkäreitä ja hoitajia, mutta ammattikunnan omavalvonta on Myllykankaan mielestä pelkkä vitsi. Esimerkiksi hän nostaa eheytyshoitoa – siis
kuinka homosta tehdään hetero – tarjoavan hammaslääkärin.
- Tällainen rinnakkais- ja kaksoisroolipelleily on lopetettava, dosentti jyrähtää.

Puoskarilaki haudattiin
Myllykangas ihmetteli, miten kansanedustaja ja Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja ”pitää Suomea
vaihtoehtohoitojen takapajulana, vaa-

Lappeenrannan 2. Luonnontieteiden
illassa puhunut Jukka Maalampi on Jyväskylän yliopiston fyysikko ja professori. Hänen erikoisalanaan on hiukkasfysiikka ja hän on palkittu fysiikan
popularisoija.
Maalampi käsitteli fysiikan merkittävimpiä oivalluksia ja henkilöitä niiden takana, sekä luonnon lainalaisuuksia. ”Käsittämättömintä luonnossa on se, että sen voidaan käsittää”
sanoi kaikkien tuntema Albert Einstein (1879-1955) aikoinaan. Luontoa ei ajatella kokoelmana erillisiä tapahtumia, vaan kaiken takana ajatellaan olevan luonnon tapahtumia ohjaavia lakeja.
Aristotelesta (384-322 eaa.) voidaan
pitää oikeastaan luonnontieteiden isänä ja monien eri tieteenalojen perustajana. Hän oli oikea monilahjakkuus ja
tutki laajasti fysikan ohella myös esimerkiksi biologiaa, maantiedettä ja
geologiaa. Tietämys on Aristoteleen
ajoista kasvanut valtavasti ja aika on
ajanut monien hänen teorioidensa ohi,
mutta se ei kuitenkaan hänen merki-
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hylätään tai sitä korjataan. Tässä piilee tieteellisen menetelmän hienous eli tuloksia pyritään kyseenalaistamaan ja
korjaamaan jatkuvasti.
Albert Einsteinin suhteellisuusteoriat selittivät mm. ajan
suhteellisuuden ja painovoiman kaareuttaman avaruuden.
Suhteellisuusteorian mukaan esimerkiksi kappaleen pituus

”Käsittämättömintä
luonnossa on se,
että sen voidaan käsittää”.
(Albert Einstein)

ei ole absoluuttinen eli pituus on havainnoijasta riippuvainen. Einsteinin ansioiksi voidaan laskea myös kvanttimekaniikan ja kosmologian merkittävä kehitys. Einstein en-

nusti vasta äskettäin ensimmäistä kertaa havaitut gravitaatioaallot, jotka syntyivät kahden mustan aukon kohdatessa.
Pitkällä olemme tulleet Empedokleen (492-432 eaa.) neljän alkuaineen eli tulen, ilman, veden ja maan teoriasta.

Yhteenveto
Illan isäntänä toimi Lappeenrannan vapaa-ajattelijoiden
nykyinen varapuheenjohtaja Pekka Jäppinen, ja tapahtumaan saapui noin neljäkymmentä kuulijaa. Tapahtuma oli
kaikin puolin onnistunut ja jos jotain negatiivista haluaa
välttämättä etsiä, niin hieman suurempi budjetti olisi mahdollistanut maksettua mainontaa, mikä olisi varmasti näkynyt vieläkin suuremmassa osallistujamäärässä.
Suomi on täynnä loistavia persoonia puhumaan eri aiheista ja haluammekin kannustaa kaikkia yhdistyksiä rohkeasti järjestämään tilaisuuksia paikkakunnillaan.

Kimmo Saarinen, FT, dosentti,
Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin johtaja
Tomi Pinomäki,
Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat Ry

SEKULAARI FEMINISMI
RISTIPAINEESSA

U
Eero Suorsa

skosta luopuminen
merkitsee edelleen jos
ei vain maailmankuvan
niin myös sosiaalisen
elämän muuttumista. Vaikka aina uskosta
luopuminen ei merkitsisi kuolemalla
uhkaamista, niin sosiaaliset suhteet ja
verkostot menevät monta kertaa uusiksi entisten ystävien ja perheenjäsenten hylätessä uskosta luopuvat.
Näistä ja monista muista kysymyksistä keskustelimme Maryam Namazien,
Council of Ex-Muslims of Britanin puheenjohtajan ja One Law for All-kampanjan vetäjän kanssa keväisessä Lontoossa huhtikuussa. Namazie tarjoaa
teetä, ja toteaa että vaikka CEMB tarjoaa konkreettista apua uskostaan luopuneille entisille muslimeille jotka ovat
hengen vaarassa, niin CEMB pyrkii tarjoamaan myös sosiaalista toimintaa ku-
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ten piknikkejä, koska sosiaaliset verkostot ovat jääneet entisen uskonnon pariin.
"Tärkein kysymys johon keskitymme, on vapaus lähteä uskonnosta, vapaus kritisoida uskontoa ja vapaus ilmaista itseään. Monesti mediassa korostuu vain vapaus uskoa, ja islamin
kritisoiminen nähdään rasismina. Ihmiset jotka tarvitsevat välitöntä apua

ovat monet turvapaikanhakijat jotka
ovat lähteneet pois kotimaistaan kohdatessaan vainoa uskosta luopumisen
tähden. Meiltä etsivät apua kuitenkin
myös sellaiset entiset muslimit jotka
ovat syntyneet ja kasvaneet Euroopassa mutta jotka haluavat luopua islamista." Namazie lisää perään: "Vaikka tämän jälkimmäisen ryhmän edustajat
eivät kokisikaan konkreettista vainoa,
niin he tarvitsevat uuden sosiaalisen
verkoston ja uusia ystäviä. "
Namazie ei pidä siitä, että monet
ateistiset feministit, jotka ovat myös
entisiä muslimeja, niputetaan mediassa yhteen. "Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin yhteisö, ei edes entisten
muslimien yhteisöä. Joskus työskentelen joissain poliittisissa kysymyksissä muslimien kanssa joiden näkemykset ovat lähempänä omiani kuin
Maryam Namazien puhui Helsingis- tiettyjen ex-muslimien kanssa. Idensä 12.-14.5. olleessa Kansainvälises- titeettipolitiikka rajoittaa, enkä pidä
siitä. Esimerkiksi Ayaan Hirsi Alia
sä rationalistikonferenssissa.

kunnioitan suuresti ja pidän häntä urheana, vaikken ole samoilla linjoilla
hänen kanssaan monissa kysymyksissä."
Namazie painottaa sananvapauden
tärkeyttä näkemyseroista huolimatta:
"Tästä huolimatta lähden siitä että hänellä ja jokaisella muullakin on oikeus
ilmaista mielipiteensä ja näkemyksensä
ilman pelkoa vainosta ja sananvapauden rajoittamisesta. Myös äärioikeistolla on oikeus ilmaista mielipiteensä ja
meillä on oikeus haastaa tuo mielipide.
Mutta äärioikeiston kanssa ei tule tehdä
yhteistyötä, sillä kun katsomme islamisteja niin heillä on aivan sama agenda.
Molemmat käyttävät uhkauksia ja väkivaltaa, eivätkä pidä sekularismista."
Mutta myös vasemmalla on korjattavaa: "Koska osa vasemmalla tekee
yhteistyötä islamistien kanssa, niin
tietyt tahot entisten muslimeiden parissa näkevät helpommaksi kritisoida
islamia äärioikealla. Mutta vaikka äärioikeiston parissa kritiikkiä voidaankin esittää helpommin, niin kritiikki
nousee aivan vääristä syistä kuin entisillä muslimeilla."
Tietyt tahot vasemmalla toimivat
islamistien kanssa anti-imperialismin
myötä, tai vaikkeivät toimisikaan niin
vahvistavat heidän narratiivejaan kuten Linda Sarsour. "Tämä ei ole tar-

peellista, imperialismia ja kolonialismia voidaan vastustaa myös tekemättä yhteistyötä islamistien kanssa. Lähi-idässä ja Afrikassa on vasemmistoa,
joka on jyrkästi islamisteja vastaan."
Namazien omaa sananvapautta on
rajoitettu Goldsmiths Collegessa Lontoossa. Yliopiston muslimijärjestö
yritti estää Namazien esiintymisen, ja
kun tämä ei onnistunut niin muslimiaktivistit häiritsivät hänen puhettaan.
Islamin kritiikkiä on aina esitetty vasemmalta, ja Namazie on itse marxisti
ja ollut aiemmin mukana Worker-communist party of Iranin (WPI) toiminnassa mukana. "Päädyin WPI:n pariin tehdessäni työtä pakolaisten kanssa Turkissa. Vaikken ole enää puolueen
toiminnassa mukana, niin olen edelleen
kommunisti." Namazie toteaa: "Iranin
vallankumous shaahia vastaan 1979 oli
vasemmistolainen vallankumous jonka
ajatollahit kaappasivat. Khomeini tuli
kuvaan vasta myöhemmin.".
Kysyn, onko Iranissa tällä hetkellä vasemmistolaista oppositiota. "On,
liittyen naisten oikeuksiin, lasten oikeuksiin yms. Ongelmana on ettei ole
mitään poliittista puoluetta mihin tämä liikehdintä kanavoituisi. Vaikka vasemmiston toiminta on laajaa ruohonjuuritasolla, niin ei ole mitään kattojärjestöä, valitettavasti. " Namazie lähti

Iranista 1980 opiskelemaan Intiaan, ja
päätti vanhempiensa kanssa myöhemmin olla palaamatta.
Namazien mukaan vallalla on pakkomielle siitä minkälainen kuva islamista on mediassa. "Ihmisten ja heidän oikeuksiensa tulisi olla tärkeämpiä kuin uskonnon. Charlie Hebdon
ampumisten uutisoinnin kohdalla oltiin huolestuneempia siitä minkälainen kuva islamista annetaan. Tässä
diskurssissa islamilla on enemmän oikeuksia, ja profeetta Muhammedilla,
joka ei edes elä enää, on enemmän oikeuksia kuin ihmisillä. Tämä on nurinkurista. Uskonnoilla ei tulisi olla
oikeuksia, ihmisillä tulisi olla oikeuksia. Uskonto on etuoikeutettu suhteessa valtamediaan. " Namazie jatkaa: "Sekularisteja tapetaan, ateisteja tapetaan,
ei toisin päin. Sellaisetkin tahot, jotka
eivät ole islamisteja, vahvistavat narratiivia, jonka mukaan islam on uhri. "
Namazien tekemä työ on tärkeää, ja
ajankohtaisempaa kuin koskaan. Namazien esimerkki osoittaa, että itsenäisellä ja tinkimättömällä ajattelulla on edelleen paikkansa maailmassa,
mutta toivottavasti ei aina puolustuspaikalta.
Maryam Namazie vierailee myös
Rationalist Internationa l-konferenssissa Helsingissä 12.-14.5.2017
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LIITTOKOKOUS 10.-11.6.2017 OULUSSA

PUHEENJOHTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT
LEHDEN PAINOON MENNESSÄ EHDOLLA OVAT SEURAAVAT;
MUITAKIN EHDOKKAITA VOI VIELÄ TULLA.

V

Kim Sjöström

uodesta 2004 alkaen vapaa-ajattelijoiden jäsen.
Humanististen tieteiden kandidaatti ja diplomi-insinööri. Sukututkija ja tuotantotalouden opettaja.
Yhteiskuntamme on vähitellen
siirtymässä uskonnoista piittaamattomuuden puolelle ja uskovaisuuskriittiseen suuntaan. Kehitys kulkee
uskonnottomuuden suuntaan. Tähän
meidän pitäänyt kyetä tarttumaan valvoaksemme uskonnottomien ajankohtaisia oikeuksia ja etuja. Olen vakuuttunut, että joissakin asioissa on
nykyään kiinni aika pienestä tuuppauksesta tai sattumastase, että saataisiin
lainsäädäntö muutettua tyydyttäväksi
ja/tai eliminoitua joitakin uskonnoillaolevia etuoikeuksia. 'Kulttuuritaistelu' valtauskontoa vastaan ei ole nykyään toivotonta eikä vastustajamme
ole ylivoimainen.
Mutta liian moni instituutio on
yhä uskovaisten käsissä. Tilanne ei
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ole symmetrinen, vaankirkkomielisillä on paljon hyviä 'poteroita' joista
käsin he pääsevät vaikuttamaan ja jarruttamaanpaljon enemmän kuin mitä
on heidän tosiasiallinen kannatuksensa. Uskonnottomien ihmisten oikeuksien vähättely pitää saada muodostumaan vahingolliseksitoiminta-asenteeksi päätöksentekijöille.
Uskonnottomien etujen haitaksi esiintyvä poliitikkojen pelko uskovaisia kohtaan on syytä saada eliminoiduksi - pikemminkin, kansanedustajien ja puoluejohtajien on syytä
ryhtyä pelkäämään uskonnottomien
ihmisten äänten menettämistä. Kansanedustajia pitää myös muistuttaa,
että uskonnollisen vallan puolella toimiminen on "historianväärälle puolelle" asettumista - eivätkä nuoremmat sukupolvet tule arvostamaan uskovaistenmyötäilijöitä, ei myöskään
historiankirjoitus.
Liiton johdossa tavoitteisiini tulee
kuulumaan parin huolellisesti harkitun kansalaisaloitteenmuodostaminen, ajankohtana jolloin niillä on parhaiten aikaa ennättää eduskuntakäsittely - esimerkiksi, vireillepano kesällä 2018. Todennäköisimmin yhtenä
aloitteena voi ollajumalanpilkkapykälän kumoaminen.
Uskonnollisen toiminnan järjestäminen kouluissa pitää saada tehtyä
maamme koululaitoksissa niin kustannuksekkaaksi, vaivalloiseksi, epäkiitolliseksi ja moitituksi, että erittäin
monet koulujentoimijat alkaisivat luopua sellaisen toteuttamisesta. Tätä pitää tehdä esimerkiksi kanteluilla ja julkisuutta käyttämällä.

Pitää auttaa alaikäisiä, joiden vanhemmat eivät päästä heitä eroamaan
kirkosta, mutta jotka haluavat itse kieltäytyä uskonnonharjoittamisesta ja/tai
uskonnonopetuksesta.
Liiton johdossa tulen edustamaan
kantaa, että liitto suoraan vaatii uskonnonopetuksen (ja sitä korvaavien)
poistamista kouluopetuksesta. Liiton
on syytä olla kehityksen eturintamassa
eikä peesaajana - siksi en näe hyödylliseksi puuhata lainsäädäntömuutoksia nykyisiin katsomusaineisiin, vaan
pitää ajaa suoraan uskonnonopetuksen lakkauttamista.
Kirkon julkisoikeusvelvoitteiden,
valtiosidoksen (ja veroriippuvaisuuden) ikäviä vaikutuksia uskovaisten
omiin omantunnonkysymyksiin tulee
nostaa ja pitää esillä. Kannattaa muistuttaa, että valtionkirkon sisällä ei ole
uskonnonvapautta, vaan viime kädessä se on pakkovaltaisuutta. On havaittu, että olemassa on lukuisasti jyrkkiä
uskovaisia jotka ovat viime aikoina alkaneet tuomitakirkkonsa valtiomyötäilyä - näitä on paikallaan rohkaista
vaatimaan kirkkonsa ja uskontonsa irrottamista julkisvallasta.
Jokaisen liitossa toimivan pitää
muistaa, että liitto on vapaaehtoisorganisaatio. Liiton jaorganisaation hallinnointi tulee pitää erityisen keveänä ja humaanina. Liiton toimijoidenvapaaehtoistyöpanosten, energian ja
innostuksen tulee kohdistua ensi sijassa liitosta ja va-liikkeestä ulospäin
tapahtuvaan työhön: esimerkiksi vaikuttamiseen yhteiskuntaan, julkaisemiseenja uskonnottomien edunvalvonnan hyväksi.

L

Kaj Torrkulla
iiton puheenjohtajana aion
keskittyä liittoon uskonnottomien etujärjestönä.
Moni muukin asia on varmaan kannatettava, mutta Vapaa-ajattelijain liitto
on olemassa määrättyjä asioita varten.
Tärkeimpänä asiana pidän uskonnonharjoitusta kouluissa. Liiton puheenjohtajana koulujen sekularisaatio

olisi edelleen keskeinen asia toiminnassani vapaa-ajattelijoissa. Kantelupukki.fi:n kautta olen jo hoitamassa
tätä edunvalvontaa. Koululaisissa on
myös tulevaisuus - he ovat portti tulevaan.
Eroakirkosta.fi ja muut projektit,
joihin osallistun, ovat kokonaisvaltaisempia. Ulospäin niissä on näkynyt asiakaspalvelu ja toimittajien yhteydenottoihin vastaaminen. Sisäises-

ti toiminnassa tonttiani on ollut palveluiden suunnittelu ja toteuttaminen.
Voisin kirjoittaa tähän paljonkin siitä mitä olen tehnyt palvelinten ylläpidossa projekteille, mutta se ei liene
oleellista.
Paikallisessa yhdistyksessäni, Tampereen vapaa-ajattelijoissa, minuun
on luotettu sen verran, että pian liittymiseni jälkeen minut otettiin yhdistyksen hallitukseen ja myös eroakirkosta.fi:n taustatiimiin. Uusien
asioiden opettelu on liittynyt näihin asioihin ja olen valmis nyt astumaan suurempiin saappaisiin ja uusien haasteiden eteen.
Työ vapaa-ajattelijoissa sekulaarin Suomen puolesta on ollut ja tulee
olemaan harmaata puurtamista. Itse
en pysty tekemään kaikkea. Nykyisten projektieni lisäksi olisin liitossa keräämässä omien alojensa osaajia tekemään sekulaaria Suomea liiton kautta.
He ovat tähtiä. Minulle on tärkeää, että tehdään joukolla tulosta.
Tämän uskonnottoman toi vapaaajattelijoihin 11.9.2001 tapahtumat.
Lapsuuteni vietin ruotsinkielisellä raamattuvyöhykkeellä, josta lähdin Pohjoismaiden suurimpaan sisämaakaupunkiin opiskelemaan fysiikkaa. Valmistuin sitten aikoinani teknillisen fysiikan diplomi-insinööriksi.
Maalaispoikana koneiden käyttötunnit ovat jonkinlainen mittari. Itselläni on nyt 40 vuotta mittarissa ja varmaan saman verran edessä. Elämäntilanteeni on stabiili ja pystyn keskittymään liiton puheenjohtajan tehtäviin
täysipainoisesti ja johtamaan liiton
kohti seuraavaa etappia.
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TEEMANA

VAPAA-AJATTELIJAT
(JATKOA EDELLISESTÄ NUMEROSTA)

VARHAISKASVATUKSESTA
HAUTAUSTOIMEEN

T

Päivi Kovanen, KT, yrittäjä

KIRKKO IRTI VALTIOSTA

L

Pauli Hömppi

appeenrannan Vapaa-ajattelijain hallituksen jäsen
Torni Pinomäki kiteytti
liiton päätavoitteen otsikon mukaiseen lauseeseen.
(VA -lehti maaliskuu -17)
Kiteytykseen on helppo yhtyä. Kirkon
ja valtion ero merkitsisi vallankumouksellista muutosta vuosisatoja vallinneeseen valtiokirkkoasetelmaan.
Erossa valtiosta kirkko menettäisi erikoisasemansa lainsäädännössä,
koululaitoksessa, verotuksessa, perheiden muodostamisessa, armeijassa, hautaustoimessa ja siitä tulisi kansalaisjärjestö muiden rinnalla. Vapaa-
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ajattelijain siis kannattaa keskittyä teemaan kirkon eroon valtiosta.
Liittomme pääsihteeri esittää kokonaista sarjaa tavoitteita liiton toiminnalle. Nekin merkitsevät vallankumousta,
vieläpä lyhyellä aikavälillä toteutetuksi.
Samassa liiton julkaisun numerossa esitetään muidenkin kirjoittajien toimesta
radikaaleja tavoitteita liitolle.
Esityksistä tulee allekirjoittaneelle käsitys, että vapaa-ajattelijoilla tulisi olla oma missio kaikilla niillä aloilla joissa kirkkokin häärii. Sellainen
on mielestäni tarpeetonta.Tarvitaanko saattohoitoon, eutanasiaan, nimiäisiin, hautausseremonioihin, avioliiton
solmimiseen, erityinen ateistinen versio? Mielestäni ei. Tärkeintä on häätää

kirkko pois alueilta, joissa sillä ei kuulu olla erioikeuksia.
En myöskään lähtisi määrittelemään erityisiä vapaa-ajattelijain arvotuksia tai katsomuksia eri elämänaloille. Kirkon ero valtiosta riittää päätavoitteeksi meille. Emme kuitenkaan
voi estää ihmisiä uskomasta. Kannattaa siis keskittyä oleelliseen. Se auttaisi vapaa-ajattelijoita itseäänkin välttämään turhia kiistoja onko sammutettu väärin vai oikein.
Kannatan liittomme laajentamista
kansalaisjärjestönä. Jäsenkynnykset
matalammaksi ja kontaktit koko väestöön läheisimmiksi. Meneillään oleva
yhteiskunnallinen kirkon asemaa koskeva murros tulisi hyödyntää.

ervehdys Keski-Suomesta! Olen paikallisen yhdistyksemme hallituksessa ja vastuullani ovat
pääsääntöisesti olleet hautausmaa-asiat. En edes
muista, milloin olen liittynyt jäseneksi, mutta
aktiivisemmin olen ollut mukana vasta muutaman vuoden. Vapaa-ajattelun suuntaan olen
kuitenkin irtautunut jo pari vuotta rippikoulun käymisen
jälkeen, kun totesin kirkon valistuksen sopivan itselleni
kehnosti. Kysymykset perimmäisistä kysymyksistä eivät puhutelleet minua riittävästi, varsinkaan kun minkäänlaisia
epäileviä ajatuksia tai kysymyksiä ei oikein otettu vastaan.
Yhdistystoiminnassamme olen päätynyt pohtimaan toiminnan sisältöjä ja suuntautumista: mitä varten toimimme
ja mihin haluamme vaikuttaa? Olennaista näissä kysymyksissä mielestäni on, toimimmeko itseämme vai muita varten? Mikä on tärkeää: pyörittää organisaatiota sisäpiirissä
vai suunnata ulos näkymään, kuulumaan ja vaikuttamaan?
Mielestäni kaksi erityisen tärkeää asiaa ovat yhtäältä lasten varhaiseen oppimiseen ja toisaalta hautaustoimeen liittyvät kysymykset. (Tässä numerossa kirjoittajalta julkaistaan myös kriittinen analyysi uskonnon oppikirjasta. Toim.
huom.). Hautaustoimi on seurakuntien ja hautaustoimistojen käsissä päässyt rutinoitumaan niin vahvasti tiettyyn ja
tunnettuun uraan, että sen purkamiseen taidetaan tarvita
vahvoja vaikuttamisen kanavia ja tapoja. Hautajaiskultuurin muutos voi siis olla melko pitkän tien päässä, mutta ei
suinkaan mahdottomuus.
Laadin pari vuotta sitten itselleni hautajaissuunnitelman.
Suunnitelmaan kirjasin minulle tärkeitä asioita, joiden haluan niin hautaamisessani kuin mahdollisessa muistotilaisuudessa toteutuvan. Tekemällä näin ajattelen helpottavani läheisten tehtävää kuoltuani: heidän ei tarvitse pähkäillä, mitä olisin halunnut ja/tai mitä ja miten heidän pitäisi tehdä. Suunnitelman tekeminen voi helpottaa erityisesti
tilanteissa, joissa tietää, että läheisten mielipiteet ja katsomukset voivat olla eriäviä tai johtaa muuten ristiriitoihin.
Suosittelen muillekin.
Tässä yhteydessä kokoan lopuksi Vapaa-ajattelijain toiminnasta, minkä toivoisin jatkuvan tai alkavan toden teolla. Siinä mielessä tämä on enemmänkin mielipidekirjoitus
kuin mitään muuta. Vapaa-ajattelijoiden toiminnan kannalta merkittävinä tehtäväsarkoina pidän seuraavia:
Naisten koulutuksen tukeminen; tämä tehtävä on globaali ja sen merkitys on melkoisen olennainen perhei-

den, sukujen, yhteisöjen ja yhteiskuntien kehittymisen
kannalta, naiset muuttavat maailman lasten kanssa.
Varhaiskasvatukseen päiväkotien kasvatuksen (sekä VASUjen) itsearviointi katsomuksellisen tasavertaisuuden ja
suvaitsevaisuuden toteuttamisesta (esimerkiksi ohjelmisto/
sovellus, jossa väittämät ja valinnat arvioinnin pohjaksi).
Perusopetukseen koulujen ja opetuksen (sekä OPSien)
itsearviointi katsomuksellisen tasavertaisuuden ja suvaitsevaisuuden toteuttamisesta (samalla tavalla kuin
varhaiskasvatuksessa sovellus, jossa väittämät ja valinnat arvioinnin pohjaksi).
Uskonnollisten ryhmien, seurakuntien tms. päiväkodit, koulut on kiellettävä; vain julkisen vallan (yhteiskunnan) valvoma varhaiskasvatus ja perusopetus kaikille tarjottavana, yhtenäisenä ja uskontovapaana lain
ja rahoituksen piiriin.
 Lisää krematorioiden ja tunnutuksettomien kappelien
vaihtoehtoja ja/tai krematoriot pois seurakunnilta; uskonnottomia hautauspalveluja
Kansalaistoiminnan painotus: miten kansalaistoiminnan
osuutta yhdistyksessä (ja myös liitossa) kehitetään varsinaisen yhdistystoiminnan rinnalla, miten toteutamme projekti- tai teemakohtaista kansalaistoimintaa, jolla voisimme saada lisää näkyvyyttä ulospäin?
»» Tärkeää on esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin vaikuttaminen
jo suunnitelmia uudistettaessa (kuten on tehtykin);
kuitenkin myös vallitsevien käytäntöjen tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen ovat vähintään yhtä tärkeitä, joten tulee pohtia, millaisia keinoja tähän on löydettävissä
»» Vastaava tilanne on hautausasioissa; jakelimme hautaustoimistoille liiton tuottamia tiedotteita uskonnottomien vainajien omaisten kohtaamisesta ja huomioon ottamisesta; jotta käytäntöihin todella saadaan tuotua vaihtoehtoja, varsinainen tiedontarve kuitenkin lymyilee ns. tavallisen kansan parissa,
kun uskonnottomasta vaihtoehdosta ei saada riittävästi tietoa (huom. esim. koulun opetussuunnitelmat), löydettäisiinkö myös tiedottamiseen lisää/
uutta sisältöä
»» Yhdistysten omat paikalliset projektit ja kansalaistoiminnan suunnat, keskinäinen kaikelle tiedon jakaminen ja kannustus sekä ulospäin toimiminen ja
tiedottaminen; esim. Vaparin kansalle tehty teemanumero ja sen jakelu turuilla ja toreilla.
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OMA
VAPAA-AJATTELUNI

L

Liisa Taskinen

NUORET MUKAAN
TOIMINTAAN

O

Magdaleena Grönlund

len melko harvinaista laatua, nimittäin
nuori vapaa-ajattelija. Tai no, oikeastaan
harvinaisuuteni tulee siitä, että toimin vapaa-ajattelijoissa aktiivisesti. Omassa ikäluokassani, eli nuorissa aikuisissa, on kyllä
paljonkin samankaltaisen ajatusmaailman
omaavia, mutta jostain syystä nämä nuoret eivät ole vielä
aktiivisia toimijoita. Tämä onkin haaste, joka on yhteinen
kaikille vapaa-ajattelijoille ympäri Suomea, eli kuinka saada nuoret mukaan vapaa-ajattelijoiden toimintaan. Nuorten
osuus toiminnassamme on äärimmäisen tärkeää yhdistyksen jatkuvuuden kannalta, sekä myös sen puolesta, että vapaa-ajattelu saisi enemmän näkyvyyttä ja että ihmiset, varsinkin nuoret, saisivat siitä paremmin tietoa.
Kuinka näitä nuoria sitten saataisiin mukaan toimintaan?
Se on kysymys, johon on melko vaikea vastata. Nuorten aktiivisuus tunnetusti kaikessa järjestötyössä ja myös uskonnoissa on melko heikkoa. Kiitos omasta vapaan ajattelun
kasvatuksestani kuuluu perheelleni, mutta monella muulla nuorella on haastavammat lähtökohdat. Jos nuori kasvaa tapauskovaisten perheessä, ei hän välttämättä helposti
lähde haastamaan vanhempiaan uskonnon suhteen, vaikka olisikin eri mieltä. Toisaalta ateismin tuominen esille voi
tuntua nuorelle siltä, että hän loukkaa omaa perhettään tai
kulttuuriaan, vaikka samalla tavalla hänellä on oikeus tuoda omat arvonsa julki kuin uskovillakin.
Nuorten jäsenten hankinta on kiinni kaikista meistä vapaa-ajattelijoista. Me luomme sen yhteisen yhdistyskult-
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tuurin, johon nuorten on helppo tulla mukaan ja joka on
tarpeeksi houkutteleva, jotta he haluavat osallistua. Tämän vuoksi on tärkeää, että jäsenhankintaan ja toiminnan
muokkaamiseen osallistuvat kaikenikäiset vapaa-ajattelijat
ja että he muokkaavat yhdistyksemme tapakulttuuria myös
nuoriin vetoavaksi.
Tässä ajassa, kun vihapuhe nostaa päätään, meidän tulee
pystyä pitämään yllä rauhaa omien vahvuuksiemme avulla, eikä siirtyä vihapuhujien joukkoon. Olemme kuitenkin merkittävä vaikuttaja aidosti vapaan Suomen rakentamisessa, jossa kaikki hyväksytään omina itsenään. Vaikka
meidän on tärkeää haastaa uskontojen järjenvastaisuuksia,
ei meidän tule profiloitua järjestöksi uskovia vastaan, vaan
järjestöksi vapaan ajattelun ja uskonnottomien oikeuksien puolesta.
Nuoria vapaa-ajattelijoita, jotka eivät kuitenkaan ole vielä toiminnassamme mukana, on siis paljon, ja meidän pitää
pystyä todistamaan, että arvomme vastaavat heidän arvojaan. Sen vuoksi sekulaarin Suomen edustaminen ja Suomen, jossa uskonto on jokaisen oma asia eikä vallalla oleva arvo, pitää mielestäni nähdä erityisesti ihmisoikeuskysymyksenä. Vapaa-ajattelijoiden ytimenä on omasta näkökulmastani nimensä mukaisesti vapaa ajattelu. Kaikki
ajattelu on sallittua, mutta haluamme edistää rationaalista ja tiedepohjaista ajattelua. Uskotaan siihen mitä on todistettu olevan totta, ja luodaan yhteiskuntamme arvot ja
opetus sille pohjalle.

apsena kuulin joskus ohimennen joistakin henkilöistä heidän olevan vapaa-ajattelijoita, siis
jotenkin erilaisia, kirkosta eronneita. Paljon
myöhemmin, taisin olla jo aikuinen, äitini kertoi lapsena, tai todennäköisesti teini-ikäisenä,
lukeneensa isälleen, vanhan työväenpuolueen
miehelle tulleita Vapaa-ajattelija -lehtiä, ja todenneensa,
että niinhän se asia on, ei ole jumalia. Perhe ei kuitenkaan
eronnut kirkosta.
Teini-ikäisenä koin tarvetta yhteiskunnalliseen toimintaan ja asioihin vaikuttamiseen. Teiniliitto ja aktiivinen ja
vapaamielinen seurakunnan nuorisotyö tarjosivat väylän
aloittelevalle aktivistille. Varsinkin kesäisin ”kaikki” kävivätkin seurakunnan kesäpaikassa. Yhdessäolo ja lentopallo
innostivat, hartaushetket menivät siinä sivussa pakkopullana. Olin jopa isosena rippikoululeirillä. Se oli hauskaa, oli
vain yksi mutta – se uskominen ei onnistunut.
Itse asiassa jo aika pienenä lapsena ihmettelin kirkon
menoja, milloin niihin joutuikin osallistumaan. Koin ne
lähinnä huvittaviksi, ihan yhtä kummallisiksi kuin ”pakanoiden” menot villissä viidakossa, mistä lapsille kerrottiin
tarinoita. 19-vuotiaana sitten erosinkin kirkosta. Siihen
mennessä oli jo löytynyt muita järjestöjä toimintakanaviksi.
Sittemmin oli monenlaista järjestötoimintaa, työtä,
ruuhkavuodet. Vapaa-ajattelijat eivät sivunneet omaa elämää, vaikka järjestön ja sen hautausmaan tiesinkin. Ystävien kautta havahduin huomaamaan niin valtakunnallisen
kuin paikallisen Vapaa-ajattelijoiden järjestön tärkeyden.

Kotkassa on maan vanhin uskonnoton hautausmaa. Sillä on merkittävä kulttuuriarvo, ja se palvelee kaikkia kaupunkilaisia.
Minulle Vapaa-ajattelijat on ennen kaikkea uskonnottomien etujärjestö, joka on osa tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen yhteiskuntaan pyrkivää kansalaistoimintaa. Kirkon ja
valtion ero on toteutettava koko yhteiskunnassa. Elämänkatsomustieto tulee saada kaikille kouluopetukseen, uskontokuntien tehtävä on opettaa omaa uskontoaan. Suvivirrellä on niin kansanlaulun asema, että se toki voidaan kevätjuhlassa laulaa. Tietenkin koulusta tulee saada perustiedot
kaikista merkittävistä uskonnoista ja uskontojen historiasta. Päiväkoteihinkaan uskonnolliset elementit eivät kuulu. Hautaustoimi kuuluu yhteiskunnalle, kunnille tai tuleville maakunnille.
Tapakulttuuri on yhteiskunnan muutosten myötä murroksessa. Uskonnot ovat tarjonneet kuhunkin elämäntilanteeseen omat siirtymäriittinsä. Niille on tarjolla uskonnottomia vaihtoehtoja, joita tulee kehittää ja tehdä tunnetuksi.
Vapaa-ajattelijoiden jäsenistö vanhenee. Jäsenhankintaa tarvitaan. Mutta mitä on tarjota uusille jäsenille? Pelkät kokoukset eivät ole riittävä toimintamuoto. Opintopiirit, keskustelupiirit? Yleisötilaisuudet? Hautausmaatalkoot
missä mahdollista. Kotkassa yhdessäoloa talkootyön merkeissä oman paikkamme, Vapaarannan kunnostamisessa.
Ideoita kaivataan!
Kirjoittaja on
Kotkan Vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja

Kirjoittaja on Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry:n
puheenjohtaja
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TOTUUTTA ETSIMÄSSÄ

P

Robert Brotherus

yyteetön totuuden tavoittelu on aina ollut
minulle tärkeää. Muistan vielä hyvin, kuinka
ensimmäisellä luokalla luokkamme oppilaat
vietiin kirkkoon jumalanpalvelusta kuuntelemaan. Meidän oli määrä laulaa virsiä ja lukea uskontunnustus. Muistan ajatelleeni ärtyneenä: ”Eihän meiltä ole edes ole kysytty, uskommeko me
tähän oppiin! Mikäli jumalaa ei olekaan olemassa, mehän
syyllistymme valehteluun!”
Suurin osa ihmisistä varmaan kysyttäessä sanoisi arvostavansa totuutta. Mutta ehkä olen valmis näkemään keskimääräistä enemmän vaivaa päästäkseni maailmankuvani
mahdollisimman suureen totuudenmukaisuuden. Haluan
pitää maailmankuvani vapaana virheellisistä uskomuksista, olivatpa ne miten houkuttelevia tai lohduttavia hyvänsä ja haluan hyväksyä todennäköiset väitteet, olivatpa ne
miten tylsiä, masentavia, tai vaikeaselkoisia hyvänsä. Olen
valmis opiskelemaan ja tutkimaan päästäkseni kohti päämäärääni, lisäämään ymmärrystäni siitä mikä tekee käsityksistä todennäköisiä tai epätodennäköisiä. Luotan järkeen
ja tieteelliseen tutkimukseen maailmankuvani rakentajana.
Haluan kuoria pois näennäistotuudet siitä valtavasta informaatiotulvasta, jonka jokainen kohtaa.
Voin ilmoittaa olevani skeptikko, rationalisti, ateisti, uskonnoton, vapaa-ajattelija, naturalisti tai humanisti - kaikki
omilla tavoillaan sopivia nimityksiä. Liityin Skepsis ry:hyn

vuonna 1992, ollessani 18-vuotias. Olin juuri palannut Suomeen Englannissa käymästäni lukiosta, jossa lukemattomat filosofiset väittelyt eri maailmankuvan ja kulttuurin
omaavien nuorten kanssa oli ruokkinut omaa kiinnostustani kriittiseen maailmankuvan kehittämiseen. Muutama
vuosi myöhemmin kemian opintojeni aikana tutustuin
eläkkeellä olevaan kemistiin Erkki Haseen, joka oli vankkumaton ateisti ja Helsingin Vapaa-ajattelijoiden pitkäaikainen jäsen. Erkin rohkaisemana liityin Vapaa-ajattelijoihin ja hän puolestaan Skepsikseen. Myöhemmin Vapaaajattelijoiden kautta ovat mukaan tulleet Protu, Pro-Seremoniat ja Humanistiyhdistys.
Koen, että aktiivisuuteni näissä rationalisti-yhdistyksissä on auttanut edelleen terävöittämään ja syventämään
omaa ajatteluani ja maailmankatsomustani. Lukuisat keskustelut sekä mahdollisuudet julkisiin väittelyihin, haastatteluihin, artikkeleihin, luentoihin, Protu-leirien ohjauksiin ja siviiliseremonioiden organisointiin ovat olleet
rikas ja antoisa osa elämääni. Vaikka olen tullut mukaan
toimintaan vahvasti “katsomusjärjestö”-akselilta on ollut
myös mielenkiintoista päästä sisälle etujärjestötoimintaan
ja osallistua pieniin sitkeisiin askeleihin kirkon ja valtion
erottamiseksi toisistaan. Hieman yllättävää ehkä on, että vuosien varrella samalla myös suvaitsevaisuuteni outojen oppien kannattajia kohtaan on lisääntynyt. Ymmärrän, että ihmisen ei tarvitse olla hullu uskoakseen vahvasti hyvinkin hulluihin väitteisiin ja että erehtyminen
on hyvin helppoa.

Vapaa-ajattelijat

EI VAIN YKSITYISASIA
Aki Räisänen

Uskontoja ja katsomuksia, vapaa-ajatteluakin, voi tarkastella useammasta eri näkökulmasta. Vallan näkökulma ei
ole niistä vähäisin.
Erityisesti kaikkiin kirjauskontoihin kuuluu syyllistäminen, sääntely, kuri ja pelottelu sekä vastapainona lupaus
ikuisesta elämästä tai jostain muusta yhtä mahdottomasta.
Tällainen soveltuu aina hyvin yhteiskunnan valtaapitävien pirtaan päinvastoin kuin totuttuja malleja kyseenalaistava, yksilön vapauksia ja omaehtoista ajattelua kannustava toiminta kuten vapaa-ajattelu.
Niinpä, kun yhteiskunnan johto hallitsee taloudellisin
keinoin ja väkivaltakoneiston avulla, se tarvitsee kolmanneksi keinokseen henkiskulttuurisen valtarakenteen.
Tästä valtakerrostumasta puhutaan vähiten, koska sen
eri ulottuvuuksia on vaikeampi hahmottaa, perinteet ja totutut tavat istuvat syvässä ja usein mennään yksilön omalle
pelikentälle niin lähelle ettei sitä haluta tehdä.
Vapaa-ajattelijoiden piirissä puhutaan toki tuon valtarakenteen osittaisesta purkamisesta eli valtion ja kirkon erottamisesta, mutta mieluusti myös siitä, että uskonto tai uskonnottomuus on jokaisen oma yksityisasia.
Yksilön näkökulmasta näin onkin, mutta yhteiskunnan
näkökulmasta ei.
Ja kuten useat esimerkit kirkon rahoituksen siirrosta valtion budjetin osaksi tai kirkosta eroamisen harhautussivustojen perustamiseen osoittavat, niin ei Suomessakaan valtiovalta uskonnollisten yhteisöjen toimijoista nyt puhumattakaan toimettomina seuraa kirkostaeroamisten vyöryä vaan pyrkivät paikkaamaan valtarakennetta.
Tuon henkiskulttuurisen valtarakenteen voimasta kertoo, että vaikka eroamisten myötä yli miljoona suomalaista ei kuulu uskonnollisiin yhteisöihin niin silti yksikään
puolue ei ole nostanut kirkon ja valtion eroa yhdeksi kärkiteemoistaan eivätkä edes kansanedustajaehdokkaat kampanjoi sillä.
Arkipäivän perustelu tälle voi olla ”yksityisasia”, ”enemmistö yhä kuuluu kirkkoon” , ”liian arka asia” tai joku muu

vastaava. Todellisempi syy on se, että pinta-asioista, päivänpolitiikasta on helppo puhua, mutta ideologioista ja valtarakenteista ei keskustelua haluta.
”Yksityisasia” on kiistatta ongelma myös vapaa-ajattelijoille, vaikka tuo yksityisyyteen puuttuminen olisi vain jäsenyyden tarjoamista. Uskonnollisiin yhteisöihin kuulumattomien ja vapaa-ajattelijoiden jäsenmäärän välillä on
valtava epäsuhta.
On luonnollista, että jos kirkosta eroaminen tapahtuu
verojen välttelyn takia tai yhteisön kahleista irti pääsyksi niin ei ensimmäinen ajatus ole liittyä kilpailevaan yhteisöön jäsenmaksuja maksamaan.
Kirkosta eroaminen on Suomessa teknisesti helppoa, samoin Vapaa-ajattelijoihin liittyminen. Tämä ei ole esteenä
vapaa-ajattelun etenemiselle.
Vapaa-ajattelijat liittona tekee tärkeää viranomaistyyppistä työtä antamalla lausuntoja ja patistamalla valtion viranomaisia toimimaan lain mukaisesti. Tätäkin edunvalvontaa tarvitaan, mutta myös muuta.
Vaikka vapaa-ajattelijoiden yhdistyksiin liittyminen on
helppoa, niin siihen tarvitaan motivaatio ja sen myötä käsi kädessä tulee myös halu sitoutua, osallistua yhdistyksen toimintaan.
Suomi on laaja, toimintaolosuhteiltaan eroava maa eikä
yksi ja sama resepti tepsi kaikkialla.
Olen kuitenkin sitä mieltä, että Vapaa-ajattelijain liiton
kannattaisi teettää kattava tutkimus vapaa-ajattelijain toiminnan tunnettuudesta, toimintaan mukaan tulemisen esteistä ja toiveista sekä siitä, miksi nykyiset jäsenet ovat mukaan tulleet ja mitä lisää he haluaisivat.
Voi hyvinkin olla, että me pitkään mukana olleet tarjoamme toimintamalleja ja -sisältöjä, jotka eivät tarpeeksi
vahvasti uusia mahdollisia toimijoita puhuttele.

Kirjoittaja on
Kainuun Vapaa-ajattelijain puheenjohtaja,
liittovaltuuston jäsen

Uutisia

Väitös filosofian
opetuksesta

Myös elämänkatsomustiedon oppiaineen
kehittäjänä tunnettu Tuukka Tomperi
väitteli huhtikuussa Tampereella tohtoriksi aiheenaan ”Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia. Filosofia oppiaineena
ja kasvatuksena”. Koostavan erillisteoksen
lisäksi väitöskirjaan seitsemän aiemmin
ilmestynyttä artikkelia, ks. http://netn.fi/
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kirjat/filosofianopetus Suomessa filosofiaa
on ehdotettu peruskoulunkin oppiaineeksi, ja uusin lukion tuntijako tuplasi filosofian pakolliset kurssit kahteen.

Joensuun kesässä Iloa ja
Yötä
Joensuun vapaa-ajattelijat on päättänyt
esittäytyä Ilosaari-rockin aikana 14. hei-

näkuuta kaupungin vilkkaalla keskustaalueella, kertoo puheenjohtaja Ari Sulopuisto, joka kävi jo keväällä katsastamassa liiton toimistolla varuste- ja jakoaineiston tilannetta.
-Toinen tapahtuma, jossa olemme esillä ”turuilla ja toreilla”, on elokuun lopulla Joensuun Yö. Alamme jo hyvissä ajoin
ennen yötä, kertoi Ari.
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Vapaa-ajattelijat

ELÄMÄNI KÄÄNNEKOHTA

M
Olavi Korhonen

itä vastavalmistunut kansakoulunopettaja tekisi juhannuspäivänä 1968? Miettisi tulevaa uraa opettajana, Jyväskylässä
tai Ähtärissä. Kai se perhekin tulisi kuvaan jossain vaiheessa. ”Mitä se poikamies akalla tekkee kun ei oo muuta perhettäkään!” Niinpä iltapäivällä pistäydyin opiskelijabaarissa, missä huomasin ilmoituksen YK-rauhanturvajoukoista. Ilmoittautumisaika oli päättymässä seuraavana päivänä,
jolloin marssin rekrytointitoimistoon. Olin kai sopivan sotilaskoulutuksen saanut ja pääsin valmennukseen Niinisaloon heinäkuun alussa.
Räväkka alku ja lämpötilashokki: Rauhanturvatehtävät
alkoivat Kyproksella 11.7, lähtiessä Porissa oli +6 astetta,
kun reilun 9 tunnin lennon jälkeen Nikosiassa oli varjossakin +38 astetta. Kuuminta ja sateetonta aikaa kesti syyskuun puoliväliin saakka.
Nuorelle miehelle rauhanturvatehtävä Kyproksella oli
merkittävä. Silloin oppi näkemään mikä on elämässä ja kansainvälisessä yhteistyössä oikeasti tärkeää - ja kuinka paljon paremmin Suomessa olivat asiat. Rauhanturvaamistehtäviin osallistui kahdeksan maan edustajia, mm. Tanskasta, Irlannista, Itävallasta ja Ruotsista. Suomalaisia oli n.
520 miestä ja yhdessä tanskalaisten kanssa vastasimme ns.
vihreän linjan vartioinnista.
Oma joukkueen suuruinen osasto asui hylätyssä koulussa, joka sattui olemaan vain parin sadan metrin päässä
kulmakaupasta, mistä sota alkoi vuonna 1964 ( Ks. kuva ).
Ympärivuorokautinen vartiointi n. joka yhdeksäs tunti/mies kysyi kuntoa, mutta vapaa-aikaakin jäi. Pelattiin
mm. lento- ja pesäpalloa. Kerran viikossa kävimme Kyre-

nian rannalla uimassa. Parasta olivat yksi saarilomaviikko
ja kaksi viikon lomaa joko Egyptissä tai Israelissa.
Kyproksella näin kreikkalaisten ja turkkilaisten vastakkainasettelun. Toisella puolen oli ortodoksitausta ja toisella islam, kieli- ja rotuerot ja vuosisatojen veljesviha. Koston kierteelle ei näytä olevan loppua sielläkään.
Siellä minusta alkoi kypsyä vapaa-ajattelija. Mielestäni
maailmankatsomuksen takia ei pitäisi voida tappaa toisia!
Tuollainen suvaitsemattomuus ja vihan kierre on saatava
loppumaan. YK-joukkojen valvonta perustui moraaliseen
voimaan ja tasapuolisuuteen.
Itselleni muodostui ystävyyssuhteita sekä kreikkalaisten että turkkilaisten kanssa: olen ollut läsnä turkkilaisessa ympärileikkauksessa ja olen ollut kreikkalaisissa häissä.
Kokemuksia täynnä palasin opintojen pariin keväällä -69.
Erosin ev.lut. kirkosta vuoden -71 syksyllä ja olisi luullut,
että ratkaisu olisi ”repinyt puun juuriltaan.” Vain lähisuku
ja puoluetoverit paheksuivat. Epävarmana, mutta rohkeana etsin paikkaani työelämässä. Kolmeen otteeseen opettajana, LPK:n toiminnanjohtajana ja ylioppilaskylän vapaaaikasihteerinä. Nykyisen vaimoni tapasin elokuussa-74 ja
yhteen asumaan muutettiin syksyllä -74. Esikoinen syntyi
kesäkuussa -75. Ilman ennakkoilmoitusta vaimoni erosi
kirkosta ennen lapsen syntymää, ettei ristiriitaa tulisi kastetaanko lapsi vai ei.
Vasta – näin jälkikäteen - vuonna 1976 menin Jyväskylän Vapaa-ajattelijat ry:n vuosikokoukseen ja liityin jäseneksi. Ja jo 1978 olin yhdistyksen edustajana Vaasan liittokokouksessa. Siitä alkoi pitkä vapaa-ajattelutaival ja jatkuu edelleen.
Kirjoittaja on toiminut pitkään liiton eri tehtävissä,
viimeksi liittovaltuuston puheenjohtajana

3. JUMALATTOMAT KESÄPÄIVÄT JAZZ-JUHLIEN AIKANA
15.7.2017 KLO 15 - 19 | NORTAMONKATU 3, 28100 PORI

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO

VAPAA-AJATTELUN
AJANKOHTAISUUS

Esa Ylikoski, valtioneuvoston asettaman
yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan jäsen

PORIN PALOT - KATSAUS HISTORIAAN
Erkki Yli-Jokipii

TERVETULOA!

Jukka Kim

PIENTÄ HAUKKAPALAA
JA ARPAJAISET

Lisätietoja puh. 046 811 9074
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VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO RY | LIITTOKOKOUS 10.-11.6.2017 OULUSSA

TAVOITTEET JA STRATEGIA

SEURAAVAKSI LIITTOKOKOUSKAUDEKSI 2017-2020
- LIITTOHALLITUKSEN 29.4.2017 HYVÄKSYMÄ ESITYS LIITTOKOKOUKSELLE 10.-11.6.2017.
- KESKUSTELUA ESITYKSESTA VOI KÄYDÄ ESIMERKIKSI KESKUSTELU AT VAPAA-AJATTELIJAT
SP-LISTALLA.

1.Toiminta-ajatus
Vapaa-ajattelijain liitto on uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö, joka myös edistäätiedepohjaista maailmankuvaa ja
humanistista etiikkaa.
Liitto edistää ajatuksen, uskonnon ja katsomuksen vapautta,
julkisen vallankatsomuksellista neutraalisuutta sekä ihmisten
yhdenvertaista, syrjimätöntä kohteluauskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta.
Liitto edistää sekulaaria yhteiskuntaa ja tapakulttuuria sekä siviiliseremoniapalveluja.
Liitto edistää rationaalista ajattelua, tiedepohjaista todellisuuskäsitystä sekä sekulaariahumanistista etiikkaa ja elämänkatsomusta.
Liitto toimii osana kansainvälistä liikettä uskonnottomien oikeuksien puolesta jauskontojen vaikutuksen vähentämiseksi.

2. Visio
Vapaa-ajattelijain tavoittelema Suomi on sekulaari valtio ja yhteiskunta, jossa
valtio ja kunnat ovat uskonnollisesti ja katsomuksellisesti tunnustuksettomia sekä samallasitoutuneita ihmisoikeuksiin ja
niiden yleisinhimillisiin arvoihin,
kasvatus ja koulutus nojautuvat tiedepohjaisuuteen, rationaalisuuteen, kestäväänkehitykseen ja sekulaareihin humanistisiin arvoihin
lasten ja nuorten etuja ja ihmisoikeuksia sekä oman identiteetin rakentamistakunnioitetaan,
kansalaistoiminnan ja -järjestöjen rooli on tärkeä vapaassa,
vuorovaikutteisessademokraattisessa yhteiskuntakehityksessä,
Vapaa-ajattelijain ja muiden sekulaarijärjestöjen toiminnalla
on merkittävä rooli sekulaarinkulttuuriin palvelurakenteiden
edistäjänä ja tuottajana.- Suomi toimii kansainvälisesti myös
uskonnottomiin kohdistuvien ihmisoikeusloukkaustenlopettamiseksi.

3. Arvot
Liiton yhteiskuntapoliittiset ja kulttuuriset tavoitteet ovat ihmisoikeusperustaisia. Liitto noudattaaomassa toiminnassaan perusja ihmisoikeuksia sekä niiden yleisinhimillisiä arvoja.
Sekulaarin humanismin perusarvoihin, ihmisyyteen kuuluvat
yksilön ja ajatuksen vapaus,yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä vas-

tuu lähimmäisestä ja ympäristöstä. Kunnioitamme klassisiahyveitä kuten totuudellisuus, hyvyys, viisaus, kohtuullisuus, suvaitsevaisuus jaoikeudenmukaisuus.
Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Ihmisten erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioitus liiton omassa toiminnassa on keskeisiäarvojamme. Vapaa-ajattelijayhdistykset yhdistävät yhteisesti sovittujen ja sovittavien tavoitteidenpuolesta monenlaisia ihmisiä, joilla on erilaisia perusteita ja painotuksia niin Vapaa-ajattelijaintoimintaan kuin politiikkaan. Kaikilla
vapaa-ajattelijoilla on yhdistyksessään yhdenvertaisetmahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa toimintaan.

4. Strategiset perustavoitteet
4.1 Kirkon ja valtion suhde uudistetaan

Vapaa-ajattelijain perustavoitteena on Evankelis-luterilaisen kirkon ja Ortodoksisen kirkonjulkisoikeudellisen erityisaseman
purku. Kirkot alkavat päättää omista säännöistään muidenyhteisöjen tapaan, jolloin kirkkolain ja Perustuslain 76 § erityisratkaisut voidaan lopettaa.Kirkollisverojärjestelmä ja monopoliasema hautaustoimessa lopetetaan. Uskontoa tai senpuuttumista koskeva merkintä väestörekisterissä lopetetaan niin lapsilla kuin aikuisillakin.
Valtio ja kunta kunnioittavat julkisen vallan neutraliteettiperiaatetta ja ihmisten yhdenvertaistakohtelua uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta. Mitään uskonnollista tai katsomuksellistayhteisöä ei syrjitä eikä suosita. Julkinen valta varmistaa ihmisten
ajatuksen, uskonnon jakatsomuksen vapauden. Ihmisillä on oikeus harjoittaa ja olla harjoittamatta uskontoa, oikeuskuulua tai
olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan, oikeus tuoda tai
olla tuomatta julkiuskontoaan tai katsomustaan. Ihmisillä on oikeus pitää uskonto ja katsomus yksityisasianaan.

4.2 Uskonnonopetus poistetaan kouluista

Vapaa-ajattelijain perustavoitteena on uskonnonopetuksen lopettaminen peruskoulussa, lukiossa javarhaiskasvatuksessa. Uskonnon nykyinen ylikorostus on perusteetonta. Uskonnoista jakatsomuksista opettamiseen ei tarvita omaa oppiainetta, vaan ne
voidaan ottaa huomioon historian,yhteiskuntaopin sekä etiikan
ja filosofian opetuksessa. Filosofian ja siihen liittyvän etiikan opetuson perusteltua aloittaa jo peruskoulussa.
Nykyisen oppiainejaon vallitessa Vapaa-ajattelijat toimivat elämänkatsomustiedon asemanvahvistamisen puolesta ja edistävät
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sen avaamista kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksiuskonnonopetuksen vaihtoehtona. Se tarkoittaa samalla uskonnonopetuksen pakollisuudenloppumista. Elämänkatsomustiedossa
kehitetty tapa käsitellä asioita ilman sidonnaisuuttauskontoihin
ja katsomuksiin tulee saada laajempaan käyttöön.
Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja II asteen opiskelussa aletaan kunnioittaa nykyisiälakeja ja opetussuunnitelmia.
Evankelis-luterilaisen kirkon uskonnonharjoituksen järjestäminentoiminnan osaksi ei kuulu niissä päivähoidon ja oppilaitosten
tehtäviin. Opetuksen ja muuntoiminnan tulee olla ”uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta” jatunnustuksetonta niin, että päiväkodin ja koulun vuosi- ja päiväohjelmaan ei sisällytetäjumalanpalveluksia ja hartaustilaisuuksia,
eikä kouluruokailuihin ja välipalahetkiin sisällytetäohjattua ruokarukoiluttamista.

4.3 Sekulaari tapakulttuuri laajenee ja
monimuotoistuu

Vapaa-ajattelijat tukevat monipuolisen sekulaarin kulttuurin, taiteen ja liikunnan kehittämistä.Olemme edistämässä sekulaaria tapakulttuuria vuodenkierron juhlapäiviin ja ihmiselämänkäännekohtiin. Sekulaarijärjestöjen yhteistoiminnalla on tärkeä sija sekulaarin kulttuurinpalvelujen edistäjänä ja tuottajana. Tuemme
valtakunnallisesti siviiliseremonioiden, kutennimiäiset, häät ja
hautauksen tilaisuudet, palvelujen kehittämistä yhteistyöpohjaisesti ja myösvapaa-ajattelijain omana toimintana.
Hautaustoimessa evankelis-luterilaisen kirkon monopolistinen ja uskonnottomien syrjinnänmahdollistama erityisasema
tulee lopettaa. Hautaustoimi sekä krematorioiden jatunnustuksettomien kappelien perustaminen ja ylläpito tulee sisältyä uusien SOTE-alueidentoimintaan. Samalla Vapaa-ajattelijat edistävät hautauskulttuurin uudistumista, tuhkauksenedelleen yleistymistä ja uurnahautauksien sekä tuhkan sijoittamisen ja sirottelunmonipuolistumista.

4.4 Tiedepohjainen maailmankuva ja
rationaalinen ajattelu vahvistuvat

Vapaa-ajattelijain mielestä oppilaitosten opetuksen ja opiskelun
tulee olla tiedeperustaista jarationaalista. Suomessa ei tarvita julkisen vallan tukemia uskonnollisia kouluja. Koulunuskonnonopetukseen ei saa nykyisten opetussuunnitelmienkaan mukaan sisällyttäätunnustuksellisuutta. Kansainvälisten järjestöjen aggressiivisesti markkinoiduillefundamentalistisille ”luomisopeille” ei pidä
antaa sijaa kouluissa. Kansalais- ja työväenopistojen eitule tukea
tieteellisesti perustelemattomien uskomusoppien ja uskomushoitojen markkinointia.
Yliopistojen ja tutkimuslaitosten tulee lisätä panostaan tiedepohjaisen ja kriittisen ajattelun esilläpitämiseen julkisuudessa.
Tieteellisten seurojen julkista toimintaa tulee tukea. Myös medialla onoma vastuunsa siinä, antavatko ne uskomushoitojen -oppien markkinointiin ilmaista tilaa.
Vapaa-ajattelijat tarjoavat omilla viestintäkanavillaan, lehdessä, nettisivuilla Facebook-ryhmässäfoorumia kriittiseen ja rationaaliseen keskusteluun mukaan lukien uskontojen perusoppien
jakäytäntöjen kritiikki.

4.5 Humanistinen etiikka ja
elämänkatsomus edistyvät

Vapaa-ajattelijat kunnioittavat ihmisoikeuksia, yleisinhimillisiä
arvoja ja humanismia.Sääntöjemme lisäksi tälle antavat perus-
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taa vuonna 2016 hyväksytty pohjoismainenhumanistimanifesti sekä omien kansainvälisten järjestöjemme ohjelmat; olemme
jäseninäKansainvälisessä humanistisessa ja eettisessä unionissa
(IHEU) ja Euroopanhumanistifederaatiossa (EHF) sekä teemme
yhteistyötä pohjoismaisten järjestöjen kanssa. Humanismin puolustaminen ja edistäminen maailmassa ei onnistu ilman määrätietoista taistelevaaotetta.
Vapaa-ajattelijat tuovat esiin, että väitteet uskonnoista moraalin lähteinä ja perustana ovatvirheellisiä. Ihmisoikeussopimukset, perusoikeudet sekä demokraattisesti säädettyihin lakeihinperustuva yhteiskunta on sekulaarin ajattelun ja kulttuurin tulosta.
Vanhoihin uskontosidonnaisiindogmeihin perustuva käyttäytymisen kontrolli aiheuttaa ihmisille merkittävää haittaa jahyvinvointivajetta. Seksuaalisuuteen ja lisääntymisterveyteen liittyvät
uskonnollisperusteisetkiellot, kuten raskauden ehkäisyn ja ehkäisyvalistuksen kielto, ovat pöyristyttäviä esimerkkejäuskontosidonnaisuuden haitallisuudesta.

5. Toiminnan
peruslinjat
5.1 Yhteiskuntavaikuttaminen

Vapaa-ajattelijat toimivat perus- ja ihmisoikeusperustaisesti yhteiskuntavaikuttajana muidenihmisoikeusjärjestöjen joukossa ja
yhteistyössä niiden kanssa. Liitto ottaa kantaa ja antaalausuntoja
ennakoivasti ja pyydettäessä; yhdistykset ottavat kantaa kunnissa ja alueellisestiennakoivasti ja pyydettäessä.
Vapaa-ajattelijat kehittävät jatkuvasti omaa asiantuntijuuttaan
pyrkien aloitteelliseen jamonipuoliseen vaikuttamiseen. Myös reagointia, yleensä nopeaa reagointia tarvitaan. Liitonedustajat kehittävät suoraa vuorovaikutusta virkakoneiston ja poliittisten päättäjien kanssa.Tavoitteidemme edistämiseksi voidaan tukea kansalaisaloitteita ja niiden nimienkeräystä.

5.2 Etujen ja oikeuksien
puolustaminen

Vapaa-ajattelijain liitto on sääntöjensä mukaan uskonnottomien
etu- ja oikeusturvajärjestö. Emmeaja etuoikeuksia, vaan yhdenvertaista ja syrjimätöntä kohtelua myös uskonnottomille. Erityisenhuomion kohteena ovat lapset ja nuoret.
Liitto ja yhdistykset antavat ilmi tulleissa syrjintätapauksissa
neuvonta- ja oikeusturva-apua.Puutumme myös syrjiviin käytäntöihin yleisemmin. Oikeusturva- ja neuvontatukea tarjoaa myöskantelupukki.fi -palvelu, jossa ovat mukana Helsingin ja Tampereen vapaa-ajattelijat. Teemmetarvittaessa kanteluja ja valituksia, ja voimme viedä asioita esiin myös kansainvälisiintuomioistuimiin ja muihin ihmisoikeustoimielimiin. Neuvonnalla, myös
ennakoivalla neuvonnallaon tärkeä rooli muun muassa lasten ja
nuorten pääsyssä oikeuksiinsa. Neuvontaa suunnataan sekäviranomaisille että ihmisille ja perheille.

5.3 Palvelujen tarjoaminen

Tuemme sekulaarin tapakulttuurin laajentumista sekä tuotamme
yhteistyöpohjaisesti ja omassakintoiminnassamme siviiliseremoniapalveluja. Olemme mukana osaomistajina Pro-Seremonioidentoiminnassa ja pyrimme laajentamaan sen toimintaa. Liitto
myöntää jäsenperheilleenhakemuksesta avustusta siviiliseremoniapalvelujen kustannuksiin. Myös monet yhdistykset janiiden
aktiivit toteuttavat uskonnotonta puhujapalvelua sekä hautajaisiin että iloisiin perhejuhliin.

Vapaa Ajattelija

Useiden yhdistysten ylläpitämillä hautausmailla on alueen uskonnottomien ihmisten kannaltatärkeä merkitys syrjimättömien
hautausmaapalvelujen turvaamisen kannalta.Hautausmaatoiminnassa tärkeällä sijalla on myös vapaa-ajattelijoiden ja muiden uskonnottomientekemä vapaaehtoistoiminta.

5.4 Julkisuus ja viestintä

Tiedotustoiminnalla ja vuorovaikutuksellisella viestintäkulttuurilla on edelleen olennainenmerkitys Vapaa-ajattelijain tavoitteiden toteuttamisessa ja edistämisessä. Asioiden julkisuuteennostamiseen on monia eri kanavia, joten monikanavaisuuden hyödyntämiseen viestinnässämmepanostetaan.
Julkaisemme Vapaa Ajattelija -lehteä, joka tuo esiin liiton tavoitteita ja virittää meitä sekulaarinajattelun ja kulttuurin ilmiöitä koskevaan uudistuvaan sisällöntuotantoon. Lehden lukijakuntaapyritään laajentamaan. Myös liiton asiakohtaisilla esitteillä eri
kohderyhmille on tärkeä merkitys,ja niitä julkaistaan sekä painotuotteina että netissä.
Liitto tukee yhdistysten lehtiä ja muuta alueellista julkaisutoimintaa. Julkaisemme ja kehitämmeliiton ja yhdistysten nettisivuja, joka on sekä informaation että mielipiteenvaihdon kanava.
Facebook ja muut vastaavat foorumit tarjoavat mahdollisuuksia vilkkaaseenvuorovaikutukselliseen keskusteluun. Videokuvan
ja äänen käyttöä viestinnässä lisätään.
Perusoikeuksista, sekulaarista tapakulttuurista ja vapaa-ajattelusta tarvitaan myösmaahanmuuttajille kohdistettuja esitteitä
ja informaatiota, kuten uskonnonvapaus.fi -sivustonpääsisältöjä,
muillakin kuin suomen kielellä.
Liiton mediatiedotus tukee yhteiskuntavaikuttamista sekä sekulaarin kulttuurin kehitystä.Mediapalvelua kehitetään ja monipuolistetaan. Tarvitaan monia asioiden esittäjiä, esimerkiksierilaisia haastateltavia eri tyyppisiin medioihin eri asioista, joita
ajamme eteenpäin.
Viestinnän digitalisoituminen ja sosiaalinen media on avannut
meille aivan uusia mahdollisuuksiaja kanavia viestintään yleensä
ja erityisesti myös vuorovaikutukselliseen ja keskustelevaanviestintään. Samalla sosiaaliseen mediaan liittyy monia ongelmia ja
haasteita, kuten esimerkiksiFacebookin ja Googlen ”kuplauttava” vaikutus. Myös vapaa-ajattelijoihin, ateisteihin jauskonnottomiin kohdistuu netin eräillä foorumeilla jatkuvaa suunnitelmallista vihapuheluontoistakampanjointia. Valheet ja väärät puheet tulee torjua ja kiinnittää huomiota oikeaan tietoon jakuvaan
toiminnastamme.

5.5 Yhteistyö

Vapaa-ajattelijain tavoitteiden edistämisessä ja toteuttamisessa
tarvitaan monimuotoistayhteistyötä. Siihen kuuluvat yhtäältä viranomaisyhteistyö ja vuorovaikutus säädösvalmistelijoidensekä
poliittisten päättäjien kanssa. Lisäämme yhteistyötä poliittisten
puolueiden,eduskuntaryhmien ja kansanedustajien kanssa samoin kuin kunnallisten ja maakunnallistenvirkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa. Samalla teemme yhteistyötä kansalaisyhteiskunnantasolla toisten sekulaarijärjestöjen kanssa ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Syrjinnän poistamiseksitarvitaan yhdenvertaisuuslaissa mainituista kielletyistä syrjintäperusteista kärsivien
väestöryhmienkeskinäistä solidaarisuutta ja toisilta oppimista.

5.6 Järjestötoiminta

Toiminnan eri vaiheissa on paikallaan pysähtyä ja katsoa, missä mennään. Vapaa-ajattelijain omantoiminnan uudistaminen,

monipuolistaminen ja joustavoittaminen ovat nyt tarpeellisia sekä liitto- että yhdistystasolla.
Työtä pitää jakaa, joten tarvitaan erilaisia työryhmiä ja projekteja. Asioiden valmisteluun jatoimeenpanoon tarvitaan myös uusia
valtakunnallisia projekteja, joihin voi osallistua ainakin netinvälityksellä eri puolilta Suomea, eikä niihin mukaan tuloon ja toimintaan kysellä jäsenkirjoja.Tuetaan liiton työryhmien tapaamisia sekä pääasiassa nettiperusteisten projektien jatkuvuutta jakehitystä.
Tarvitaan yhdistysten keskinäistä vuorovaikutusta ja toisilta oppimista, myös kasvokkainkohtaamista ja keskustelua toimintaseminaareissa. Yhdistysten toiminta kehittyy
alueellisena,useimmiten maakunnallisena.
Tavoitteena tulee olla, että järjestötoiminta vapaa-ajattelijoissa
on paitsi vaikuttavaa myösmukavaa, hauskaa ja virkistävää. Siinä tapaa erilaisia ihmisiä, joiden kanssa ei tarvitse olla kaikistaasioista samaa mieltä, mutta joiden kanssa voi edistää vapaa-ajattelua ja keskeisiä tavoitteitamme.Keskinäinen vuorovaikutus vapaa-ajattelijain keskuudessa on ystävällistä sekä ihmistenerilaisuutta ja mielipiteitä kunnioittavaa.
Jokainen uusi jäsen on tärkeä ja suuri mahdollisuus. Jokainen
jäsen voi vapaasti päättääjäsenyytensä aktiivisuuden tason. Aivan
erityinen huomio aletaan kohdistaa nuorten mukaan tulonedistämiseen. Myös nuorten jäsenten oman nuorisotoiminnan mahdollisuus tulee tilanteen tullessamahdollistaa.

5.7 Jäsenhankinta

Vapaa-ajattelijain yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja painoarvon kannalta on tarpeen lisätähenkilöjäsenten määrää. Näin ollen yhdistys- ja liittotasolla viestinnässä ja henkilökohtaisessavuorovaikutuksessa kiinnitetään huomiota jäsenyyskysymyksen
rohkeaan ja kohteliaaseen esilleottoon. Uskonnottomien ihmisoikeudet eivät edisty ilman Vapaa-ajattelijain liittoa, liitto ei edistyilman yhdistyksiä eivätkä yhdistykset kehity ilman uusien vapaa-ajattelijoiden mukaan tuloa.

5.8 Talouden vahvistaminen

Vapaa-ajattelijain liiton toiminnan rahoitusta ja varainhankintaa
pitää kehittää.Ihmisoikeusjärjestöjen toimintaan meillä ja muualla kuuluu keskeisellä sijalla varainhankintalahjoitusten ja testamenttien kautta. Kertalahjoitusten lisäksi voidaan nostaa esille
jopakuukausittaiset lahjoitussopimukset.
Vapaa-ajattelijain hanketoimintaa tulee kehittää. Toimintamme ihmisoikeuksien ja sekulaarinkulttuurin puolesta on luonteeltaan ja laadultaan sellaista, että meidän on perusteltua hankkeistaaperustoimintojamme ja tätä kautta hankkia niihin myös
projektirahoitusta, joka voi mahdollistaamyös uuden henkilöstön palkkaamisen. Projektirahoituksella voidaan ja tulee tehdä
vain sellaistamitä meidän muutenkin pitäisi tehdä, mikäli voimavarat siihen riittävät.

5.9 Kansainvälinen yhteistyö

Vapaa-ajattelijain liitto jatkaa jäsenyyttään ja yhteistyötään Kansainvälisen humanistisen ja eettisen unionin (IHEU) ja Euroopan
humanistifederaation (EHF) kanssa sekä pohjoismaistayhteistyötä niiden jäsenliittojen kanssa. Hyödynnetään kansainvälisiä
projekteja, kuten Ajatuksenvapaus -raportit (http://freethoughtreport.com/) ja Loppu jumalanpilkan kriminalisoinnille -kampanja (http://end-blasphemy-laws.org/). Samalla annamme oman
panoksemme ihmisoikeustoimijoiden tukemiseen sekä vakavien
ihmisoikeusloukkausten vastaiseen taisteluunmaailmalla.
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Pääsihteerin palsta

palsta

Pääsihteerin palsta

Puolustusvoimissa jumalanpalvelusten pakollisuus ev.-lut. kirkon jäsenille saatiin poistettua vuoden 2015
uudistuksessa, ja niille tulee järjestää
vaihtoehtoista ei-uskonnollista ohjelmaa. Mahdolliset iltahartaudet eivät ole enää palvelusta, vaan rinnastetaan harrastustoimintaan. Eettiseen
opetukseen ei saa enää liittää uskon-

tojen, omaehtoisten lausuntojen, ennakoivien ehdotusten ja kannanottojen antajana sekä niistä tiedottajana.
Lisäksi on tehty ajankohtaisia asioita
kommentoivia tiedotteita. Tiedotteista
monet ovat saaneet julkisuutta mediassa, ja edustajiamme on myös haastateltu. Nettisivuilla (http://vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot/) julkaistuja kannan-

den eli Prometheus-seremoniat Oy:n
osakkaana olemme olleet tukemassa
siviiliseremoniapalvelujen kehittämistä. Toimikauden aikana on järjestetty
sekulaarijärjestöjen yhteistyötapaaminen, johon osallistui myös Uskontojen
uhrien tuki UUT ry:n edustaja.
Liitto on myöntänyt vapaa-ajattelijayhdistysten paikalliseen ja alueel-

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomuus
onkin luonnollinen perustilanne.

KOONTIA
KOLMIVUOTISKAUDESTAMME

L

Esa Ylikoski

iittokokouksen alla on paikallaan tarkastella viime
vuosien kehitystä uskonnottomien näkökulmasta ja vapaa-ajattelijain toimintaa kehityksen vauhdittajana.
Yhteiskunnan maallistuminen eli
sekularisaatio on edennyt. Sen edistäminen on toimintamme yhtenä painopisteenä. Uskonnollisiin yhdyskuntiin
kuulumattomia on jo yli 25 prosenttia
suomalaisista. Siviilivihkimisten osuus
nousi yli puoleen avioliittoon vihkimisistä, ja useimmat parit asuivat yhdessä ennen avioliittoa tai parisuhteen rekisteröintiä.
Julkisoikeudellisesta valtiokirkollisesta erityisasemastaan nauttiva Evankelis-luterilainen kirkko on menettänyt jäsenosuuttaan, joka on jo alle 72
prosenttia, ja myös sen seremoniapalvelujen kysyntä väheni toimikaudella
selvästi. Valtaosa eroajista käytti eroakirkosta.fi -nettipalvelua, jota on kaikkiaan käyttänyt yli 585 000 henkilöä.
Palvelulla on historiallinen merkitys
kehityksen vauhdittajana.
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Kun 10 vuotta siten 84 prosenttia
lapsista kastettiin ev.-lut. kirkon jäsenyyteen, vuonna 2016 osuus oli pudonnut alle 70 prosentin. Kuitenkin
10-15 vuotta sitten kastetuista lapsista vain harva on erotettu kirkosta,
vaikka heidän vanhempansa tai toinen
heistä ovat eronneet. Rippikoulun kävi vuonna 2016 yhä 85 prosenttia nuorista, kun lukema vuonna 2006 oli 88
prosenttia. Uskonnonopetuksen piirissä kouluissa on yli 90 prosenttia lapsista ja nuorista; elämänkatsomustietoa
opiskelevien osuus on noussut, mutta
toistaiseksi melko hitaasti.
Vainajien kirkollisen siunaamisen osuus laski vuonna 2016 alle 89
prosenttiin, kun osuus vuonna 2011
oli vielä 95 prosentin luokkaa. Kehitystä hidastaa, kun kaikkien hautausmaiden ja krematorioiden kappeleita
ei myönnetä uskonnottomiin saattotilaisuuksiin, mutta pappi tarjotaan siunaamaan ilmaiseksi. Kuitenkin Pro-seremonioiden ja muiden uskonnottomien hautapuhujien kysyntä kasvaa.
Samoin kasvaa nimiäisiin liittyvien
palvelujen tarve. Sekularisaatio jatkuu tuellamme.

Uskonnottomien ihmisoikeuksien
ja yhdenvertaisen, syrjimättömän kohtelun edistämisessä toimintamme painopisteenä ovat olleet erityisesti lapset
ja nuoret. Lainsäädäntöön onkin saatu edistysaskelia, vaikka ev.-lut. valtiokirkollinen erityisasema jatkuu ja seurakunnat toimivat kouluissa ja päiväkodeissa aktiivisesti säädösmuutoksista huolimatta.
Varhaiskasvatuslain uudistuksessa
tärkeä tulos oli vanhassa päivähoitolaissa mainitun uskontokasvatuksen
poistuminen. Uusissa kuntien toimintaa ohjaavissa varhaiskasvatussuunnitelmien samoin kuin perusopetuksen
ja lukion opetussuunnitelmien valtakunnallisissa perusteissa säädetään nyt
toiminnan olevan ”uskonnollisesti ja
poliittisesti sitouttamatonta”.
Käytännössä monet koulut kuitenkin yhä sisällyttävät lukuvuoden ja
koulupäivän ohjelmaan tunnustuksellista ev.-lut. uskonnonharjoitusta,
kuten aamuhartauksia päivänavauksen paikalle sekä jumalanpalveluksia
kirkossa. Myös monissa päiväkodeissa seurakuntien edustajat saavat järjestää uskonnollista ohjelmaa.

nollista julistuksellista osuutta. Kuitenkin julkisten sotilasparaatien edellä on paraatikatselmuksissa edelleen
kenttäjumalanpalvelus, ja sen välttäminen edellyttää rivistä poistumista
yleisön ja televisiokameroiden edessä tavalla, jossa ei kunnioiteta varusmiesten ja sotilaiden yksityisyyden
suojaa.
Kansalaisaloitteen pohjalta eduskunta hyväksyi vuonna 2016 tasa-arvoisen avioliittolain, vaikka muiden
uskonnollisten piirien lisäksi myös
Ev.-lut. kirkko sitä lausunnossaan
eduskunnalle vastusti. Liitännäislakimuutoksella lapsen kirkkoon liittämiseen tarvitaan nyt molempien vanhempien suostumus. Uskonnollisiin
yhdyskuntiin kuulumattomuus onkin
luonnollinen perustilanne.
Oikeuden todistajien uskonnollinen vala poistui vuonna 2016 ja siirryttiin neutraaliin todistajan vakuutukseen. Perusteluissa viitattiin yksityisyyden suojan tarpeisiin. Tuomarin
vala poistui vuoden 2017 alusta, ja perusteluna todettiin toiminnan maallinen luonne. Nuo perustelut sopivat myös liiton vaatimaan uskonnollisen virkavalan ja sotilasvalan poistamiseen.
Liitto on kolmivuotiskauden aikana ollut aktiivinen pyydettyjen lausun-

ottoja ja lausuntoja on yli 40, ja niiden
lisäksi tiedotteita. Samalla perustavoitetta, Ev.-lut. kirkon julkisoikeudellisen erityisaseman purkamista eli kirkon ja valtion erottamista on pidetty
esillä.
Oppilaitostyötä sekä kanteluiden tai
valitusten tekemistä on hoidettu myös
Kantelupukki-palvelussa, jossa ovat
perustajina ja toimijoina myös Helsingin seudun ja Tampereen vapaa-ajattelijat. Liitto on yhdessä Humanistiliiton kanssa tehnyt aloitteita ja ollut
yhteydessä kansanedustajiin ja opetusviranomaisiin elämänkatsomustiedon aseman vahvistamiseksi sekä aineen avaamiseksi kaikille valittavaksi katsomusaineeksi. Humanistiliiton
kanssa järjestettiin ensimmäistä kertaa
tunnustukseton juhlatilaisuus ennen
vuoden 2017 valtiopäivien avajaisia
helmikuussa. Samoin teimme kansalaisjärjestön kannanoton YK:n ihmisoikeusneuvoston Suomea koskevaan
määräaikaistarkasteluun.
Liitto on tehnyt yhteistyötä uskonnottomien oikeuksien ja sekulaarin kulttuurin edistämiseksi. Liitto on
Prometheus-leirin tuki ry:n jäsenenä ja tekee osaltaan tunnetuksi Protu-leirien toimintaa. Protun leiritoiminta onkin kehittynyt toimikauden
aikana myönteisesti. Pro-Seremonioi-

liseen toimintaan taloudellista tukea.
Myös yhdistysten hautausmaiden toiminnan kehittämiseen on myönnetty
tukea, samoin hautapuhujatoimintaan.
Jäsenyhdistysten ja yhteistyökumppanien piirissä toimivia projekteja ja nettisivuja on tuettu. Liitto järjesti 2015
Kotkassa ja 2016 Helsingissä toimintaseminaarit yhdistysten ja liiton aktiiveille. Liitto on hankkinut messu- ja
tapahtumatoimintaa varten teltan, viirejä ja roll-upit. Yhdistykset saavat niitä sekä esitteitä ja lehtiä paikallisia tapahtumia varten.
Vahvistimme osallistumistamme
Kansainvälisen humanistisen ja eettisen federaation (IHEU) sekä Euroopan humanistisen federaation (EHF)
toimintaan. Tuotimme aineistoa Kansainvälisen humanistisen ja eettisen
unionin IHEU:n Ajatuksen vapaus
-raporttiin. Vuosina 2015 ja 2016 elvytettiin pohjoismaisten liittojen yhteistyö ja aloitettiin säännölliset vuotuiset tapaamiset. Tukholman tapaamisessa alkuvuonna 2016 sovittiin, että vuoden 2017 tapaaminen pidetään
Helsingissä. Vuoden 2016 lopulla julkaistiin Pohjoismainen humanistimanifesti, jonka allekirjoittivat Suomesta
Vapaa-ajattelijain liitto ja Humanistiliitto sekä Islannin, Norjan, Ruotsin,
Tanskan liitot.
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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)

