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apaa-ajattelijain liitto
vietti 80-vuotispäivää
työn merkeissä. Katseemme on eteenpäin.
Liittokokouksessa painottui strategia ja tavoitteet vuosille 2018-2020. Emme
tehneet historiikkia, eikä tämä 80-vuotisnumerokaan painotu vain historiaan.
Tämä ei merkitse, etteikö vapaaajattelijain toimilla ja tarinalla olisi
tärkeä rooli Suomen historiassa. Vuosikymmenten varrella liitolla ja yhdistyksillä on ollut todella suuri merkitys
uskonnottomien ihmisten arkielämässä ja elämän käännekohdissa – myös
nykyistä kovemman uskonnollisen ylivallan paineen ja syrjinnän oloissa.
Meidän onkin täysi syy nostaa esiin
vapaa-ajattelijain panosta jäsentensä ja
yleensä uskonnottomien henkisenä tukena. Samoin toki kulttuurisia ja poliittisia saavutuksia. Varsinkin yhdistysten kulttuurinen ja sosiaalinen toiminta oli alkuvuosikymmeninä hyvinkin aktiivista.
Aktiivisuudesta huolimatta vaatimuksemme kirkon ja valtion erottamiseksi eivät vuosikymmenten varrella tuntuneet etenevän juuri ollenkaan.

Valtiokirkon ylivalta oli pitkään hyvin
vankka. Uskonnottomia syrjittiin katsomuksensa vuoksi oppilaitoksissa ja
armeijassa sekä koko yhteiskunnassa.
Liitto ja yhdistykset tekivät silti merkittävää työtä. Sitä ei voi mitata vain lainsäädännöllä. Yhdistykset ja
liitto antoivat keskinäistä tukea ja turvaa uskonnottomille ja jäsenperheille. Ne järjestivät kulttuuriohjelmaa ja
valistustilaisuuksia. Auttoivat hautajaisissa. Rohkaisivat pärjäämään syrjinnän keskelläkin. Julkaisivat lehtiä ja
lentolehtisiä. Esittivät uudistusvaatimukset julki.
Yhdistykset tarjosivat ”oma apu, paras apu” -periaatteella palveluja perheille. Kun seurakuntien hautausmaat
nyreksivät kirkkoon kuulumattomia,
paikoin ryhdyttiin toimiin ”ei tupata,
jos ei tykätä” -ajatuksella: hautausmaita perustettiin yli kymmenen vapaaajattelijayhdistyksen toimesta.
Nyt katsettamme eteenpäin pitävät yhdenvertaisuuden ja katsomusvapauden ongelmat ja haasteet. Vaikka uskonnonvapauslaki tuli voimaan
jo vuonna 1923 ja perusoikeusuudistus vuoden 2000 alussa, uskonnottomien perheiden lasten ja nuorten syrjimätön kohtelu sekä katsomusvapaus
ja yksityisyyden suoja eivät vieläkään
toteudu päivähoidossa, peruskouluissa, muissa oppilaitoksissa eikä varusmiespalveluksessa. Hautaustoimessa
syrjitään uskonnottomia.
Syrjintä kytkeytyy kirkon julkisoikeudelliseen erityisasemaan ja etuoikeuksiin, kuten kirkollisverotus valtion
verottajan ja voudin toimesta, kirkon
vauvajäsenhankinnan tukeminen Väestörekisterin ja maistraattien toimesta, kirkkoon liitettyjen lasten pakollinen uskonnonopetus peruskoulussa ja
lukiossa sekä muut etuoikeudet.
Uskonnottomien systeemistä syrjintää ilmentää, että valtiopäivien avajai-

sia edeltää virallisen aseman saaneena vain kristillinen jumalanpalvelus,
vaikka Vapaa-ajattelijain liitto yhdessä
Humanistiliiton kanssa järjesti helmikuussa 2017 tunnustuksettoman juhlatilaisuuden ennen valtiopäivien avajaisia.
Ongelmien ohella meillä on toki
saavutuksia, niin lainsäädännöllisellä tasolla kuin yhteiskunnan kulttuurisella ja katsomuksellisella puolella.
Varhemmista saavutuksista tärkein
on elämänkatsomustiedon saaminen
koulun katsomusaineeksi uskontokuntaan kuulumattomille. 2000-luvun alun merkittävää perusoikeusuudistusta on seurannut erinäisiä pikkuparannuksia.
Kansalaistason iso muutos näkyy
eroakirkosta.fi -palvelun jättimenestyksessä: yli 600 000 ihmistä on käyttänyt palvelua kirkosta eroamiseen.
Maallistuminen on nopeutunut varsinkin tällä vuosikymmenellä, kun
yhä useammat vauvat jätetään liittämättä kirkkoon, yhä useammat nuoret jättävät väliin kirkon rippikoulun,
yhä useammat valitsevat siviilivihkimisen ja myös siviilihautajaiset yleistyvät.
Elämänkatsomustiedon (et) oppilasmäärän kasvu on vauhdittunut. Lasten kirkkoon liittämisen vähentyminen heijastuu et-ryhmien kasvuun.
Vauhti kasvaa, kun kirkosta eronneet
alkavat erottaa lapsensa kirkosta ja
siirtävät heidät et-opetukseen.
Olisiko uusi askel et:n saaminen
kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi? Vaikka lakialoite on
eduskunnan sivistysvaliokunnassa,
näyttää siltä, että muu kuin kansalaisaloite ei tehoa. Olisiko siinä se kampanja, jolla otamme seuraavan ison
hypyn eteenpäin!? Liittovaltuusto
suuntaa siihen vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa.
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Kolumni • Jumalharhat

ALKIO VAI LAPSI?

K

Robert Brotherus

ristityt fundamentalistit
erityisesti Yhdysvalloissa ovat tunnettuja abortin vastustajia. Vaikka
nainen olisi kuinka nuori hyvänsä ja hänen tilanteensa kuinka vaikea hyvänsä, pitää heidän mielestään kaikkien hedelmöittyneiden munasolujen antaa
kasvaa ihmiseksi. Tiukimman linjan
alkioiden suojelijat, kuten “Army of
God” ryhmän jäsenet, jopa murhaavat abortteja tekeviä lääkäreitä “elämän
suojelun” nimissä.

Kumman pelastat
jos et voi pelastaa
molempia?

Tieteiskirjailija ja ateisti Patrick
Tomlinso on väitellyt aborttikysymyksestä monen kristityn kanssa. Hän on
kehittänyt nerokkaan moraaliongelman, jolla saa abortin vastustajat aina
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hiljaiseksi. Ajatusleikissä hedelmöitysklinikalla on tulipalo ja sinä voit pelastaa palavasta huoneesta joko 5-vuoti-

tettu ja hän joutuu vain hiljaa kihisemään kiukusta tai vaihtamaan aihetta.
Raamattu ei toki aborttia kiellä eikä muinaisilla paimentolaisheimoilla ollut munasolun hedelmöityksestä
tai alkionkehityksestä mitään käsitystä. Pidemmälle kehittyneet ja enemmän ihmistä muistuttavat sikiöt tunnettiin toki raamatunkin aikana, mutta
ne tulevat esiin lähinnä kohdissa, joissa Jumalan nimissä surmataan raskaana olevia naisia sikiöineen. Kun esimerkiksi Samarialaiset ovat “kapinoineet Jumalaa vastaan” niin (Hoos 14:1)
“...sen pienet lapset murskataan ja raskaana olevat naiset viilletään halki.”
Aborttia vastustavat fundamentalistit usein vastustavat myös ehkäisyä.
Heidän mukaansa ehkäisypillerit tappavat alkioita, kun ne estävät hedelmöittyneen munasolun kiinnittymisen
kohtuun. Näin tapahtuukin kuukaudessa 2 prosentille pilleriä käyttävistä
naisista. Mutta sama alkion huuhtoutuminen ulos tapahtuu kuukaudessa
6 prosentille naisista, jotka eivät käytä
mitään ehkäisyä. Alkioiden tuhoutu-

Kaikki ihmiset helposti ymmärtävät,
että oikea ja moraalinen vastaus on
pelastaa lapsi.
aan lapsen tai astian, jossa on jäädytettynä 1000 hedelmöittynyttä munasolua. Kumman pelastat jos et voi
pelastaa molempia?
Kaikki ihmiset helposti ymmärtävät, että oikea ja moraalinen vastaus
on pelastaa lapsi. Lapsi on aina arvokkaampi kuin 1000 alkiota. Kaikki ymmärtävät sisimmässään, että alkio ei
ole biologisesti tai moraalisesti sama
kuin lapsi. Ateisti voi myös tämän asian avoimesti myöntää ja vastata pelastavansa lapsen. Mutta kristitty abortinvastustaja, joka on julistanut “elämän
alkavan hedelmöityksestä” on pulassa. Hän ei voi sanoa pelastavansa mieluummin lapsen, koska se tuhoaisi hänen väitteensä alkioiden samanarvoisuudesta lapsen kanssa. Mutta hän ei
myöskään voi sanoa pelastavansa alkiot ja jättämällä lapsen tuleen, koska
hän - tai kukaan - ei ikinä oikeasti tekisi niin. Hänen valheensa on paljas-

mista vastustavien fundamentalistien
pitäisi siis kannattaa ehkäisypilleriä.
Fundamentalistien käsitykset on ristiriitaisia, koska todellinen syy heidän
uskontonsa abortti- ja ehkäisykielteisyyteen ei löydy moraalista vaan uskontojen ja meemien kulttuurievoluutiosta. Mitä enemmän johonkin uskontoon
kehittyy ehkäisyä ja aborttia vastustavia uskomuksia, sitä enemmän siihen
syntyy lapsia. Ja lapset omaksuvat usein
vanhempiensa uskonnon, varsinkin kun
uskontoihin valikoituu toisia tätä tukevia uskomuksia kuten lapsikaste. Näin
aborttikielteisten uskovaisten ja uskontojen määrä lisääntyy. Aivan kuten meemi iänkaikkisesta elämästä, meemi alkion yhtäläisestä ihmisarvosta leviää kuin
mielen virus, koska se auttaa uskontoja kilpailussa muiden uskontojen kanssa. Siitä huolimatta, että sen levittäjätkin
tuntevat syvällä sydämessään lapsen olevan alkiota tärkeämpi.

Kolumni • Tieteen puolesta

EUTANASIALLA
KANSAN TUKI

E

Markku Myllykangas

utanasia tarkoittaa armokuolemaa tai hyvää kuolemaa. Ihminen surmataan
hänen toistuvista pyynnöistään sietämättömien
kärsimysten lopettamiseksi. Eutanasian laillistamiseksi muutamat konkaripoliitikot Esko Seppäsen
ja Iiro Viinasen johdolla kyhäsivät
kansalaisaloitteen. Se keräsi ennätysajassa vaadittavat 50 000 allekirjoitusta. Eutanasian kohtalosta päätettäneen
eduskunnassa lopullisesti alkuvuodesta 2018.
Lakialoitteessa on tiukat ehdot eutanasian toteuttamiselle. Aloitteen mukaan kuolemansairaalle ihmiselle, jonka sietämättömiä kärsimyksiä ei voida hyvänkään saatto- tai palliatiivisen
hoidon avulla olennaisesti lievittää,
annetaan kuolinapua hänen pyynnöstään. Laki koskisi vain ani harvoja ja lyhentäisi elämää yleensä muutamilla päivillä.
Aloitetta on jo vatkattu eduskunnassa ja eri medioissa. Hurmahenkisimmin göbbelsmäiseen, propagandistiseen asioiden vääristelyyn ja älyttömyyksiin ovat syyllistyneet lähinnä
kiihkouskovaiset piirit. Tyyliin, että
”ihmiselle ei koskaan anneta enempää,
kuin mitä hän kestää”. Se uskisten lähimmäisen rakkaudesta ja inhimillisyydestä. Eutanasian väitetään myös
sikiävän ateistisesta maailmankatsomuksesta. Eutanasia on syntiä, saatanallista eksytystä.
Yksi aloitteen pääsabotööreistä on
jumalan puolueen edustaja Päivi Räsänen. Hän on kuvannut eutanasiaa
”pakanalliseksi tavaksi”, jonka laillistaminen johtaisi ”kuoleman kulttuuriin”. Räsänen on myös ihan pokkana ilennyt väittää, että natsien aikoinaan toteuttamat kuvottavat
murhatalkoot olisivat olleet
eutanasiaa. ”EuthaNAZIa –
no thanks!”

Ristikansan puheenjohtaja Sari Essayahkin vastustaa tietysti eutanasiaa.
Koska ”ihmiselämän pyhyyttä on suojeltava ja kunnioitettava”. Voi perustellusti kysyä, onko pyhää kuolla vaikkapa tukehtumalla? Minusta se on uskontoon perustuvaa julmuutta. Essayah myös valehtelee jatkuvasti Räsäsen
tavoin huhuilemalla, että eutanasian
laillistaminen Hollannissa ja Belgiassa on rapauttanut hoitohenkilökunnan
etiikan. Lisäksi Essayah viekkaasti vihjailee, että eutanasia-aloite liittyy muka terveydenhuollon resurssien supistuksiin.
Rukousaamiaisilla tankkaava Timo
Soini jankuttaa myös kuoleman kulttuurista, murhaamisesta ja teloittamisesta. Ja siitä, miten lääkäreistä tehdään teloittajia. Helluntalaisedustaja
Mika ”poliitikko jumalan tahdosta”
Niikko mipitää eutanasiaa murhana ja
selvänäkee eutanasian sallimisen teke-

vän kuolemisesta velvollisuuden. Eutanasiakeskustelu paljastaa, miten tuhoisaa uskonnon ja politiikan yhdistäminen on. Ja että eutanasiasta on lähes
mahdotonta keskustella rationaalisesti.
Piispa Jari Jolkkonen manaa piruja
seinille. Hän profetoi, että eutanasian
ehtoja höllennettäisiin heti. Hävityskoneisto alkaisi iskeä lapsille, vammaisille, muistisairaille ja masentuneille
piikkiä niskaan.
Tästä huolimatta harvassa asiassa
kansanedustajilla on yhtä laaja kansalaismielipiteen tuki kuin nyt. Eutanasian sallisi 85 prosenttia kansalaisista,
75 prosenttia sairaanhoitajista ja Lääkäriliiton hanttiin panemisesta huolimatta noin puolet lääkäreistä. Viidennes lääkäreistä olisi myös itse valmis
toteuttamaan eutanasian. Eutanasian
toteuttamisessa tarvitaan lääketieteellistä tietämystä. Sairaanhoitajien lääkäreitä suuremmat eutanasian kannatusluvut selittynevät osin sillä, että
etupäässä hoitajat joutuvat läheltä seuraamaan kuolevien potilaiden kärsimyksiä. Lääkärit yleensä menettävät
mielenkiinnon potilaisiin, jotka kuolema on jo merkannut.
Eutanasian vastustajat korostavat
saattohoidon tärkeyttä. Saattohoitoa
on kehitettävä. Mutta se ei koskaan
pysty täysin korvaamaan eutanasian
tarvetta. Vastustajat jättävät yleensä
myös tahallaan mainitsematta, että ihmisen itse pitää toistuvasti pyytää eutanasiaa. Terhokodin johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen vastusti pitkään eutanasiaa. Nähtyään tarpeeksi hirveitä
loppuja hän on jo useita vuosia pitänyt eutanasiaa eettisesti oikeana, joissakin tilanteissa.
Suomeen on vihdoinkin saatava eutanasian salliva laki. Arvokeskustelua
on käyty tarpeeksi. Siitä ei irtoa enää
mitään uutta. Faktat ovat olleet pöydällä jo vuosikymmeniä. Puuttuu vain
päätös. Eutanasian avulla kuolemasta voidaan yrittää tehdä armeliaampi ja arvokkaampi.
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Pääsihteerin palsta

palsta

mättömyyden toteutumista pitää tarvittaessa edistää tukitoimin (ns. positiivinen erityiskohtelu). Lähtökohtana on
lapsen pääsy oikeuksiinsa.
Rehtorien tuki tai tuen puute lasten pääsylle lain mukaisen oppiaineensa opetukseen voi olla ratkaisevaa. Toki myös vanhempien panosta tarvitaan vuorovaikutuksessa koulun johdon kanssa.

tien opetustoimen johdolle ja peruskoulun rehtoreille huomioon otettavaksi.
Yksi hyvä asia on myönteinen tiedotus sekä ”tervetuloa kouluun” -oppaissa että erityisesti kouluilla pidettävissä infotilaisuuksissa tulevien ekaluokkalaisten huoltajille.
Koulun aloitukseen liittyvien ainevalintojen määrähän ei
ole suuri. Tiedotuksessa tulee ottaa jossittelun sijaan lain

Vaihtoehtona jahkailulle on kansalaisaloitteen
nimienkeräyksen aloittaminen.

ET:N AVAAMINEN TUKISI
LASTEN OIKEUKSIA
KANSALAISALOITE KEHIIN!
Esa Ylikoski

”Liitto tukee mahdollisesti käynnistyvää kansalaisaloitetta
elämänkatsomustiedon avaamiseksi.” Näin päätti Vapaaajattelijain liittovaltuusto yksimielisesti vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan. Tämä koskee sekä peruskoulua että
lukiota. Kansalaisaloitehan on kansalaisten alulle laittama,
ja nimien keruukin vaatii aktiivisten kansalaisten talkootyötä. Asiaa tietysti auttaa, mitä useampi järjestö antaa sille tukensa ja mieluiten myös käytännön tukensa.
Uudistus on eduskunnassa mahdollista toteuttaa oppiainejakoa muuttamatta lakiteknisesti helposti parin sanan
korjauksella peruskoulu- ja lukiolakeihin.
ET:n avaaminen kaikille valittavaksi vahvistaisi tämän
vielä monin paikoin Suomea vajaakäytössä olevan aineen
asemaa ja opetustarjontaa. Siten se edistäisi myös uskonnottomien kotien lasten katsomusvapautta sekä lasten pääsyä oikeuksiinsa kautta maan.
Elämänkatsomustieto (ET) sopii opetussuunnitelmansa
perusteella hyvin peruskoulussa ja lukiossa kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi uskonnon rinnalla. Ev.-lut.
ja ort. kirkon jäseniksi liitetyille lapsille säädetty ”pakkouskonto” eli kielto opiskella ET:tä on vanhentunutta valtiollista holhousta, kirkon valtiokirkollinen etuoikeus.
Valinnan epääminen ET:n ja uskonnon väliltä on kyseenalainen myös Lapsen oikeuksien sopimuksen valossa, kun ”lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen
iän ja kehitystason mukaisesti”. Nuorten lukiolaisen kehitystaso oikeuttaa hänet itse valitsemaan muut kurssivalinnat ja jopa sen, opiskeleeko lukiossa vai ei. Miksi ei oikeuta katsomusaineen valintaan?

6
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Eivätkä peruskoululaisenkaan huoltajat tarvitse valtiokirkollista holhousta tässä asiassa. Monissa perheissä ET
saattaa vastata uskonnonopetusta paremmin perheen katsomuksellista tilannetta, vaikka lasta ei kirkon jäsenyydestä
haluttaisikaan erottaa. Uskonnonopetusta ei monesti koeta perheen "omaksi".
ET:n avaamista koskeva eduskunta-aloite on sivistysvaliokunnassa, joka voisi halutessaan nostaa sen hyllyltä käsittelyyn. Yleisen tavan mukaan tätäkään lakialoitetta ei
aiota käsitellä.
Vaihtoehtona jahkailulle on kansalaisaloitteen nimienkeräyksen aloittaminen. Kantar TNS:n alkuvuodesta tekemän mielipidetutkimuksen mukaan 75 prosenttia suomalaisista tukee valinnanmahdollisuuden sallimista. Keräysajan pituus on kuusi kuukautta, joten siihen voisi mahtua esimerkiksi kevättä, kesää ja alkusyksyä.

Myönteisiä erityistoimia ET:n
vahvistamiseksi
Elämänkatsomustieto on monessa kunnassa vajaakäytössä,
vaikka oppilasmäärät kasvavatkin nyt nopeasti. ET on ensi
sijassa uskontokuntiin kuulumattomille tarkoitettu katsomusaine. Sitä opiskelee valtakunnallisesti noin kuusi prosenttia oppilaista, vaikka siihen oikeutettuja on yli kaksin
verroin enemmän. Tämä tarkoittaa, että kaikki lapset eivät nyt saa heille tarkoitettua opetusta eli eivät pääse oikeuksiinsa.
Myönteisiä erityistoimia ET:n uusien opetusryhmien
käynnistämiseksi peruskouluissa ja kunnissa tarvitaan.
Yhdenvertaisuuslain mukaan yhdenvertaisuuden eli syrji-

ET:n vahvistumista tukee nyt yleinen kehitys. Aineen
oppilasmäärä on kasvanut kaksikertaiseksi vuodesta 2010
vuoteen 2016. Oppilasmäärän kasvu jatkuu, koska lasten
kastaminen ev.-lut. kirkon jäseneksi on vähentynyt koko maassa alle 70 prosentin. Helsingissä vauvakastettujen
osuus ikäluokasta laski jo alle 43 prosentin.
Toistaiseksi kouluikäisten kirkkoon kuuluvuus on koko
maassa vielä 84 prosenttia, mikä on suurempi kuin heidän
vanhempiensa ikäluokilla. Vuosi kerrallaan elämänkatsomustiedon opetukseen oikeutettujen määrä kasvaa. Tämä
edistää uusien et-opetusryhmien syntyä ja niiden koon kasvua.

mukaiseksi lähtökohdaksi, että et-opetusta tarjotaan uskontokuntiin kuulumattomille.
Toiseksi, jo hyvissä ajoin ennen uuden lukuvuoden alkua pitäisi päivittää myös toisen ja kolmannen luokan oppilaiden perheiden toive – tarkoituksena uuden 1-2 tai 1-3
-luokkien et-opetusryhmän käynnistäminen, mikäli suinkin mahdollista. Onhan todennäköistä, että toisen ja kolmannen luokan oppilaiden vanhemmat edelleen haluavat
lapselleen et-opetusta ja siirtoa siihen, kun sellaista voidaan
alkaa uusien ekaluokkalaisten kouluun tulon myötä tarjota.
Edellä sanotulla voi vedota erityisesti alakoulujen rehtoreihin sekä kunnan koulutoimen johtoon.

– tarkoituksena uuden 1-2 tai 1-3 -luokkien
et-opetusryhmän käynnistäminen.

Et-opetuksen määrän kasvua nopeuttaa käytännössä myös, kun kirkosta eronneet vanhemmat erottavat
lapsiaankin kirkosta. Kun 600 000 aikuista on eronnut
kirkosta nettipalvelun kautta, monilla lasten erottaminen kirkosta on viivästynyt, mutta tilanne on muuttumassa.
ET:n oppilasmäärän kasvua jarruttaa se, että monissa kouluissa ja koulupiireissä ei ole vieläkään opetusryhmää. Usein tämä tilanne esitellään tulevan ekaluokkalaisen huoltajille lasta kouluun ilmoitettaessa tammikuussa
tyyliin ”meillä ei ole ryhmää”, niin että sen tuloksena kirkkoon kuulumattoman oppilaan katsomusaineeksi ”valitaankin” uskonto.
Jotta lasten pääsy oikeuksiinsa toteutuisi, kuntien koulutoimen ja erityisesti rehtorien pitäisi edistää myönteisin
erityistoimin elämänkatsomustiedon opetusryhmien syntyä alaluokilla. Siihen on keinoja, jotka on hyvä saada kun-

Elämänkatsomustiedon opiskelun voi lain mukaan aloittaa myös myöhemmin peruskoulun aikana. Katsomusaine ei
perustu aiemmin opittuun vieraan kielen tai matematiikan
tavoin. Taannoinen ennen ekaluokan alkua aivan erilaisissa olosuhteissa tehty valinta ei sido yhdeksää vuotta. Omaaloitteista siirtymistä on paikallaan tukea.
Alakoulujen rehtorien lisäksi voi vedota myös yläkoulujen rehtoreihin. Olisi perusteltua päivittää katsomusaineen
valinnat yläkouluun siirryttäessä. Perheille ja oppilaille voisi
tiedottaa, että uskontokuntiin kuulumattomat oppilaat voivat siirtyä ET-opetukseen, vaikka olisivat olleet uskonnonopetuksessa koko alakoulun ajan.
Myös lukio-opintojaan aloittava, joka on koko peruskoulun lukenut uskontoa, voi hyvin ottaa katsomusaineekseen
ET:n – tosin toistaiseksi vain, mikäli hän ei ole kirkon jäsen
tai on jo täyttänyt 18 vuotta. Jo 15-vuotias voi erota kirkosta, mutta vain molempien huoltajien luvalla.
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Uutisia

SANANEN TOIMITUSSIHTEERILTÄ:
USKONTOJEN AIKA ON OHI

H
Eero Suorsa

ei kaikki lehden lukijat, olit sitten liiton jäsen
tai vain lehden tilaaja. Olen Vapaa-ajattelijan uusi toimitussihteeri Eero Suorsa. Valmistelen paraikaa väitöskirjaa - joka on sykkinyt mielessä sen verran kauan että nyt se
on aika toteuttaa - Turun yliopiston filosofian oppiaineessa.
Mikä on Vapaa-ajattelijoiden liito asema ja tehtävä nykyyhteiskunnassa? Onko sekulaarin yhteiskunnan tavoitteet
jo saavutettu, kun filosofi Timo Airaksisen mukaan suomalaisista nuorista enää 27 % uskoo jumalaan? Pääkaupunkiseudulla yhä harvempi valitsee väkisin lapselleen valtionkirkon jäsenyyden antamalla näille pakotetun lapsikasteen. Onko Vapaa-ajattelijoille siis tilaa yhä sekulaarimmaksi muuttuvassa yhteiskunnassa?
Mielestäni on, ja tähän voisin kirjata ylös sellaisen kliseen, "että paljon on jo saavutettu, mutta vielä on paljon
tehtävää". Liitto toteuttaa tehtäväänsä uskonnottomien
edunvalvontajärjestönä, ja juuri tässä liiton arjen konkreettisessa toiminnassa huomataan että paljon on vielä tehtävää. ET-opetus ei aina ole sitä luokkaa, mitä sen toivoisi olevan, eli ihmisten valmistamista avoimella mielellä, ja
tasa-arvoon orientoituneella tavalla maailmaan suhtautumiseen valmistamista.
Eräänä ongelmana ET-opetuksessa voidaan pitää sitä, että kukaan ei kontrolloi sitä mikä on opettajan muu tausta;
uskonnon opettajat voivat helposti hankkia itselleen pätevyyden ET-opetukseen, ja tätä kautta vyöryttää omia kristillisperäisiä ajatuksiaan osaksi ET-opetusta, mikä ei ainakaan
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palvele opiskelijoita kohtaamaan maailmaa avoimella mielellä , varautuen ennakkoluuloihin ja niihin pois oppimiseen.
ET-opetukseen tasoon olisi siis syytä kiinnittää huomiota, ja tässä liitolla riittää työsarkaa. Työsarkaa liitolle kertyy
myös siitä, että ET-opetusta on hankalasti paikkakunnittain ylipäätään saatavilla, sekä opiskelijoita voidaan edelleen pakottaa osallistumaan uskonnollisiin menoihin. Kaisa Robbinsin luotsaama Kantelupukki-palvelu, joka monelle lehden lukijoista on varmaan tuttu, on tehnyt sitkeää ja
ansiokasta työtä sen suhteen että lapsilla ja nuorilla olisi
mahdollisuus ET-opetukseen, mutta myös sen eteen etteivät opiskelijat olisi pakotettuja uskonnollisiin menoihin.
Liitto on siis nimenomaisesta uskonnottomien edunvalvontajärjestö, joka pienillä voimavaroilla pyrkii pitämään
huolta uskonnottomien oikeusturvasta lain edessä, sekä
ihmisoikeuksista. Liitto on myös erittäin aktiivinen aktivismin tasolla: viimeksi HK-Elannon kirkkoon kuuluville
pareille suunnattu joukkovihkimistilaisuus sai liiton aktivoitumaan ja orkestroimaan paikalle myös siviilivihkimisen option. Tämä nostaa esiin kysymyksen: mitä sinä, lukija, voit tehdä että sekulaari maailmankatsomus ottaisi tilaa yhteiskunnassa, jonka se ansaitsee?
Sitten kysymykseen noista 27 %:n nuorista. Vaikka valtionkirkko menettää jäseniä tasaiseen tahtiin, niin erilaiset muut uususkonnolliset liikkeet ottavat paikkansa tämän
tyhjiön rinnalla. Hare Krishnat, buddhalaisuus eri muodoissaan, suurmoskeija epäilyttävine rahoittajatahoineen,
karismaattisen helluntailaisuuden uusi nousu, Äiti Amma
ja mindfullness ovat kaikki ilmiöitä jotka koskettavat nähdäkseni liiton toista tehtävää: tieteellisen maailmankuvan
edistämistä. Nämä edellä mainitut ilmiöt ovat liitolle uusi
haaste, ja mindfullnessin tunkeutuminen psykoterapiaan
on nähdäkseni erityisen huolestuttavaa.
Liitto ei siis ole pelkästään uskonnottomien edunvalvontajärjestö, vaan järjestö joka pyrkii aktiivisella toiminnalla
tukemaan tieteellisen maailmankatsomuksen edistämistä.
Tässä näkyvät mielestäni erittäin selkeästi liiton tavoitteet:
sekulaarius on arvo, johon kuka tahansa vapaa-ajattelija
voi sitoutua tai olla sitoutumatta, mutta tieteellinen maailmankuva on tosiasia. Se muodostuu yritysten ja erehdysten kautta, mutta tästä huolimatta se on pysyvä, toisin kuin
uskonto, jonka ekolokero kapenee koko ajan tiedon lisääntyessä. Näin kiteyttäisin liiton toiminnan ytimiä.
Lehti toivoo myös sinulta, lukija aktiivista osanottoa lehden tekoon. Lehteä tehdään pienellä porukalla hartiavoimin, ja vapaaehtoispohjalta kirjoitettavat artikkelit tuovat
runsaasti sisältöä lähteen. Ottamalla osaa lehteen artikkelien, pakinoiden tai kolumneiden myötä pidämme huolta
siitä että lehti, liiton keskeinen julkaisukanava, pysyy elinvoimaisena. Lehden ulkoasua pyritään myös kehittämään,
ja tuomaan entistä enemmän sisältöä myös nettiin. Myös
sinä voit olla vaikuttamassa siihen, että vapaa-ajattelijoiden moniääninen ääni kuuluu entistä voimakkaampana.

MIESTEN YMPÄRILEIKKAUSTEN
NORMALISOINNISSA PIILEE LUKUISIA ONGELMIA

M
Riikka Möhkölä

aailman terveysjärjestön WHO:n mukaan joka kolmas mies on ympärileikattu. Syyt ovat usein kulttuuriperimässä tai uskonnossa. Juutalaisuuteen
kuuluu olennaisesti kaikkien poikien
ympärileikkaus. Noin 15-20 miljoonaa
poikaa ja miestä ympärileikataan vuosittain, joista noin 12
miljoonaa muslimimaissa. Suomessa syyt leikkaukseen ovat
terveydellisiä, vaikka myös kulttuuriset sekä uskonnolliset
syyt ovat olleet nousussa.
Yhdysvalloissa noin 75 % 15-vuotiaista tai vanhemmista miehistä on ympärileikattu.
Sexpo-säätiön viestintävastaava ja seksuaaliterapeutti
Tiina Vilposen mukaan suurin osa leikkauksista Yhdysvalloissa liittyy kulttuuriperimään, joka pohjaa puritaaniseen ajatteluun itsetyydytyksen ehkäisemisestä.
- Vallalla on myös edelleen kummallinen ajatus, että leikkaamaton penis olisi epähygieeninen. Lisäksi leikkausten
yleisyyden vuoksi, ympärileikattua penistä pidetään esteettisesti miellyttävämpänä. Kehitystä parempaan on kuitenkin viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtunut.

Lisää tietoa
tarvitaan
Euroopassa ja Pohjoismaissa on keskimäärin hyvä tilanne
leikkausten suhteen selvittää Vilponen.
- Valtaosa lääkäreistä Suomessa ei lähtökohtaisesti leikkaa ilman painavaa lääketieteellistä syytä. Lääkärin etiikka toteutuu meillä varsin hyvin.
Vilposen mukaan vuonna 2016 Suomessa leikattiin 1217
miestä ja poikaa lääketieteellisin syin. Tämän lisäksi uskonnollisia ja kulttuurisia leikkauksia suoritetaan noin 400.

- Yleensä lääkärin vastaanotolle hakeutuu teini-ikäinen
poika, jolla kehitys on vielä vaiheessa. Aika on näissä tapauksissa yleensä paras tekijä. Toteutuneista terveydellisistä leikkauksista noin 300:lle on todellinen tarve. Tietoutta
esinahasta ja sen hyödyistä on myös lääkäreiden keskuudessa yhä liian vähän.

Enemmän haittaa kuin hyötyä
Ympärileikkauksen haittoja Vilponen listaa enemmän kuin
hyötyjä.
- Toisinaan tulee tilanteita, jolloin ympärileikkaus on tarpeen kuten penissyöpä. Leikkaus on aina riski myös sairaalaolosuhteissa, sillä seurauksena voi olla esimerkiksi tulehdus tai verenvuoto, joka on pienelle lapselle nopeasti vaarallinen. Pidemmällä aikavälillä voi kehittyä esimerkiksi
virtsaputken suun ahtauma, joka on viimeisimpien tutkimustulosten mukaan selvästi yleisempää ympärileikatuilla.
Kun peniksen tuntoherkin osa esinahka ei ole suojaamassa peniksen päätä, terska vähitellen kovettuu, millä taas on
kielteisiä vaikutuksia seksuaaliseen nautintoon.
Vilposen mielestä ympärileikkaus on monesti vain kiertoilmaisu, jonka käyttöä tulisi harkita tarkkaan.
- Lapsen sukupuolesta riippumatta tulisi aina puhua silpomisesta, kun toimenpide ei ole lääketieteellisesti perusteltu. Tilastot kertovat, että vuosittain lääkärit päätyvät satojen poikien kohdalla ympärileikkaukseen liian hätäisesti
tai turhan kevyin perustein. Tällöin henkilö voi myöhemmin kokea, että hänelle on tehty vääryyttä. Monet esinahkansa osittain tai kokonaan menettäneistä asiakkaistani
hyvin ymmärrettävästi surevat, etteivät itse saaneet päättää kehostaan.
Suomen Lääkäriliitto on vaatinut ei-terveydellisistä syistä suoritettavaa ympärileikkausta kiellettäväksi lailla.
Lähteet: WHO, Yle Uutiset,
Suomen Lääkäriliitto, ScienceNordic
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YLI 100 VUOTTA
USKONNOTTOMIEN PUOLESTA
On ollut yllättävää havaita, miten pohjoismaisen hyvinvointivaltion Suomen
tilanne uskonnottomien kannalta on vielä tänä päivänä niin takapajuinen
kaikesta ponnistelusta huolimatta ja kuinka suhteettoman paljon poliittista
valtaa kirkollisille piireille yhä kuuluu. Etuoikeuksilla on pitkät juuret.

Maria Enebäck

Tässä artikkelissa keskitytään 1900-luvun alkupuoliskoon.
Sen perustiedot on poimittu Arto Tiukkasen hienoon
60-vuotishistoriikkiin ”Vapaa-ajattelu Helsingissä” perehtymällä. Vaikka kirja keskittyy Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n historiaan 1936-1996, se kertoo myös paljon vapaa-ajattelun historiasta Suomessa aiemmin ja yleisemmin.

V

Ennen Suomen itsenäisyyttä
apaa-ajattelun ja uskonnonvapauden puolesta on taisteltu Euroopassa ja muualla maailmassa pitkään. Jo vuonna 1789 Ranskan
vallankumouksen ihmisoikeusjulistuksessa
asetettiin ihmisen koskemattomaksi perusoikeudeksi täydellinen uskonnonvapaus. Myös
Yhdysvalloissa säädettiin vastaavanlainen sisältö Yhdysvaltain perustuslakiin.
Ihmisoikeusperiaatteet ja vakaumuksen vapaus olivat
siten ajatuksena heitetty ilmaan jo 1700-luvulla. Kuitenkin esimerkiksi Ranskassa kesti vuoteen 1905 asti ennen
kuin tasavalta toimi kokonaan ilman valtion kirkkoa. Kaikki Ranskan kansalaiset oli kirjattu siviilirekisteriin jo vallankumouksen ajoilta. Siviilirekisterijärjestelmä levisi 1800-luvulla kaikkialle muualle Eurooppaan Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta.
Suomessa tilanne oli toisenlainen. Esimerkiksi J.W. Snellmann ”ei voinut hyödyntää kansaamme rohkeilla, kristinuskoa arvostelleilla mielipiteillään oikeuden ja totuuden puolustajana” 170 vuotta sitten. Kirkollisilla piireillä oli politiikassa niin paljon valtaa, että he saivat päättää mitkä Snellmannin opeista hyväksyttiin ja mitkä jätettiin pois. Tästä
huolimatta Suomessa jo 1887 viitisenkymmentä huomattavassa asemassa olevaa kansalaista yritti perustaa ensimmäistä vapaa-ajatuksellista yhdistystä. Tämä jäi yritykseksi, koska säännöt oli siihen aikaan lähetettävä senaatin vah-
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vistettavaksi ja senaatti siirsi asian käsittelyn tuomiokapituleille, jotka tietenkin torjuivat hankkeen.
Vuosisadan vaihteen jälkeen 1905 merkittävää oli Ylioppilasyhdistys Prometheuksen perustaminen. Yhdistyksen
säännöissä oli samat periaatteet kuin vapaa-ajattelijoilla tänään, kuten mm. kirkon erottaminen valtiosta, uskonnonopetuksen lopettaminen kouluissa ja nykyisen uskonnonvapauslain sisältämät oikeudet. Prometheus-liiton säännöt
jätettiin hyväksyttäväksi vuonna 1906, mutta kaikki neljä
tuomiokapitulia antoivat kielteisen lausunnon. Tällä kerralla uutisen ilmestyessä Nya Pressenissä tammikuussa 1907
samassa lehdessä julkaistiin päätöstä vastustanut juttu pääkirjoituksen paikalla.
Akateemisen porvarillisen eliitin lisäksi 1900-luvun alussa alkoi vahva kristillisen maailmankatsomuksen vastainen liike kehittyä työväenluokan keskelle. Näissäkin piireissä pyrittiin viemään käytäntöön ohjelmaa, jossa mm.
uskonto julistettaisiin yksityisasiaksi, kirkko olisi erotettava valtiosta ja kirkolliset, uskonnolliset yhdyskunnat olisi nähtävä yksityisiksi yhdistyksiksi sekä uskonnonopetus
olisi poistettava kouluista. Suomessa tilanne muistutti siinä mielessä useiden muiden maiden tilannetta, että vapaaajattelijaliikkeiden jako porvarillisiin ja sosialistisiin tunnettiin. Kun vuonna 1916 eduskuntavaaleissa silloinen sosiaalidemokraattinen puolue sisällytti vaaliohjelmaansa täydellisen uskonnonvapausvaatimuksen, se sai eduskuntaan
enemmistön. Laki jäi kuitenkin puutteelliseksi, koska aina
kun maahamme kohdistui suuria vaikeuksia, papisto kasvatti omaa poliittista vaikutusvaltaansa eikä uskonnottomien asioita voitu viedä eteenpäin.
Painokanteista ja jumalanpilkkasyytöksistä huolimatta
Vapaa Ajatus -lehti yritti 1910-luvulta asti toimia kokoavana voimana porvareiden ja työväenluokan välillä ja pyrki
organisoimaan vapaa-ajattelijaliikettä Suomeen. Maamme
poliittisten olosuhteiden vapautuminen hetkeksi 1917 alussa antoi mahdollisuuden perustaa Suomen Vapaa-Ajattelijain liiton Helsingissä huhtikuussa. Sekä liiton että lehden
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toiminta hukkui kuitenkin syksyn 1917 sekavaan tilanteeseen ja alkuvuoden 1918 sodan pyörteisiin.

Itsenäisyyden alkuvuodet olivat vaikeita
Vaikka 1917 ja 1918 elettiin Suomessa myllerryksen vuosia, saatiin kuitenkin aikaiseksi siviilirekisterin pitämisestä
asetus 22.12.1917. Asetus astui voimaan 1918 alussa. Kastamattomista lapsista oli kehkeytymässä väestökirjanpidollinen ongelma, koska heitä ei rekisteröity kirkon kirjoihin. Uskonnonvapauslaki sen sijaan joutui odottamaan
voimaanastumista vuoden 1923 alkuun vaikka uskonnonvapauskomitea oli antanut mietintönsä jo joulukuussa 1917
ja hallituskin esityksensä 1920. ”Eduskuntakäsittely oli pitkä johtuen pääasiassa uskonnollishenkisten piirien ja piispainkokouksen voimakkaista hyökkäyksistä”.
Uskonnonvapauslaki ei ollut lähellekään sellainen kuin
uskonnottomien piirissä oli esitetty. Uskonnonvapauskomi-

naan ”uskonnonvapauden puolesta”. Tämä yhteenliittymä
toi selkeästi esille uskonvapauslain suoman oikeusturvan
riittämättömyyden. Valtiovaltahan kriminalisoi arvostelun,
joka kohdistui kirkon ja uskonnollisten katsomuksiin. Euroopassa oli tällöin muutenkin voimakkaita pyrkimyksiä
koota voimia yhteen eri puolilta poliittisista kenttää fasismia ja sotaa vastaan.
Kun vuonna 1936 sisäpoliittiset olot hetkeksi rauhoittuivat, siviilirekisteriin kuuluvien yhdistyksiä perustettiin Helsinkiin, Turkuun, Kemiin, Tampereelle ja Lahteen. Lisäksi vuonna 1937 yhdistyksiä syntyi Kuopioon
ja Poriin. Kotkakin elvytti uudelleen toimintaansa, ja siten 1937 loppuun mennessä oli mainittujen kaupunkien
välillä organisoitu kirkossa eronneiden yhteistyötä. Näistä yhdistyksistä keskusliitto sitten perustettiin Helsingissä 21.11.1937, ja liiton kotipaikaksi valittiin Tampere sekä
äänenkannattajaksi Ajatuksen Vapaus -lehti. Uusia siviili-

Laissa eroaminen kirkosta sallittiin
vain kirkkoherran edessä.”

teakin oli ehdottanut, että olisi mahdollista erota kirkosta
myös kirjallisesti. Laissa eroaminen kirkosta sallittiin kuitenkin vain kirkkoherran edessä. Tästä huolimatta ensimmäisenä vuonna ”lain suomaa mahdollisuutta erota kirkosta käytti hyväkseen koko Suomessa lähes 20 000 henkeä”.
Uskonnottomien järjestötoiminnan alku oli hyvin vaikea 1920-luvulla. Ensimmäinen yhdistys perustettiin Kotkassa 1929. Vastustus oli kuitenkin siihen aikaan kovaa ja
muun muassa valtakunnan lehdet, puolueet ja Etsivä keskuspoliisi leimasivat yhdistykset ”kommunistisiksi” ja Kotkassakin voitiin jatkaa yhdistystoimintaa vain ns. hautausmaayhdistyksenä.
”On ironista, että uskonnonvapauslaki vaikeutti kirkkoon
kuulumattomien elämää. Kirkosta eronneet joutuivat hillittömän vainon alaisiksi riippumatta siitä, olivatko he uskonnottomia. Vainoaminen ulotettiin työelämäänkin. Kirkosta
eronneiden oli vaikea saada työpaikkaa. Myös työstä erottamisia tapahtui kirkosta eroamisen tähden. Kirkosta eronneita vainottiin kuoltuaankin. Uskonnonvapauslain alkuaikoina sattui tapauksia, ettei kirkosta eronnutta saatu kuoltuaan seurakunnan omistamaan hautausmaahan muutoin
kuin poliisivoimin, tai hautasija saatiin tavattoman korkealla hinnalla.” (s.17)

Yhdistyksiä perustetaan maan joka
kolkkaan
Vasta vuonna 1935 kokoontuivat edistykselliset vapaamieliset ja vasemmistolaiset ”kulttuuririntamaan” tunnukse-

rekisteriyhdistyksiä perustettiin vielä vuosina 1938-1939
Raumalle, Lohjaan, Loimaalle, Hyvinkäälle, Jyväskylään,
Padasjoelle ja Helsingin maalaiskuntaan. Taantumuksellisten piirien jo aikaisemmin alkanut hyökkäys siviilirekisteriyhdistyksiä vastaan kiihtyi raivoksi ja oli voimakkainta vuoden vaihteessa 1937-1938. Tampereella kirkollisten
piirien vastustus meni niin pitkälle, että Tampereen yhdistys jouduttiin lakkauttamaan raastuvanoikeuden päätöksellä 1939 lopussa.

Työ uskonnottomien puolesta jatkuu
Paljon työtä on tehty uskonnottomien oikeuksien puolesta vuosien varrella. Vapaa-ajattelijat ovat ajaneet ja ajavat
Suomeen todellista vakaumuksenvapautta ja yhdenvertaista
kohtelua, joka hyödyttää kaikkia uskontokuntiin kuulumattomia. Itse asiassa uskonnonvapauslaki antaa uskonnonvapauden kaikille yksilöille, myös uskonyhteisöihin kuuluville. Uskonnonvapauslaki edellyttää, että myös uskonnolliset yhteisöt toteuttavat tarkoitustaan ihmisoikeuksia
kunnioittaen.
Käytäntö on monesti ollut toisenlainen, kun uskonyhteisöstä eroon haluavat ovat joutuneet vakavan henkisen
ja hengellisen väkivallan kohteeksi. Julkinen valta näyttää
myös ottavan uudistusvaatimukset vakavasti vain pakon
edessä. Näin ollen on vain sinnikkäästi jatkettava tiedottamista muun muassa virkamiesten ja poliitikkojen suuntaan, jotta oikeusvaltioon kuuluva periaate ”yhdenvertaisuus lain edessä” ei jäisi vain sanahelinäksi.
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KOTKA LENSI
EDELLÄ

K

Hannu Eklund

otkan kirkosta eronneiden yhdistys syntyi
4.10.1929 työväentalossa, jota hallitsi vanha
työväenyhdistys KTY. Paikalla oli 90 henkeä.
Vaikka KTY ja urheiluseura Riento lakkautettiin poliittinen tilanteen kiristyttyä vuonna
1930 (”kommunistilait”), kirkosta eronneiden
yhdistys sai jatkaa. Se ei ollut KTY:n osasto.
Jäseniä oli jo vuonna 1930 lähes 300 lapset mukaan lukien. Yhdistykseen liityttiin usein perhekunnittain. Lapset oli erotettu kirkosta vanhempien mukana, kun vuonna 1923 voimaan tullut uskonnonvapauslaki salli sen. Vuoden 1930 jäsenistö syntymäaikoineen ja -paikkoineen kerrotaan yhdistyksen 80-vuotisteoksessa.
Jäsenistön runkona olivat muualla kuin Kotkassa syntyneet teollisuustyöläiset. Kaupunki syntyi 1800-luvun lopulla suoraan suurteollisuudesta ja satamasta. Kotkaan muutti paljon nuorta työväkeä, eniten itäisestä Suomesta, jossa
maatalous ei tarjonnut entisenlaisia työmahdollisuuksia.
Kotkasta tuli ”savolaisten Amerikka”. Yhdistyksen jäsenten
valtaosa oli kuulunut lakkautettuun työväenyhdistykseen.
Ennen II maailmansotaa myös kotkalaiset kommunistit
ja vasemmistososialistit toimivat lapuanliikkeen ja oikeiston painostuksessa paljolti ”maan alla”. Kun monet heistä olivat kirkosta eronneita, he joutuivat toimimaan varovasti myös kirkosta eronneiden yhdistyksessä, jos ylipäänsä saivat toimia.
Oman hautausmaan rakentaminen Parikalle vahvisti yhdistyksen asemaa myös viranomaisten silmissä. Yhdistyksen nimi muuttui vuonna 1936 Kotkan ja ympäristön Siviilirekisteriläisten yhdistykseksi.
Sodan jälkeen kaikki muuttui ja toiminta vapautui. Vapaa-ajattelijoihin liittyi uusia jäseniä. Nimi Kotkan Vapaaajattelijat on vuodelta 1946. Samana vuonna Kymin ala-
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osasto itsenäistyi, kunnes sulautui emoyhdistykseen 2002.
Jäsenmäärä oli huipussaan 1960-luvun alussa, kun Kotkan
ja Kymin yhdistysten yhteinen jäsenluku oli 2400 – ylivoimainen Suomessa!
Professori V. T. Aaltosen vierailu yhdistyksen tilaisuudessa 1949 sai erityistä huomiota. Teemana piti olla Onko kirkko tarpeellinen ihmisille? mutta se vaihtui teemaan
Työväenliike ja kristinusko. Taustalla oli SDP:n uusi kirkkomyönteinen linja, mikä ärsytti Aaltosta.
Puhe kummastutti sekä sosialidemokraattien Eteenpäinlehdessä että porvarillisessa Etelä-Suomessa. Eteenpäin otsikoi ”Kommunistinen propagandatilaisuus” ja valitti, että pääasiaksi nousi sosialidemokraattien parjaaminen. Etelä-Suomessa eräs pappi valitti ivallisuutta porvaripuolueita kohtaan, mutta ”voiton vei tapa, jolla hän käsitteli sos.
dem. puoluetta”.
Eduskuntaan on vuosien varrella valittu viisi yhdistyksen jäsentä: Väinö Meltti SDP/SKDL, Toivo Kujala SKP,
Meeri Kalavainen SDP, Taisto Sinisalo SKP, Pentti Tiusanen SKDL/Vasemmistoliitto.
Viime aikojen suurimpia tapahtumia ovat olleet Merikeskus Vellamossa järjestetty 80-vuotisjuhla ja professori Esko Valtaojan vierailu 2013, joka veti kirjaston auditorion tupaten täyteen. Hän puhui teemasta tieto, usko ja epäily.
Hautausmaalla, jonne on haudattu 2000 vainajaa, on tehty mittavia uudistuksia viimeisten kymmenen vuoden aikana. Lisäksi yhdistys omistaa Aarne Yrjösen lahjoittaman
Viikarin kalastajatilan. Sitä oltiin välillä jo myymässä, mutta viime vuosina tilalla on tehty remonttia.
Yhdistyksen juhlateoksen nimi on Kotkan vapaa-ajattelijat 1929-2009, 80 vuotta ihmisyyden aatetta. Toinen yhdistyksen julkaisu on pamfletti Kotkan Don Quijote, Hannu
Eklundin kirjoituksia kirkosta ja uskonnosta. Kumpaakin
teosta voi tilata Kotkasta tai liiton toimistosta.
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KEMIN VAPAAAJATTELIJAT 80 VUOTTA

K

emin Vapaa -ajattelijain
80-vuotisjuhla pidettiin
21.9.2017, kustannustehokkaasti omissa tiloissa,
eli hautausmaalla sijaitsevan Saattolan seremoniatilassa. Tänä vuonna Suomi täyttää 100
vuotta, Kemin kaupunki 148 vuotta ja
Kemin Vapaa-ajattelijat 80 vuotta. Juhlassa kuultiin puheenjohtajan katsaus
yhdistyksen historiaan.
Suomessa 1930 luku oli uskonnottomille ankeata aikaa, siitä kertoo yhdistyksemme perustamisen rekisteröintivaikeudet. Kemin kirkosta eronneiden yhdistys perustettiin 23.5.1930.
Se kuitenkin lakkautettiin Kemin raastuvanoikeuden päätöksellä 19.5.1931.
Epäävä päätös valitukseen annettiin
23.12.1932.
Tehtiin toinen yritys, kun Kemin siviilirekisteriin kuuluvien yhdistys päätettiin perustaa 2.6.1936. Tätäkään yhdistystä ei saatu yhdistysrekisteriin,
vaan asiaa käsiteltiin Kemin raastuvanoikeudessa kahdessa eri istunnossa. Epäävä päätös tuli yhdistysrekisteristä 28.12.1936. Ihmisten yhteistyö ja
keskinäinen tuki kuitenkin jatkui.
Jälleen perustetaan uusi yhdistys
18.7.1937. Kolmas kertatoden sanoi.
Tämä yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 11.2.1938. Kemin Siviilirekisteriin kuuluvien yhdistystä oli perustamassa kuusi henkilöä eli Heikki
Kakko puheenjohtajana, Siiri Perttula
sihteerinä sekä Juho Jylhänniska, Einari Mäkinen, Oskari Karppinen ja 0.
Edellä kerrottu ilmentää, miten siviilirekisteriin kuuluvia kohdeltiin viranomaisten taholta, vaikka uskonnonvapauslaki oli tullut voimaan vuonna 1923.

Sotavuosien jälkeen 1946 yhdistyksen vuosikokouksessa päätettiin
hyväksyä yhdistykselle liiton laatimat
uudet säännöt sekä yhdistyksen nimenmuutos. Uusi nimi Suomen Vapaa-ajattelijain liiton Kemin yhdistys
r.y. Oikeusministeriö hyväksyi
sääntöjen ja nimen muutoksen ja nimenkirjoittajien muutokset 20.9.1946
Kesäkuussa 1949 päätettiin alkaa kerätä ilmoituksia lehteen Kemin erikoisnumeroa varten. Otettiin esille
kysymys ottaako Vapaa-ajattelija
yhdistys osaa Lautiosaaren mellakan
uhrien hautaukseen ja missä muodossa? Toinen kuolleista, Anni Kontiokangas oli yhdistyksemme jäsen. Kokous päätti lahjoittaa hautapaikan ja
laskea seppeleen yhdistyksemme puolesta. Seppeleen lasku annettiin Alma
Kumpulaisen ja Toivo Åkermanin
tehtäväksi.
Yhdistyksen yleisessä kokouksessa huhtikuussa 1950 päätettiin hankkia oma lippu. Valmistavassa vuosikokouksessa joulukuussa1950 todetaan,
että yhdistyksen lippu on viimeinkin
saapunut.
Yhdistyksen vuosikokouksessa
1992 nimi päätettiin muuttaa kuuluvaksi: Kemin Vapaa-ajattelijat r.y.
Muutosilmoitus hyväksyttiin yhdistysrekisterissä 1993.
Yhdistyksemme toimintaan sisältyy
vuosikymmenien varrelta monenlaista toimintaa. Yhdistys osti oman hautausmaan perustamiseen maa-alueen,
joka lohkottiin Risti-nimisestä tilasta
Kemin kaupungin Ristikankaan alueelta. Siitä tuli hautausmaan nimikin.
Uuden huoltorakennuksen, jossa on
myös seremoniatilat, hankkimisesta

päätettiin vuonna 1986, ja Saattolan
avajaiset pidettiin 1993.
Yhdistys on osallistunut koulujen
elämänkatsomustiedon kehittämiseen
alusta alkaen. Vuonna 1986 yhdistys
antoi liitolle 1500 markan avustuksen ET-oppikirjan julkaisemista varten. Myöhemmin oppiainetta on tehty tunnetuksi perheille omalla toimialueella.
Yhdistyksessä on uskonnottomien edunvalvontaa suoritettu jatkuvasti. Samoin on edistetty ja tehty tunnetuksi lakiuudistuksia liiton kautta. Vapaa-ajattelijain kesäpäivät järjestimme
Kemissä yhdessä liiton kanssa vuonna
2001. Pohjoisessa sijaitsevien yhdistysten kanssa olemme järjestäneet yhteisiä seminaareja.
Olemme järjestäneet yksin sekä
humanistien kanssa luentotilaisuuksia. Yhdistyksen järjestämä avaruustähtitieteen professori Esko Valtaojan
luentotilaisuus vuonna 2012 oli yleisömenestys.
Myös jäsenhankintaa tehdään jatkuvasti etupäässä henkilökohtaisten
keskustelujen kautta.
Yhdistyksen 80-vuotisjuhlan historiakatsauksen lopuksi käsiteltiin myös
hautaustoimilakia ja hautauksen eri
vaihtoehtoja. Yhdistyksemme naisjaoston toiminnan merkitys pidettiin
hyvin tärkeänä ennen ja nyt. Sen vetäjälle Anna-Leena Rytköselle annettiin punaruusunippu kukkia ja lopuksi juotiin pullakahvit.

Pertti Periniva
puheenjohtaja
Kemin Vapaa-ajattelijat ry
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PAKANASANOMAT
1981 - 2007
Monet va-yhdistykset ovat julkaisseet satunnaisesti tai vähän säännöllisemminkin
omia lehtiään: Satakunnan yhdistyksellä oli VapaaMielinen, Karkkilassa
yksinkertaisesti nimellä Jäsenlehti ja niin edelleen. Pitkäikäisin näistä lienee
Tampereella julkaistu Pakanasanomat, toisena tulee helsinkiläisten Järjen ääni.
Jori Mäntysalo

Vuodet 1981-1997

T

Eero Suorsa

auno Lehtonen on pitkän linjan järjestötoimija. Lehtonen toimi pitkään Turun vapaa-ajattelijoiden puheenjohtajana, ja oli jo tätä ennen
aloittanut poliittisen toimintansa käymällä Sirola-opiston nuorisotyön kurssin heti 18 vuotta täytettyään. Myöhemmin Lehtonen vieraili
Sirolassa toistamiseen, kävi Kiljavan opiston 1976 ja 1977,
Sirolassa uudestaan 1978 ja osallistui myöhemmin poliittiseen jatkokoulutukseen Moskovassa. Lehtosella on monia mielenkiintoisia muistoja kerrottavanaan vapaa-ajattelijoiden toiminnan varrelta.
Istumme kotoisasti keittiön pöydässä. Lehtonen tarjoaa
pannukahvit. Kysyessäni liiton julkisesta kuvasta 1970- ja
1980-luvuilla Lehtonen toteaa, että liittoa pidettiin kommunistien peitejärjestönä. Tämä ei pitänyt paikkansa, kertoo
Lehtonen. "Mukana oli niin demareita kuin SKDL:n väkeä,
eikä SKP:n sisäinen enemmistö- ja vähemmistökysymys
juuri näkynyt liiton toiminnassa". Mitään junttauslistoja
ei liitossa käytetty toisin kuin monissa muissa kansalaisjärjestöissä, Lehtonen kertoo, eikä niin kutsuttuja vähemmistöläisiä tai Taisto Sinisalon mukaan nimettyjä taistolaisia ollut toiminnassa mukana vaikka jäsenistössä mukana kuitenkin. Eikä jäsenistöä myöskään tilastoitu puoluekannan mukaan.
Lehtosen aikana keskeinen kysymys oli muun muassa
ET-opetus ja sen järjestäminen. "Siitä meidän on erityisesti kiitettävä Erkki Hartikaista ja kansanedustaja Heli Astalaa". Hartikainen oli liiton pitkäaikainen pääsihteeri ja
puheenjohtaja, joka oli tuomassa ET-opetusta Suomeen.
Vaikka Lehtonen toteaakin kenties hieman provokatiiviseen kysymykseeni, ettei ET-opetuksen puolesta ole koskaan tarvinnut Turussa "tapella", niin ei ET-opetuksen tilanne ole Turussa edelleenkään hyvä, kuten ei muuallakaan
maassa. Protu-leirien ensimmäistä prototyyppiä Varjorippikoulua Lehtonen oli Hartikaisen kanssa järjestämässä.
Omilta Turun vapaa-ajattelijoiden puheenjohtajavuosiltaan Lehtonen muistelee uskonnottomille suunnattua
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hautausmaahanketta Kärsämäkeen. Lehtonen ei kuitenkaan tarkalleen muista, mihin asia tyssäsi, mutta ilmeisesti tuolloin juuri hiljattain kuolleelle muslimille tarvittiin hautapaikka, joka osoitettiin Kärsämäen tontin
nurkasta, eikä uskonnottomille suunnattu hautausmaahanke edennyt, vaikka asiaa ajettiin kaupungin päättävissä elimissä.
Kysyessäni liiton ja sen tavoitteiden näkymisestä politiikan nykykentällä Lehtonen on pessimistinen. "Ei se oikein näy; Vasemmistoliiton kansanedustajatkin kulkevat
risti kaulassa". Työväenliikkeen suhteessa vapaa-ajatteluun
ja uskonnottomien aseman edistämiseen Lehtonen onkin
kriittinen: "Vuonna 2003, kun molemmat työväenpuolueet,
SDP ja Vasemmistoliitto, järjestivät juhlat Forssan ohjelman
kunniaksi, olimme osoittamassa mieltämme". Mielenosoituksen syyksi Lehtonen toteaa sen, että kumpikaan työväenpuolue ei ole pitäytynyt eräässä keskeisistä tavoitteistaan,
eli kirkon ja valtion erottamisessa toisistaan, ja tätä tavoitetta hän pitää edelleen työväenliikkeelle tärkeänä tavoitteena.
Lehtonen on pahoillaan oman aikamme simulakromisoitumisesta eli siis siitä, että aktiivijäsenistö ei kokoonnu yhteen kasvokkain, vaan toimintaa tapahtuu niin paljon sosiaalisessa mediassa. "Nettikeskustelu saattaa päättyä hetki
sitten, mutta sitten kadulla kohdatessa kävellään vain ohitse toista tuntematta". Toisaalta Lehtonen ei kaipaa paluuta
siihen vanhaan aikaan "kun oven takana käytiin sanomassa, että jäsenmaksut ovat maksamatta".
Lehtonen pahoittelee myös tiettyjä henkilöristiriitoja liiton sisällä, yhteistyön vähäisyyttä uskonnottomien muiden
edunvalvontajärjestöjen kanssa ja sitä että aktiiviset toimintaan tarttuvat jäsenet alkavat olla vähissä. "Mitä pienin syy
kelpaa siihen, että jäsenmaksu jätetään maksamatta", Lehtonen toteaa. Lehden kehittämisestä Lehtonen pohtii, että
tarjolla tulisi olla tiiviitä ja kiinnostavia artikkeleita ja yhdistysten kuulumisia ja yhdistysten kokemuksia, "millä porukan mielenkiinto saadaan säilymään".
Haastattelun lopuksi tuntuu siltä, että pitkän historian
jälkeen vapaa-ajattelulla on edelleen koko maailma avoimena edessään.

Idea omasta lehdestä mainitaan ensimmäisen kerran pöytäkirjassa 6.5.1981.
Pöytäkirja pari viikkoa myöhemmin
kertoo:
"Malliesimerkkinä olisi ainakin
aluksi helsinkiläisten vastaava julkaisu,
joita hesalaiset ovat ystävällisesti meille
lähettäneet. Edustajakokouksessa ongitaan kaikki saatavissa oleva tieto painamisen teknillisestä puolesta, kustannusten suuruudesta ja oikeudesta lainata kirjoituksia y.m.
Vilkkaan keskustelun jälkeen pidettiin mahdollisena ainakin yhden lehden julkaisemista syksyllä ja toisen keväällä."
Nimen lehti sai kilpailevan aatteen
mukaan, seurakuntayhtymän lehti kun
oli nimeltään Kirkkosanomat. Alaotsikoksi tuli myöhemmin "uskonnoton
vaihtoehto", kun puoluekartalle tuli
hetkeksi Demokraattinen vaihtoehto.
Kahteen numeroon vuodessa päästiin 1982, 1983 ja 1986. Muutoin lehtiä tehtiin yksi vuodessa, kunnes toiminta hiipui 90-luvun alkupuolella ja
ainoastaan 1992 ja 1996 lehti ilmestyi.
Juttujen sisältö näyttää tutulta nykypäivänkin lukijalle: numerossa 2/82
kerrottiin yhdistyksen vuokraamasta
toimistosta, 2/86 kertoi että 30,000
tamperelaista ei kuulu kirkkoon. Elämänkatsomustiedon ja sen edeltäjä siveysopin asemaa kouluissa käsiteltiin,
ja tietysti uskontokritiikkiä oli mukana.

Vuodet 1998-2006
Uusi alku tuli Simo Järvisen tultua puheenjohtajaksi 1998. Pakanasanomat
julkaistiin kahdesti, ja jo seuraavana

vuonna vauhdiksi tuli neljä numeroa
vuodessa. Tässä tahdissa pysyttiinkin
vuoteen 2016 saakka. Tästä eteenpäin
lehti myös julkaistiin paperin lisäksi
netissä.
Lehti tehtiin nyt tietokoneella kirjoituskoneen sijaan ja ulkoasu oli
paljon parempi. Toisaalta "paino"
tarkoitti edelleen kopiokonetta huoneen nurkassa sekä niittaus- ja taittotalkoita. Simo onkin ainoa vapaaajattelija, josta ensimmäisenä tulee
mieleeni selkäpuoli: miehen etupuoli kun oli toimistolle tullessani usein
kopiokoneeseen päin, kädet kyynärpäitä myöten koneessa vikaa korjaamassa...
Jumalanpilkkasyytteitä lehti ei koskaan saanut. Välillä tuntui, että Tapio
Aho yritti:
"Jeesus tarjoaisi kierroksen Markuksen baarin koko satapäiselle väelle.
Vain viidellä dinaarin kolikolla ja kahdella setelillä hän suoriutuisi laskusta,
mikä tuntuu nykyihmisestä ihmeeltä.
Tämä selittyy sillä, että hintataso siihen aikaan olisi alhainen, jos nykyisin elävät ihmiset pääsisivät nauttimaan räkälän antimista nyt jo silloin.
Lisäksi Markus olisi Jeesuksen ystävä,
joten kyseessä olis myös edullinen tutunkauppa.
Näin kävisi, jos myöhempien aikojen pyhien ja arkipäivien jeesuksen
kristuksen pergamentit kirjoitettaisiin.
Lisäksi tarina eläisi ikuisesti. Mustanaamion tapaan Jeesus on mies, joka
ei koskaan kuole. Sepitteellinen hahmo ei voi kuolla koskaan, vaikka naulittaisiin ristiin rastiin."
Vakavammin lehdessä kerrottiin tilanteesta USA:ssa, raportoitiin omasta toiminnasta, kritisoitiin uskontoa,
kerrottiin uskonnonvapauslain muutoksesta ja paljon muuta. Pastori Ilkka Wiion kanssa julkaistiin juttusar-

ja, jossa pappi ja vapaa-ajattelija julkaisivat vuoronumeroin kirjoituksen.
Kuvituksesta huolehti Juha Seitz.
Tyylinäytteenä ohessa kuva kesältä
2006.

Päätoimittajaksi vuoden 2004 lopulla siirtyi Petri Karisma, joka jäi samalla historiaan lehden tuotteliaimpana kirjoittajana. Samaan aikaan painatuskin siirrettiin oikeaan painotaloon.
Ulkoasu koheni, eikä jutuissakaan ollut valittamista. Mutta uusi aika oli tullut, paperin oli pian aika väistyä.

Lopetus
Vuoden 2005 paikkeilla viestintä siirtyi jatkuvasti enemmän nettiin: jäsenistön valtaosalla oli sähköposti, eroakirkosta.fi oli perustettu vuonna 2003,
ja esimerkiksi Facebook avattiin vuonna 2006.
Yhdistyksen toiminta mukautui tähän, ja niinpä vuonna 2007 paperista
lehteä julkaistiin enää kahdesti. Tarkoitus oli vielä jatkaa, numeron 2/2007
pääkirjoituksessa kerrottiin vuonna
2008 lehden tulevan kahdesti. Näitä
numeroita ei koskaan tullut.
Kaikkiaan siis lehteä julkaistiin 27
vuotta ja 48 numeroa.
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JUMALANPILKKALAIN MUUTOS 1998

JOKO AIKA SEURAAVAAN
MUUTOKSEEN?

R

Jori Mäntysalo

ikoslakia uudistettiin
1990-luvulla useammassa vaiheessa. Muutoksen
kolmannessa vaiheessa
käsiteltiin mm. jumalanpilkkalakia ja seksuaalirikosten tuomioita. Jälkikäteen katsottuna kristittyjen tunteet näyttävät
kiinnostaneen poliitikkoja ainakin yhtä paljon kuin raiskaukset.
Juttu alkoi tammikuun 1997 lopussa, kun hallituksessa istuivat isoista
puolueista SDP ja Kokoomus. Ministeri Ole Norrback (RKP) pyysi asiakirjat
tutustuttavaksi ja hallituksen esityksen antaminen siis lykkääntyi. Alkuperäisessä esityksessä jumalanpilkka-

Hemilä. Lipposta kannattivat muut, eli
SDP:n lisäksi Vasemmistoliiton, Vihreiden ja RKP:n ministerit. Äänin 9-6
siis haluttiin poistaa Jumala rikoslaista.
Normaalin kaavan mukaan asia
päätyi Eduskunnan lakivaliokuntaan,
jonka mietintö valmistui kesäkuussa
1998. Valiokunta äänesti, mutta selvä
enemmistö tyytyi suojaamaan yleisesti pyhää. Erityisesti molemmat Kokoomuksen edustajat olivat mukana
enemmistössä, siis päinvastaisella kannalla kuin Kokoomuksen ministerit.
Mietintöön jäi kolme jumalanpilkkaa koskenutta vastalausetta. Niissä haluttiin säilyttää Jumala-sana, ja
kaikki perustelut olivat selkeän uskonnollisia.

Täysistuntokäsittelyssä samojen
puolueiden edustajat toistivat kantaa
Jumalan säilyttämisestä rikoslaissa.
Valiokunnan mietintöä puolusti pari
SDP:n edustajaa, erityisesti myös Jorma Kukkonen -- siviiliammatiltaan
evankelis-luterilainen pappi.
Äänestyksen tulos oli lopulta lähes
sattumaa. Valiokunnan mietintöä kannatti 69 edustajaa, vastusti 74 ja 2 äänesti tyhjää. Poissa olleet 54 olisivat
voineet ratkaista asian toisinkin -- esimerkiksi Vasemmistoliiton ryhmästä
poissa oli tasan viisi edustajaa eli tasatulokseen vaadittava määrä.
Äänestyksessä Jumalan halusivat
säilyttää Keskustan ja Kristillisten
ryhmät kokonaisuudessaan, poiston
puolella taas olivat Vasemmistoliitto
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sä ei kukaan puolustanut sitä yksinkertaista vaihtoehtoa, että pykälä olisi kokonaan kumottu. Seuraava askel nähdään, mutta jo sitä seuraavaa pidetään
liian suurena. Samoin se, että hallitus
on muutoshaluisempi ja Eduskunta
vetää takapakkia, on ainakin yleisempää kuin päinvastainen tulos.
Valitettavasti pidän todennäköisenä, että seuraavassa lainmuutoksessa
ainoastaan Jumala-sana poistuu, mutta todellinen sisältö jää ennalleen. Vielä veikkaan, että hallitus voisi pykälän
kumota, mutta Eduskunnassa muutosta jälleen vedetään takaisinpäin.
Muutoksesta näkee miten meille tärkeät lainmuutokset tarvitsevat
kantoaallon. Tässä tapauksessa rikoslakia uudistettiin laajasti. Samalla tavoin esimerkiksi ehtoollisviinin verovapaus on nyt käsittelyssä, ei itsenäisenä asiana, vaan koska alkoholilaki uudistuu kokonaisuudessaan.
Käsittely näyttää myös ristiriidan
uskonnon merkittävyydessä. Suomalaisten enemmistö ei pidä kirkkoja ja

uskontoja kiinnostavina millään tavalla: ei rukoile eikä käy jumalanpalveluksista, mutta eipä usein eroakaan
kirkosta saati liity vapaa-ajattelijoihin.
Samaan aikaan hallitus tekee laajoja lakiesityksiä yksimielisesti, mutta joutuu äänestämään kun uskonto osuu aiheeksi. Ristiriita on jyrkkä.

Puolueista
Keskusta oli Kokoomusta konservatiivisempi jo 90-luvulla ja tässäkin ratkaisi lain kohtalon. Kari Suomalaisen
pilapiirrosten "kypäräpapille" oli katetta vielä 70-luvulla -- Hannu Salaman jutussa eduskuntakyselyn tekivät nimenomaan Kokoomuksen eivätkä Maalaisliiton edustajat. Muutos on
jatkunut ja esimerkiksi vuonna 2004
rukouspäiväjulistuksen poistumisessa Kokoomus oli äänin 22-13 vapaaajattelijoiden kannalla.
Isoista puolueista Keskusta on siis
konservatiivisempi vaihtoehto Kokoomukselle, ja nyttemmin hajonnut Pe-

russuomalaiset pyrki SDP:n konservatiivisemmaksi kilpailijaksi. Puolueiden
sisälläkin voi olla hajontaa, uskonnonvapautta sivuavissa asioissa useimmiten Kokoomuksen ja SDP:n riveissä.
Vihreiden uusi puheenjohtaja erottaisi kirkon ja valtion, ainakin meidän
vaalikoneemme mukaan. Tuleeko tästä todellinen puolueen linja, ja syntyykö "viherjytky"? SDP kannattaa jo pieniä meille myönteisiä muutoksia, mutta koska se alkaa ajaa valtionkirkkojen verotusoikeuden poistoa? Ja ehkä
tärkeimpänä: voimistuuko myös Keskustassa ääni katsomusten tasa-arvon
puolesta?
Onneksi nämä kysymykset ratkaisevat vain aikataulun. Se, että Suomen laki maallistuu, on joka tapauksessa varmaa.
Lähteet:
Valtioneuvoston pöytäkirjat 30.1.1997
ja 13.2.1997. Lakivaliokunnan
mietintö 3/1998. Eduskunnan
pöytäkirjat kesäkuulta 1998.

Kavala maailma

...Tärkeät lainmuutokset tarvitsevat kantoaallon.

laki olisi säilynyt avoimesti rangaistavana: "Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa
tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti
herjaa - - sitä, mitä - - uskonnollinen
yhdyskunta pitää pyhänä - -"
Kun asiaan palattiin, teki pääministeri Paavo Lipponen (SDP) oman
vastaesityksen, joka muotoili asian ilman nimenomaista Jumala-sanaa; tässäkin esityksessä oli kuitenkin rangaistavaa herjata sitä, "mitä jokin uskontokunta pitää pyhänä". Muutos olisi siis
ollut oikeustilan kannalta kosmeettinen, mutta periaatteellisesti toki kohti maallisempaa valtiota.
Asia päätyi äänestykseen, ja esittelijää tukivat kaikki Kokoomuksen ministerit sekä ammattiministeri Kalevi
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Keskustan Sulo Aittoniemi pelasi
Talvisota-kortin: "Suurimman hädän
ja kuoleman hetkellä pahinkin ateisti huutaa Jumalan puoleen. Niin tekivät myös sodan aikana sotilaat suuressa hädässä teräsmyrskyn pieksäessä - -". Saman puolueen Juhani Alarannan mukaan "Pyhyyden käsitettä
ei viime kädessä määrittele mikään
kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta,
vaan sen on valmiiksi määritellyt Jumalan sana." Kristillinen liiton Toimi
Kankaanniemi muotoili "Jumala ei tarvitse lain suojelua, mutta kansamme
tarvitsee Hänen suojelustaan ja näin
voimme myös kunnioittaa sitä arvoperintöä, jonka edellisiltä sukupolvilta olemme saaneet."

ja Vihreät kokonaisuudessaan. SDP
jakautui melko tasan, 34-12 poiston
puolesta. Kokoomuksen tulos oli tällä kertaa 21-2 Jumalan säilyttämisen
puolesta, ja eräs sen edustaja äänesti
itse aiemmin hyväksymäänsä mietintöä vastaan.
Juttu jatkui vielä Eduskunnan menettelytavan mukaisesti suuren valiokunnan ja toisen täysistuntokäsittelyn kautta. Niissä ei enää tullut yllätyksiä. Laki astui voimaan vuoden
1999 alusta.

Muutokset hitaita
Ehkä tärkein oppi tästä on muutosten hitaus. Lainmuutoksen yhteydes-

Negatiivisia uutisia maailmalta
- 18.03.2017 Intiassa hakattiin kuoliaaksi H. Farook niminen mies,
koska hän oli tehnyt Facebookiin uskontoa kritisoivan postauksen.
- 4.7.2017 julkaistun tutkimuksen mukaan jopa niissä maissa, joissa uskontoa ei harjoitettu aktiivisesti uskonnollisia ihmisiä pidettiin
moraalisempina kuin uskonnottomina. Tutkimus käsitti 3000 osanottajaa ja 13 maata, ja se julkaistiin Nature Human Behaviour-tiedelehdessä. Tutkimuksesta kävi ilmi että uskonnottomia pidettiin helpommin sarjamurhaajina kuin uskovaisia, ja näin ajattelivat myös monet
uskonnottomat.
- Uskonnottomuus on edelleen tabu Saudi Arabiassa. Ahmad alShamri tuomittiin hiljattain kuolemaan hänen postattuaan ateistisen
videon internetiin.
- Luterilaisen pastori Hans Fienen mukaan Teksasissa 26 uhria vaatinut joukkomurha kirkossa oli hyvä asia, koska uhrit pääsivät välittömästi jumalan valtakuntaan.
- Islamistinen Boko Haram-järjestö saa aikaan edelleen suurta tuhoa
Pohjois-Nigeriassa. Samaan aikaan muualla maassa toimii Helen Ukpabion johtama helluntailaiskirkko Liberty Gospel Church joka järjestää maassa noitavainoja, joiden tuloksena on kidutettu ja hylätty tuhansia lapsia.
- Malesian sisäministeriö aikoo jäljittää kaikki uskonnottomat ja
rangaista heitä
- Kristillisten fundamentalistien painostuksen myötä Kentuckyn
osavaltion ainoa aborttiklinikka taistelee olemassaolonsa puolesta. Ke-

säkuussa Yhdysvaltojen suurin baptistijärjestö Southern Baptist Convention tuomitsi perhesuunnittelupalveluja tarjoavan Planned Parenthoodin "pahaksi järjestöksi".
- Taslima Nasrin ei ole edelleenkään saanut Intiasta pysyvää turvapaikkaa
- 5.6.2017 Donald Trumpin hallinto julkaisi asetuksen jonka mukaan työnantajalla on halutessaan oikeus palkata vain sellaisia henkilöitä joiden uskonnollinen vakaumus on sama kuin työnantajalla
- Mormonipiispat kyselevät systemaattisesti nuorilta pojilta heidän seksuaalisuudestaan, kuten masturboinnista. Nämä kyselyt keskittyvät pääasiassa masturbointiin, eikä kirkko ole tuominnut tai kieltänyt tätä käytäntöä
- Vuodesta 2013 useita uskonnottomia bloggaajia on murhattu Bangladeshissa. Oikeudenkäynnit ovat meneillään, mutta tästä huolimatta
Arnab Goswami pakeni Saksaan hakemaan turvapaikkaa
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Arvostelu

Uutisia

Lindfors, Jukka: Nasaretin pesänjakajat. 105 tapaa loukata, pilkata ja häväistä jumalaa, Raamattua, kirkkoa ja kansalaisten uskonnollisia tunteita joutumatta edesvastuuseen. Koonnut Jukka
Lindfors. Helsinki: Odessa, 1983. ISBN
951-9178-04-X.

TAIVAALLISTEN ILTAMIEN

JUMALATTOMAN
OIKEUDENKÄYNNIN SEKAHEDELMÄ

1

Oikeudenkäynnistä muodostui absurdi ja mediahuomiota saanut näytelmä. Sekä toimittajien että todistajien
pokka tahtoi pettää perusteellisessa käsittelyssä. Lopulta
tuli vapauttava tuomio. Pitkä, aina vuoteen 1983 kestänyt
prosessi ei silti ollut pelkästään naurun asia, mutta onneksi se tuotti huumori edellä tehdyn oheistuotteen, Nasaretin pesänjakajat.
Kirjassa ”105 tapaa loukata, pilkata ja häväistä jumalaa, Raamattua, kirkkoa ja kansalaisten uskonnollisia tunteita joutumatta edesvastuuseen” on vain yksi luvuista.
Muihinkin lukuihin on koottu monen sorttista jumalanpilkkaa taivaan ja helvetin väliltä sekä oikeudenkäynnin dokumentointia (syyttäjä, puheenjohtaja, todistajia).
Nimenomaan koottu, sillä kysymys on mitä laajimmasta sitaattivalikoimasta. Osa on ”he tekevät sen itse” -tyyliin uskonnollisilta tahoilta Lutherista alkaen Ristin Voiton, Jeesus-uutisten ja erinäisen kansanedustajien kautta 1980-luvulle.
Suurin osa sitaateista tulee kirjaa selatessa kuitenkin
kulttuurin ja taiteen tahoilta, esimerkiksi SKS:n perinnearkisto, Westermarck, Lampén, J.V. Snellman, K.H. Wiik,
Hassisen kone, Moliere, Lenny Bruce, Boccaccio, John
Lennon, Baudelaire, Mark Twain, Majakovski, Eppu Normaali, Markiisi de Sade, Erasmus Rotterdamilainen, Sinclair Lewis, William Burroughs, James Joyce, Anatole
France, Mel Brooks, Dario Fo, Rabelais, Bunuel, Marty
Feldman, Arvo Turtiainen, Foucault, Vapaa Ajatus (1910),
Bisquit… Kirjava kuvitus täydentää lievästi sekalaista taiteellista vaikutelmaa.
Ilmaus ”arkistojen aarteita” sopii teokseen mainiosti. Erä
kirjaa on myös johkaantunut Vapaa-ajattelijain kellarivarastoon, josta sitä saamani tiedon mukaan voidaan nyt myydä luotettaville, huumorintajuisille ihmisille naurettavaan
hintaan.

Esa Ylikoski

980-luvun alussa ilmestyneen Uusi Laulu -lehden
Jukka Lindfors ja Kari Lempinen joutuivat syytteeseen jumalanpilkasta ja uskonrauhan rikkomisesta. Syynä oli heidän heinäkuussa 1981 järjestämänsä Hengelliset iltamat -niminen tapahtuma
Helsingissä.
Helvetillistä huomiota ja siunattua suosiota saaneessa tapahtumassa osakuntaravintola Ostrobotnian eli Bottan alakerrassa oli Helvetti, yläkerrassa Taivas ja keskikerroksen
juhlasalissa Kiirastuli. Rekvisiittaa ja ohjelmaa oli valmisteltu huolellisesti asiaan paneutuen. Satiiriseen tyyliin siinä
ilmiselvästi pilkattiin jumalaa, Raamattua, kirkkoa ja siihen
aikaan aktiivista helluntaiherätystä, Niilo Yli-Vainiota ja 0.
Tapahtuman somistus joutui todistusaineistoksi oikeudenkäynnissä, jota kirja dokumentoi. Eteisessä enkelit hoitivat siipien, sädekehien ja ”Viktor rakastaa sinua” -paitojen myyntiä sekä aitoa Kristillisen Tarvikekeskuksen materiaalia, kuten kiiltokuvia ja Halleluja-kangasmerkkejä.
Kiirastuleen mentiin Pietarin-Paavalin linjalla, ja sieltä
löytyi itsekidutuspiste, rippipulpetti, aneita, Israelin kartta,
Lyö vettä kalliosta ja Kuvauta itsesi kävelemässä veden päällä -toimintapisteet, itkumuuri, Yli-Vainio -nonstop nauhalta ja lauluesityksiä. Kiirastulen salissa yleisöä keräsivät
ja kiusasivat taikuri ja mm. Yari, Klimenko, Veltto Virtanen, Drop-team, Dave Lindholm sekä Elämä ja kuolema
-yhtye solisteinaan Nurmio, Kojo, Sorsa, Valtonen, Järvenpää ja Pembroke.
Taivaassa oli mm. Eläköön pyhä henki -banderolli, pojille ja tytöille eri pöydät, nonstop-virsiä nauhalla sekä tylsiä
keskusteluja. Helvetissä sen sijaan oli kiroilunurkka, flippereitä, Babylon-disko, rikollisten luola sekä erityisextrana Sodoma & Gomorra…

AJAT

NASARETIN PESÄNJAK
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PIRKANMAALLA VAPAA SIVIILIVIHKIJÄ
UUSIA SIVIILIVIHKIJÖITÄ ESITETÄÄN MUUALLEKIN
Esa Ylikoski
Oikeustieteen maisteri Sanna Harju toimii
Pirkanmaalla vapaana siviilivihkijänä. Hän
on saanut oikeuden vihkimisiin virkapaikan ja -ajan ulkopuolisiin vihkimisiin SisäSuomen maistraatilta, vaikka ei työskentele
maistraatin palveluksessa.
- Tämä on mukavaa vastapainoa omalle
virkatyölle valtionhallinnossa ja antaa vihkijällekin hienoja hetkiä olla hääjuhlassa tuottamassa parasta onnea vihkiparille.
- Olen nyt runsaan vuoden aikana hoitanut päivätyöni ohessa noin 20 vihkitilaisuutta. Käytännössä siviilivihkimisiä on hääjuhlan yhteydessä lauantaisin, joskus myös arki-iltaisin.
- Kysyntää viraston ja virka-ajan ulkopuolisiin vihkimisiin on enemmän kuin maistraatin viranhaltijoilla on aikaa ja halua, joten
tarve vapaaseen siviilivihkijään on ilmeinen.
Sesonki on ollut kesäaikaan.
Sanna oli työskennellyt aiemmin maistraatissa ja saanut hyviä kokemuksia vihkimistehtävässä. Muutettuaan työpaikkaa hän
jäi kaipaamaan niitä, ja kun hän tiesi kysyn-

tää palvelulle olevan, laittoi hakemuksen tehtävään ja sai oikeuden vihkimiseen.
Muita vapaita vihkijöitä on toistaiseksi ollut vain Lapissa. Säädettäessä taannoin lakia
vihkimisoikeuksista Lapin kohdalla mainittiin matkailuelinkeinon tarpeet. Tarve virkapaikan ja -ajan ulkopuolisiin vihkijöihin on
kasvanut viime vuosina kautta maan, kun siviilivihkimisten osuus kaikista vihkimisistä
on kasvanut reippaasti yli 50 prosentin.
- Olen iloinen, että Pirkanmaan maistraatti myönsi vihkioikeuden viraston ulkopuoliselle. Kysyntä on varsin suurta. Maistraatti ohjaa tiedusteluja minulle, kun vihkiparien pyytämät ajat eivät ole sopineet maistraatin viranhaltijoille.
- Valitettavasti kaikkiin vihkimispyyntöihin en ole minäkään voinut lupautua. Kysyntää on.
Pirkanmaallakin voi olla yhä tilanne, joka
vallitsee koko maassa, jossa siviilivihkijää ei
ole aina saatavissa toivottuun paikkaan virka-ajan ulkopuolella. Tällöin vaihtoehtoina
on joko siirtää hääpäivää tai hoitaa virallinen vihkiminen maistraatissa ja pitää varsinainen hääjuhla haluttuun aikaan.

Vapaa-ajattelijat esittävät
parannusta
Vapaa-ajattelijat ovat esittäneet vapaiden siviilivihkijöiden lisäämistä sekä vihkimisoikeuden myöntämistä myös sekulaarijärjestöille.
Tällä hetkellähän valtiokirkot ja kymmenet
muut uskonnolliset yhdyskunnat ovat saaneet
vihkimisoikeuden, mutta sitä lakiin toivoneilla uskonnottomien järjestöillä ei vastaavaa oikeutta ole. Tilanne on uskonnottomia syrjivä.
Nykyisen lain puitteissa maistraatit voivat
myöntää oikeustieteellisen tutkinnon omaaville
vihkimisoikeudet. Vapaa-ajattelijat esittävät nyt
yhtäältä oikeuksien myöntämistä vapaille siviilivihkijöille joka maistraattiin ja toisaalta vihkioikeuksien laajentamista myös uskonnottomien järjestöille, jotka tarjoavat seremoniapalveluja kuten hää-, nimiäis- ja hautajaispuhujia.
Asiaa on edistetty konkreettisesti, kun
Tampereen vapaa-ajattelijat esittivät lokakuussa Hämeen maistraatille vapaan siviilivihkijän nimeämistä ja mainitsivat samalla
tiedossaaan olevan tehtävään sopivan ja kiinnostuneen juristin. Asia on esillä myös Helsingin seudun vapaa-ajattelijoissa.

lesi.
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VIERAILU KÄPYLÄSSÄ KERTOO:

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO ON
KESKUSTELEVA KATSOMUSAINE
Elämänkatsomustiedon tunneilla keskustellaan avoimesti elämän suurista
kysymyksistä - Opettaja Jari Tirkkonen: “Tärkeintä olisi saada oppilaan
kodin katsomuksen mukaista opetusta.”

Teksti ja kuvat:
Riikka Möhkölä

K

äpylän peruskoulussa käy
iltapäiväinen levoton kuhina. Välitunti on päättymässä ja 7. luokkalaisten
elämänkatsomustiedon
kaksoistunti on alkamassa. Luokassa käväisee alussa kutsumattomiakin vieraita ylemmiltä luokilta.
Lieneekö kyseessä valtaisa opiskeluinto vai käytännön pilaa? Veikkaan jälkimmäistä.
Kahdeksantoista oppilaan ryhmä
on historian, yhteiskuntaopin sekä
elämänkatsomustiedon opettajan Jari Tirkkosen mukaan aloittanut ETopintonsa viikko sitten. Käynnissä on
siis molemminpuolinen tutustumisvaihe.
“Mihin mä tarviin tätä?” huudahtaa eräs oppilas ilmoille klassikkokysymyksen.
Tirkkone selittää rauhallisesti, että
tässä vaiheessa ei voi vielä tietääkään,
kuka mitäkin tarvitsee. Peruskoulussa on tärkeää opiskella kattavasti eri
aineita.
Ensimmäisen tunnin tehtävä on
piirtää maailma. Tarkennuksia ei anneta ja tehtävästä tulee suoriutua viidessä minuutissa. Monet piirtävät ymmärrettävästi maapallon. Kun piirrokset ovat valmiit, käydään pareittain
keskustelua siitä, miksi piirsi juuri tämänkaltaisen kuvan.
Tehtävän lopuksi Tirkkonen vetää luokan kesken yhteisen keskustelun asioista, jotka vaikuttavat ihmisen
maailmankuvaan. Tunnin teema onkin maailmankatsomus, johon vaikut-
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tavat useat seikat, kuten maailmankuva, elämänkatsomus sekä arvomaailma.
Tunnilla oppilaat kuuntelevat opetusta, tekevät muistiinpanoja termeistä sekä tekevät ryhmätehtävän kuvitteellisesta henkilöstä, jonka maailmankatsomukseen vaikuttavat eri tekijät.
Kirjoittajalle uusi sovellus Kahoot
päättää tunnin tietovisaan elämänkatsomustietoon sopivista aiheista. Tässä vaiheessa oppilaat saavat ottaa kännykkänsä esiin ja liittyä peliin. Kymmenen minuutin kuluttua voittaja on
selvillä ja oppilaat lähtevät kiireen vilkkaa koteihinsa päivän päätteeksi.

ET-tunneilla asioista
keskustellaan avoimesti
Tirkkosella on takanaan varsin ihailtava ura Käpylän peruskoulussa. 1. joulukuuta tulee täyteen kaksikymmentä
vuotta samaisessa opinahjossa.
“Samalla tulee urani puoliväli täyteen. Kaksikymmentä vuotta takana ja
toiset kaksikymmentä vuotta edessä”,
Tirkkonen naurahtaa.
Elämänkatsomustiedon opetus
kouluissa alkoi vuonna 1985. Tirkkosella on muodollinen pätevyys opettaa
ET:tä yliopistosta.
“Kun aloitin ET:n opettamisen,
muodollisesti päteviä opettajia oli vielä aika vähän.”
Tirkkonen opettaa Käpylän peruskoulussa kaikkia yläluokkia sekä viidettä luokkaa. Kaikkia katsomusaineita sisältyy opetussuunnitelmaan yksi
viikkotunti/vuosi.
“Meillä noin viidesosa oppilaista
opiskelee ET:tä. Jokaisella luokka-as-

teella viidestä luokasta syntyy yksi ETryhmä. Pääosin ryhmäläiset koostuvat
uskonnottomista. Nyttemmin islaminuskoisia on ollut ryhmissä jonkin verran. Koulussamme on mahdollisuus
saada myös islamin opetusta.”
Tirkkonen kertoo, että ET-tunneilla käsitellään laajasti eri teemoja, kuten
moraalia ja etiikkaa, suomalaista ja eurooppalaista kulttuuria, maailmankatsomusta ja ympäristöä ja tulevaisuutta.
“Opiskelu muistuttaa vaikkapa historiaa. Elämänkatsomustiedon teemat
ovat koko peruskoulun samankaltaisia,
mutta niitä laajennetaan ja syvennetään, mitä vanhemmaksi oppilas kasvaa. Esimerkiksi ensimmäisellä luokalla pohditaan oikean ja väärän eroja: myöhemmin yläluokilla käsitellään
vaikeampia moraalikysymyksiä, kuten
aborttia.”
Tyyli tunneilla on keskusteleva.
Tirkkosen mukaan ET:ssä ei ole yhtä
tiettyä, ehdotonta totuutta, jolle opetus rakentuu. On vapaus keskustella aiheista, jotka kiinnostavat myös nuoria.
“Koulu voi myös painottaa eri asioita valtakunnallisen opetussuunnitelman puitteissa. Itselleni on tärkeää, että kaikista asioista voidaan puhua avoimesti”, Tirkkonen toteaa napakasti.

“Kodin katsomuksen
mukainen opetus tärkeää”
Kirkkoon (ev.lut tai ortodoksi) kuuluvien lasten tulee koulussa opiskella uskontoa. Sen sijaan kirkkoon kuulumattomien lasten vanhemmat voivat valita
elämänkatsomustiedon tai uskonnon
opetuksen lapselleen. Tulisiko elämänkatsomustiedon olla valinnainen aine?
Suvi Elomaa ja Sade Alanko viihtyvät ET-tunneilla hyvin, koska tyyli on rentoa ja
keskustelevaa. Tytöt odottavat innoissaan kesän Prometheus-leirejä.
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Reportaasi

MINUN ATEISMINI - OSA 2

A

teismi, uskonnottomuus vai vapaa-ajattelu? Vaiko kenties humanismi, tai jotain
ihan muuta? Jatkamme numerossa 3/2017
alkanutta reportaasia: ääneen pääsee joukko rohkeita yksilöitä, jotka halusivat jakaa
oman tarinansa siitä, miten he päätyivät pois
uskonnon parista.
Jumalattomuus on moniäänistä, ja jokaisesta tarinasta
lukija huomaa, että jumalattomuus on aina henkilökohtainen kokemus. Henkilökohtaisten tarinoiden kertomi-

Jennin tarina

L
Elämänkatsomustiedon opettaja Jari Tirkkonen avasi 7. luokkalaisten tunnin Piirrä maailma -tehtävällä.

“Kysymys on aidostikin vaikea. Itse
kannatan sitä, että lapsi saa vanhempiensa katsomuksen mukaista, laadukasta opetusta. Kummalliseksi koen,
että kirkkoon kuulumattomat voivat
kuitenkin valita uskonnon opetuksen”,
toteaa Tirkkonen.
Tilausta valinnaisuudelle saattaisi kuitenkin Tirkkosen mukaan olla.
“Valinnaisuutta tulisi kuitenkin jotenkin rajoittaa. Tälläkin hetkellä muutamat oppilaat harrastavat niin sanottua katsomussurffailua: mennään
ev.lut-uskonnon opetuksesta ET-tunneille, jonka jälkeen siirrytään parhaimmillaan vielä islam-tunneille. Seurataan kavereita tai vaihdetaan opettajan vuoksi. Tärkeintä olisi valita peruskoulu-uran alussa yksi ja pitäytyä siinä
opetuksen laadun takaamiseksi.”
Pohjoismaissa oppilaat ovat jo pitkään istuneet samalla katsomusainetunnilla. Suomessakin pohditaan, tulisiko uskontojen sekä ET:n opetus yhdistää.
“Mielestäni näiden katsomusaineiden yhdistetyillä oppitunneilla on mah-
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dollisuus, että opetus sekä uskonnosta
että muista katsomuksellisista asioista
jää varsin pinnalliseksi. Mikäli aineet
pysyvät erillisinä, saa oppilas peruskoulun aikana varsin syvällisen katsauksen
kodin katsomusaineeseen.”

Sade ja Suvi suosittelevat
tunteja lämpimästi
Kahdeksasluokkalaiset Sade Alanko ja
Suvi Elomaa ovat opiskelleet ET:tä ensimmäisestä luokasta saakka.
“Äiti oli ensin laittamassa mua uskonnon tunneille, mutta vedin siitä
hirveät itkupotkuraivarit, että musta
ei mitään pappia tule!” nauraa Sade.
Suvin tie vei suoraan ET-tunneille:
äiti ei halunnut tyttärensä kokevan samaa “tuskaa” kuin itse.
Molemmat kertovat viihtyneensä
ET-tunneilla erinomaisesti. Tyttöjen
mukaan tunnit eroavat muista rennolla tyylillään.
“Me keskustellaan tosi paljon ja Jari aina kehuu meitä. Tunnit on rentoja, ja me ei saada paljoa läksyjä. Har-

voin on kirjallisia tehtäviä, et kaikki luokassa olisivat vain hiljaa”, Suvi miettii.
Sade pitää siitä, että heidän nykyinen ryhmäkokonsa on alakouluun
verrattuna pienempi.
“Me kaikki tunnetaan toisemme eli
voidaan puhua tosi avoimesti. Ei tarvitse liikaa analysoida omia sanomisiaan. Meno ei ole niin suoraviivaista: ei
me voida maantiedon tunnilla keskustella, että missä joku maa sijaitsee. Tunneilla ei mennä niin täysiä eteenpäin,
vaan pysähdytään kunnolla pohtimaan
aiheita, ja on aina uusia kulmia käsitellä asioita.”
Tytöt ovat yhtä mieltä siitä, että
vaikkakin tunneilla on rentoa, ovat
teemat vaikeutuneet alakouluun verrattuna.
“Pitää opetella termejä ulkoa, kuten
moraali ja etiikka”, Suvi pohtii.
Ensi kesänä tyttöjä odottavat Prometheus-leirit. Haaveissa siintävät
Sadella vaellusleiri Lapissa: Suvi taas
pohtii kansainvälisen ja taideleirin välillä.

apsuudenkodissani uskontoihin suhtauduttiin,
ja suhtaudutaan edelleen,
hyvin kyseenalaistavasti,
en siis ole saanut uskonnollista kasvatusta, enemmänkin agnostisen. Koulussa olen
kohdannut sekä erinomaisen, että
erittäin huonon uskonnon opettajan.
Olen siis nähnyt, miten uskontoa tulee opettaa ja miten sitä ei todellakaan
tule opettaa. Ala-asteaikainen uskonnon opetus kultaisella 90-luvulla koulussamme oli hyvin tunnustuksellista, oletettavasti opettajan omista näkemyksistä johtuen. Ymmärsin jo silloin,
että näin ei todellakaan tulisi asioiden
olla, joten kai voin kiittää tätä opettajaa oman uskonnollisen kyseenalaistamiseni eteenpäin sysäämisestä.
Yläasteella puolestaan kohtasin
erinomaisen uskonnon opettajan, joka kannusti kyseenalaistamaan ja ajattelemaan itse. Ja näin tein. Varhaisessa
teini-iässä jo totesin, että kristinusko
ei suinkaan ole uskonto, johon tahtoisin tai edes voisin millään tavalla samaistua. Tällöin löysin tieni luonnonuskontojen piiriin, joita olen tutkinut
paljon elämäni aikana. Nuorempana
mielsin itseni wiccalaiseksi, pantheistiksi, suomenuskoiseksi...Nämä kaikki suloisessa sopusoinnussa, aikakausien mukaan.
Kuitenkin ajatus jumalolennoista ja
rituaaleista oli aina itselleni jollain tapaa vieras. Vaikka yritin kuinka käännellä asiaa mielessäni, en vaan pysty
uskomaan todellisuutta, jossa mu-

nen on tärkeää, sillä näin omasta kokemuksesta tulee totta, kun sen saa kertoa ääneen.
Kirjoitukset koottiin yhteen kolmen Facebook-ryhmän,
eli Rennon Feministiryhmän, Vapaa-ajattelijoiden liiton ja
Yhdistyneet uskontokriitikot ryhmien kautta jaetun kirjoituskutsun myötä. Kirjoitukset kokosi yhteen ja editoi Eero Suorsa.
Kirjoituskutsu on jatkuva, eli toivomme myös tämän numeron lukijoita lähettämään omia tarinoitaan toimitukseen. Yhteystiedot löytyvät lehden lopusta.

kana olisi jollain tavalla personoitunut jumalolento. Ympärillämme oleva
luonto on itsessään tietysti uskomattoman kiehtova "ihme", mutta mielestäni meidän pitäisikin osata arvostaa
sitä tieteelliseltä näkökannalta. Evoluutio-opin ja luonnontieteiden opiskelu tuo jatkuvasti eteen mitä mahtavampia ihmetyksiä, ja mielestäni niitä tulee arvostaa juuri sellaisinaan, ei
minkään jumalolennon aikaansaannoksina. Kuitenkin suhtautumiseni
luonnonuskontoihin ja kansanuskoon
on yhä pitkälti positiivinen. Mielestäni luonnonuskontojen perusajatus
luonnon kunnioittamisesta pyhänä on
hyvin tervehenkinen ja tarpeellinen
nykymaailmassa. Samoin mielestäni
vanhat kansanuskon perinteet ovat äärimmäisen mielenkiintoisia, ja niiden
avulla pystymme ymmärtämään sen
aikaista maailmankuvaa hyvin henkilökohtaisella tasolla.
Olen itse nykyäänkin tekemisissä
erinäisten pakanayhteisöjen kanssa,
ja erinomaista on juuri se, että pakanayhteisössä ateismi on useimmiten
täysin hyväksytty ajatusmalli; voit olla samaan aikaan pakana ja ateisti. Samaan aikaan kunnioittaa luontoa pyhänä, kuitenkaan uskomatta mihinkään varsinaiseen jumaluuteen. Tämä
on mielestäni todella arvokasta. Varmasti ihmisillä on monenlaisia kokemuksia pakanayhteisöistä, mutta omat
kokemukseni ovat hyvin pitkälti positiivisia. Ateismin koen itselläni olevan
tärkeä osa elämääni; se antaa mahdollisuuden, jopa velvollisuuden, kyseenalaistaa asioita ja ajatella itse. Joskus
varmasti jokaisella on elämässä ras-

kaita tilanteita, jolloin olisi helppoa
heittäytyä uskontojen tarjoamiin pakettiratkaisuihin. Pistää päänsä pensaaseen. Kuitenkaan itse en tällaiseen
pysty, kyseenalaistaminen on liikaa
verissäni. Ja siihen olen varsin tyytyväinen.

O

Venlan tarina
len ammatiltani tutkija, ja itselleni sekä feminismi että ateismi
ovat varsin tärkeitä
älyllisen maailmankuvani rakennuspalikoita ja toisaalta myös identiteetin
osia. Perheeni ei ole ollut uskonnollinen, ja minulle ateismi oli teini-iän
aktiivisessa oman maailmankuvan etsimisvaiheessa hyvin luonteva valinta.
Prometheus-leiri oli iso asia filosofisen pohdinnan ja elämänkatsomuksen muotoilussa. Aikuisiällä olen seilannut hieman taskulämpimän agnostismin kautta varsin vakaaseen ateismiin. Omasta näkökulmastani kyse on
sekä älyllisestä että yhteiskunnallisesti tärkeästä kysymyksestä.
Ateismi on feminististä; uskonnot ovat kautta aikojen olleet alistamisen ja hierarkoiden luomisen välineitä. Fyysikko Steven Weinberg
on sanonut: "“With or without religion, good people can behave well
and bad people can do evil; but for
but for good people to do evil - that
takes religion.”
En siis lähtökohtaisesti tietenkään
tuomitse uskonnollisuutta sinänsä,
mutta näen uskonnot rakenteina, jot-
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ka todella herkästi toimivat erilaisen
sorron perusteena.
Se on minusta selkein ja tärkein yhteys ateismin ja feminismin välillä.
Itseäni harmittaa, että keskustelu
ateismista on niin usein miesten dominoimaa. Ylipäänsä keskustelut tällaisista sosiaalisesti vaikeista aihepiireistä ovat usein sellaisia, joita naiset
väistävät. Nähdäkseni olisi hyvin tärkeää nostaa teemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun; ateismi on kuitenkin monella tapaa myös länsimaisen
tieteellisen maailmankuvan peruskivi.
Korostan, että itse en ole sinänsä uskontovihamielinen. Edustan sitä perussuvaitsevaisuuden linjaa, jonka mukaan ihmisten henkilökohtaiset
arvot, asenteet ja uskomukset ovat heidän lähtökohtainen oikeutensa. Ateismin yhteiskunnallinen merkitys liittyy kuitenkin siihen, että nähdäkseni
tasa-arvoinen ja feministinen yhteiskunta on mahdollinen vain lähtökohtaisen "ateistisen yhteiskuntamallin"
kautta - siis siten, että uskonto on jokaisen yksityisasia, ja yhteiskunta tieteen, oikeuslaitoksen yms. normiston
osalta on uskonnoille neutraali. Siis
ateistinen.

K

Katrin tarina
asvoin helluntailaisperheessä. Kun olin pieni,
minut ja siskoni opetettiin rukoilemaan ja kuljimme vanhempiemme
mukana kirkossa. Vielä ala-asteella rukoilin silloin tällöin,
kun toivoin tai pelkäsin jotakin asiaa.
Melko pian totesin kuitenkin, etten todella uskonut Jumalaan sen enempää
kuin muihinkaan yliluonnollisiin asioihin. Aloin kyseenalaistaa aiempiani
ajatuksiani siitä, voiko oikeaa ja väärää
perustella Raamatulla. Lakkasin myös
ajattelemasta, että maailman kristityt
väestöryhmät olisivat samalla puolella kuin minä. Sitä ennen olin ajatellut,
että jos kristitty väestö ja jokin muu
kansa ovat keskenään sodassa, kristityt eivät ole yhtä pahoja kuin toinen
osapuoli.
Olen aina ollut kiinnostunut erilaisista uskomuksista. Kun olin viitisen
vuotta nuorempi, toivoin kokevani yliluonnollisia tai henkisiä kokemuksia,
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koska kaipasin mysteerejä ja tunnetta
erityisyydestä. Ajattelin, että jos voisin
uskoa johonkin selittämättömään, elämäni muuttuisi merkityksellisemmäksi. En kuitenkaan nähnyt syytä olettaa,
että olisi olemassa jumalolentoja, kohtaloa tai muuta, mikä selittäisi maailman tapahtumia ei-tieteellisesti. Pidän
itseäni nykyään ateistina. Suhtaudun
uskontoihin epäluuloisesti ja etäisen
kiinnostuneesti. Joissakin järjestäytyneissä uskonnoissa on hämmentävää,
että yksilöiden toisaalta odotetaan uskovan itse, ja toisaalta usko on yhteisön ja auktoriteettien säätelemää. Tuntuu kummalliselta, että ihmiset haluavat mielivaltaisen kuuloisia sääntöjä,
joiden mukaan elää.
Toisaalta on mahdollista, että itselleni läheiset ideologiat, kuten feminismi ja eläinten oikeudet, näyttäytyvät ulkopuolisille yhtä outoina
ja dogmaattisina. Ajattelen mielelläni
olevani ateistina kriittinen ja itsenäisesti ajatteleva, mutta huomaan tukeutuvani paljon siihen, mitä olen kuullut
samoja aatteita tunnustavien ajattelevan. Mielestäni ei-uskonnollisuudessa
on hyvää se, että se ei tarjoa ihmisille valmiita ratkaisuja yhtä paljon kuin
monet uskonnot. Se voi kannustaa ihmisiä siihen, että he ajattelevat asioita
itse. Toivon että yhteiskunnassa tuettaisiin enemmän itsenäisen ajattelun
taitoja kuin uskontoja.

Rippileiri tuntuu olevan monille yksi teini-iän parhaimpia kokemuksia.
Musta se oli perseestä. Ahdistavaa uskonnollisuutta, mielipiteeni vaientamista ja kyseenalaistamista. Muhun
olisi suhtauduttu toisin, jos olisin ollut poika. Leirin nuorisotyöntekijä oli
erityisen "huolissaan" minusta. Tyttö,
joka kyseenalaisti ja kuunteli heviä.
No, tuo kokemus ei kuitenkaan poistanut mielenkiintoani uskontoja kohtaan, joten lukion jälkeen hain teologisen opiskelemaan. Iso osa muista oli
uskovaisia, mutta kaltaisiani ateisteja
löytyi myös. Teologisessa moni on liberaali, ja ihan jopa feministi. Ja sitten osa taas ei.
Kielillä puhumista, evoluution kieltämistä ja myös noituuteen uskovia
kristittyjä sieltä löytyi. Koin surulliseksi, että siellä oli naisia opiskelemassa,
joiden mielestä nainen ei voi olla pappi sekä seksuaalivähemmistöjen edustajia joita oma uskonnollinen viiteryhmä halveksuu.
Kaiken kaikkiaan kokemukseni uskovaisista on kuitenkin suurimmaksi osaksi positiivinen. Tuntemani uskovaiset ovat lämpimiä, fiksuja, akateemisia, liberaaleja ja feministejä. He
eivät yritä käännyttää minua tai minä heitä, mutta keskustelut ovat mitä parhaimpia.

O

len kasvanut hyvin
uskonnollisessa maalaispitäjässä, mutta
perheeni on ateistinen. Meille ei lapsena
tuputettu kotoa käsin mitään uskontoa tai aatetta, vaan
saimme ihan vapaasti etsiä omat arvomme. Olin terävä ja oppimisesta innostunut lapsi. Kun alakoulussa alkoi
uskonto ja kirkkokäynnit, olin varovaisen kiinnostunut. Kiinnosti ajatus
suojelevasta Taivaan Isästä, enkeleistä, ihmeistä.
Mielenkiinto lopahti kuitenkin nopeasti, kun kuva uskonnosta rupesi
muodostumaan. Aluksi oli varmaan
lähinnä tylsää. Uskonnossa käytiin joka vuosi samat jutut. Joka pääsiäinen
rakennettiin Golgata. Jokainen joulu
näyteltiin seimikuvaelma. Kirkko tuntui painostavalta, ei vapauttavalta. Asi-

Katjan tarina
ma perhe ei tosiaan
ole uskovainen tai
edes tapauskovainen
sinänsä. Kuulin Jumalasta ensimmäistä kertaa 7-vuotiaana koulussa. Olin hämmentynyt, ja
ajattelin sitä satuna. Kun kotona joskus purnasin äidille kirkkokäynneistä ja rukoilusta, opasti hän vain kestämään, ja pitämään kädet erillään.
Rippikouluikäisenä asiat alkoi kiinnostamaan enemmän, ja riparille lähdin suurissa toiveissa, että nyt pääsisi
keskustelemaan kaikesta mielenkiintoisesta. Puolessa välissä bussimatkaa
Vantaalta Muonioon soitin äidille ja
valitin siitä, kuinka kaikki on vain
aivopesua. Äitini totesi, että mitäpä
muutakaan.

O

Ninan tarina
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oissa oli paljon ristiriitoja, joita oli käytännössä kiellettyä kyseenalaistaa. En
vain ymmärtänyt mikä tässä oli tärkeää. Alakoulun loppuluokilla rupesi jo
todella ärsyttämään. Olin tosi kiinnostunut mytologiasta ja historiasta ja rupesin hahmottamaan kristinuskon väkinäisyyttä. Miten se oli liimattu kulttuurimme päälle, miten kontrolloiva
sen moraalikäsitys oli. Minua turhautti
yhä enemmän, ettei sen ristiriitaisuuksiin ollut kunnollisia ratkaisuja. En ollut lapsi joka uskoi, olin lapsi joka halusi ymmärtää. Kristinuskon Jumala
alkoi vaikuttaa yhtä enemmän sellaiselta manipuloivalta auktoriteettihahmolta, joka romuttaa yksilöllisyyden ja
minuuden saadakseen tuntemaan riippuvuutta hänen armostaan.
Yläkoulussa rupesin ymmärtämään
uskontoja väkivallan välineinä. Syy,
miksi Jumala on manipuloiva auktoriteettihahmo piilee todennäköisesti siinä, että sen esittäminen oli täysin manipuloivien auktoriteettia hamuavien käsissä. Heräsi epäluottamus
pappeja, kirkkoa ja Raamattua kohtaan. Yläkoulun alussa lisääntyi tieto myös muista uskonnoista. Ärsytti,
miten vähän niitä käsiteltiin ja miten
ne esitettiin kristinuskon kautta. Ärsytti, miten muita uskontoja vähäteltiin ja omaa nostettiin. Ettei käyty läpi omaa muinaisuskoamme, vaikka se
on osa tapakulttuuriamme ja historiaamme. Tuntui, että sitä häivytettiin
tahallaan kristinuskon tieltä ja harmitti. Koin enemmän yhteyttä luonnonläheisiin muinaisuskontoihin, jotka
perustui kunnioitukseen ja arvostukseen. Kristinusko tuntui lähinnä tuhoavalta voimalta, jonka nimissä oikeutettiin suunnatonta väkivaltaa, alistamista ja kontrollia. Se kohdistui muihin kulttuureihin, se kohdistui meidän
historiaan, se kohdistui naisiin ja lapsiin ja vähemmistöihin. Rupesin uhmaamaan ja halveksumaan uskontoa
ja uskonnollisuutta. Sen ote ihmisistä
ja meidän yhteiskunnasta ja kulttuurista oli minusta käsittämätön.
Jumala oli ilkeämielinen nukkemestari ja sen seuraajat tahdottomia pellejä. Miksi se vihasi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Ikuinen elämä sen
sääntöjen puitteissa tuntui rangaistukselta, jota en edes halunnut tavoitella.
Samanaikaisesti kuitenkin hämmensi

hengellisyys. Koin ihan valtavaa epäluottamusta instituutioita ja sen edustajia kohtaan, mutta todistin kuitenkin
useasti aitoa hartautta. Mietin jäinkö
jostain paitsi. Tein kokeiluja. Maistelin buddhalaisuutta, maistelin wiccaa.
Mietin Suomenuskoa ja Karhunkansaa. Tajusin uskonnon kokonaisuudessaan olevan niin kulttuurisidonnainen juttu, etten voisi hypätä
mihinkään muuhun kelkkaan luonnollisesti. Se olisi aina väkinäistä tässä kulttuurissa, eikä sosiaalisesti sallita muuta kuin "hyväksyttyjä" uskontoja tai uskonnottomuuksia. Kristinusko,
Islam, ateismi. Hyväksyin lopulta vain
jälkimmäisen.
Olin tavallaan kiinnostunut uskosta, mutta voin sanoa jopa vihanneeni
uskontoja. Raamattu oli ihmisen tekemä, ei mikään selittänyt miksi käännökset räikeästi vaihteli vuodesta ja
paikasta toiseen, enkä uskonut hetkeäkään sen sisällön olleen Jumalan käden ohjaamaa kuin varakkaan ja vallanahneen katolisen kirkon. Turhautti, että ihmiset ottivat oppinsa jostain
niin selkeän ahneesta ja rumasta ja vilpillisestä.
Minulla oli myös vahva rakkaus
tieteeseen ja pohjasin vahvasti maailmankuvani niihin. Kiinnostuin filosofisesta ajattelusta ja logiikasta välineinä ymmärtää maailmaa ja pohtia etiikkaa. Minulle riitti maallisen
maailman ihmeellisyys ja keinot selittää niitä. Vierastin ajatusta siitä, että
tarvitsin ylemmän tahon kertomaan
minulle mikä on oikein (jotta toimisin
sen hyväksi). Samoin se, että uskonto aina selitteli itseään ja muuttumattomuuttaan. Se ei erottanut Jumalan
sanaa ihmisen sanasta, eikä pyrkinyt
luopumaan virheellisistä käsityksistä
tai tulkinnoista.
Tiede oli itseään korjaavaa. Tiede
rakensi, kirkko raunioitti. Hengellisyys oli silti minulle mysteeri. Halusin uskoa ihmisten olevan enemmän
kuin lampaita. Uskossa oli pakko olla muutakin kuin paimen jota seurata.
Kävin rippikoulun tavallaan kokeena. Halusin oikeasti kokeilla, että jos
luovun ennakkoluuloista ja avaan itseni pyhälle, olisiko se siellä? Koskettaisiko se minua kuten usko siitä kosketti muita? En edelleenkään ymmärtänyt Raamattua tai kirkkoa. Mutta opin

kunnioittamaan ihmisten henkilökohtaista uskoa. Näin miten paljon se turvasi ja kannatteli ihmisiä. Näin miten
lämpimästi se parhaimmillaan saattoi vaikuttaa. Jos koko uskonto olisi
oikeasti rakentunut sen lämmön varaan mitä rippileirillä koin, koko maailma olisi varmaan hyvin erilaisessa
vaiheessa.
Sanoin johtamassani iltahartaudessa itseni irti kristinuskosta, mutta ilmaisin kunnioitukseni ja tietynlaisen
kaipuun. Sen jälkeisessä hiljaisuudessa koin ensimmäistä kertaa jonkinlaista hengellistä täyttymystä. En ole koskaan kokenut sitä uudestaan.
Lukiossa tein uskonnonopettajan elämästä edelleen hankalaa. Täysi-ikäisenä erosin kirkosta. Löysin välitilan. Ateismi tuntui tavallaan liian
ehdottomalta ja se heijastui vahvasti siihen vaiheeseen, jossa halveksuin
uhmakkaasti kaikkia uskovaisia. Ymmärsin ateismin silloin jumalien olemassaolon tiukaksi kieltämiseksi. Nyt
olen ehkä ateismin ja agnostismin välissä. En usko Jumalaan tai jumaluuteen. Olen kuitenkin jokseenkin varma, että osa meille nyt ihmeinä ja yliluonnollisuuksina esiintyvistä asioista
on tulevaisuudessa selitettävissä. Seuraan tiedettä, mutta tiedostan sen luoman maailmankuvan puutteellisuuden. Tavallaan luovuin tieteestä auktoriteettina ja ymmärsin sen välineenä.
Jotta tiede ja tutkimus edistyy, on aina
jätettävä tilaa mahdollisuuksille ja aina oltava valmis muuttumaan. Agnostismi on minulle ehkä juuri sitä. Avara
mieli mahdollisuuksille.
Olen edelleen tosi kriittinen uskonnollisia instituutioita kohtaan. Uskonto on pahimmillaan väkivaltaa, eikä se
saisi olla suojattua sellaista,. Vastustan
myös hyvin ehdottomasti uskontoa
yhteiskunnallisten päätösten pohjana.
Hyvinvointi perustuu ihmisyyteen, ei
vanhentuneisiin elämäohjeisiin toiselta
vuosituhannelta ja toisesta kulttuurista.
Mutta olen valmis antamaan mahdollisuuden uskolle ja sen aitoudelle. Mikä
laajenee kristinuskon ja meidän kulttuurillisesti hyväksyttyjen uskontojen
yli. En kuitenkaan siis sano, että tiede
ja uskonto olisi toistensa vastakohtia.
Minulle ne vaan olivat henkilökohtaisesti kaksi vastavoimaa, jotka vaikuttivat maailmankuvani rakentumiseen.
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T

Ritva Ahonen ja Eero Suorsa

urun vapaa-ajattelijoiden luentotilaisuus Uskomisen usvaa - tietämisen tuskaa luentotilaisuus
veti Turun yliopiston Janus-salin täyteen kuulijoita tiistaina 19.9. Luennoitsijoita oli kolme:
professori emeritus Ilkka Niiniluoto, dosentti Eero Salmenkivi ja lukion filosofian- ja elämänkatsomustiedon opettaja ja Turun vasemmistoliiton
puheenjohtaja Jaakko Lindfors.
Niiniluoto puhui tieteen ja uskonnon välisestä vastakkainasettelusta luentonsa aiheena "Tiede, totuus ja elämä".
Aluksi Niiniluoto puhui lyhyesti siitä, miten tiedon käsite esiintyy eri uskonnoissa, kuten kristinuskossa ja taolaisuudessa. Suomen kirjakielessä sana "tiede" esiintyy ensimmäisen kerran 1842. Niiniluoto puhui myös tiedon perusmääritelmistä, kuten Platonin aikoinaan esittelemästä näkemyksestä jonka mukaan tieto on tosi ja hyvin perusteltu
uskomus. "Tiedossa ei ole kyse luulosta, vaan se on vapautta luuloista.". Tosin jo ennen Platonia kreikkalaiset luonnonfilosofit olivat pohtineet kokeellista metodia, jolloin
myös uskonnot tulivat kriittisen tarkastelun kohteeksi, ja
Niiniluoto mainitsi filosofi Protagoraksen, josta on tullut
myöhemmän humanistiliikkeen keskeinen hahmo, ja sen
miten filosofia syntyi vaihtoehdoksi perinteisille myyteille ja uskonnoille.
Tilanne ei kuitenkaan ollut aina tämä. "Uskonto ja filosofia olivat myöhäisessä antiikissa törmäyskurssilla ja kilpailuasetelmassa; toisaalta ne käsittelivät hyvin samantapaisia asioita, stoalaisten ja epikurolaisten ollessa johtavat
filosofiset koulukunnat. Vuoden 390 jälkeen keisari Theodosius teki kristinuskosta valtionuskonnon ja myöhemmin
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Bysantissa keisari Justinianus lakkautti Platonin akatemian pakanallisena instituutiona Ateenassa vuonna 529, toimittuaan yli 900 vuotta."
Miksi kristinusko sitten voitti silloin tämän vastakkainasettelun? "Kristityt saivat Rooman keisareilta, he olivat
kriittisiä tiedon omaksumisen suhteen Jobin kirjan hengessä, he olivat yhteisöllisiä". Niiniluodon mukaan kristinuskon menestyksen salaisuus liittyi kuolemanjälkeisen
elämän tarjoamiseen, mihin filosofiset koulukunnat, keskittyessään hyvään elämään maan päällä, kyenneet tarjoamaan vastaavaa.
Tieteen nousu tapahtui kuitenkin antiikista lähtien, vaikka myöhemmin teologia kohosi yliopistoinstituutioissa korkeimpaan asemaan yhdistäen kristinuskon ja Aristoteleen
opit. "Myöhemmin uuden ajan alussa tapahtui tieteen vallankumous, jossa tieteellinen metodi saavutti huippunsa.
Galileo Galilei joutui inkvisition kuulusteltavaksi väitettyään että maa kiertää aurinkoa. Koulutukseen kirkolla oli
monopoli valistuksen aikaan asti, jolloin kirkon asema alkoi murtua. Ranskassa keskeinen vaikuttaja oli muun muassa filosofi Voltaire.".
Dosentti Eero Salmenkivi käsitteli omassa luennossaan
yhteiskunnan ja koululaitoksen muutoksia Suomessa, ja
muutosten mahdollistamaa elämänkatsomustieto (et) -oppiaineen syntyä ja kehittymistä sekä uusia näkymiä ja tulevia haasteita.
Valtio peri monet tehtävät kirkolta, mutta vasta valistuksen aatteilla oli ratkaiseva rooli koululaitoksen kehityksessä. Uskonnonvapaus sekä valtion ja kirkon ero olivat valistuksen vaatimuksia. "Et:kin on valistuksen lapsi, sillä et:n
ytimessä ovat valistuksen suuret aatteet: ihmisoikeudet, oikeus (ja rohkeus) ajatella itse, suvaitsevaisuus ja sekularis-

mi", Salmenkivi toteaa. Vaikka valtion ja kirkon suhteet
ovat olleet Suomessa tiiviit, on sekularisoituminen ja uskonnon luonteen muuttuminen muuttaneet uskonnon asemaa myös koululaitoksessa.
Vuonna 1923 voimaan tullut uskonnonvapauslaki aiheutti sen, että opetuksessa täytyi huomioida uskonnon
opetuksesta vapautuneet. Näille alettiin opettaa uskonnon
historiaa ja siveysoppia. Oppiaineen kristillistä henkeä arvosteltiin vapaa-ajattelijoiden taholta ankarasti. Koska uskonnonkin opetus oli perustaltaan kristillistä, kritiikki sitä kohtaan muovasi et:n sekulaaripohjaiseksi. Et tuli kouluihin uskonnon opetuksen rinnalle v. 1985, ja oli tarkoitettu uskontokuntiin kuulumattomille, joka ryhmänä oli
hyvin heterogeeninen. Alusta alkaen mukana oli myös eri
uskontokuntiin kuuluvia oppilaita. Tämä tilanne huomioitiin myöhemmin lakimuutoksessa, jossa todetaan, että oppilas voi valita et:n, jos "oman uskonnon opetusta" ei järjestetä. Käytännössä et:llä on kaksi tehtävää: toimia aatteellisesti uskonnottomien oppiaineena sekä toimia oppiaineena niillekin, joilla ei ole muuta katsomusainetta.
Et:n opetuksen perustana on Filosofiaa lapsille -liikkeen
menetelmät: Oppimisen keskiössä on ajattelu- ja keskustelutaitojen kehittäminen. Filosofiaa lapsille (P4C) -ohjelman
kehitti yhdysvaltalainen Matthew Lipman ja Suomessa sitä
on tehnyt tunnetuksi erityisesti Hannu Juuso. Opetus ei siis
ole uskontotiedelähtöistä, kuten monissa yhteisen katsomusopetuksen ehdotuksissa, vaan hyvän elämän pohdintaa.
Et:n haasteena on sen pienuus oppiaineena. Vain suurimmissa kaupungeissa aineessa on suuria ryhmiä. Pienuudesta seuraa usein monia ongelmia, kuten huonot opetusjärjestelyt, epätietoisuus opetussuunnitelmasta, opettajien
epäpätevyys ja suuri vaihtuvuus, yhdysryhmien muodostaminen, tahallinen tai tahaton hallinnollinen sorto jne.
Lukioissa pakollisten kurssien väheneminen ja syventävien lisääminen tekevät aineen työläämmäksi kirjoittaa yokokeissa ja se on vähentänyt aineen suosiota, josta on seurannut, että etenkään syventävät kurssit eivät toteudu. Sekä uskonnon että et:n kirjoittajamäärät ovat romahtaneet
noin puoleen vuodesta 2006, jolloin reaalikoe muuttui ainereaaliksi.
Et:n puolesta ovat toimineet pääosin aatteellisesti uskonnottomat: Et:tä ajatellaan uskonnottomien omana oppiaineena. Nykyisin myös ajatus että et olisi tarjolla kaikille halukkaille, on saanut lisääntyvää huomiota.

Tilaisuuden lopuksi Feto ry:n edustaja Jaakko Lindfors,
paikallinen ET:n ja filosofian opetuksen veteraani ja tuore
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja kertoi filosofian ja
ET:n opetuksen nykytilanteesta.
Filosofia on peruskoulussa ja lukiossa valtakunnallisesti pääasiassa aineenopettajan toinen, kolmas tai neljäs opetettava aine. Se on vain harvoin ollut aineenopettajan oma
pääaine yliopistossa. Useimmiten filosofiaa on opetettavana vähemmän kuin muita opettajan aineita. ET:n asema virkarakenteessa on filosofiaa heikompi ja värikkäämpi. ET on usein muodollisesti epäpätevän uskonnon, historian ja yhteiskuntaopin tai vaikkapa matematiikan, biologian tai liikunnan opettajan sivuaine
Kaikille pakollisen etiikan sisällön siirtäminen uskonnosta ja ET:stä filosofiaan lukion vuoden 2016 opetussuunnitelmissa on historiallinen ja erittäin harvinainen voitto
filosofialle! Tämän myötä filosofian kaikille yhteisten kurssien määrä kaksinkertaistui yhdestä kahdeksi. Koskaan aiemmin juuri filosofia-oppiaineen asema ei ole ollut näin
vahva lukiossa.
Tämän päätöksen myötä on syytä odottaa lukiolaisten
kriittisen ajattelun, kyseenalaistamisen, itsenäisen ajattelun
ja argumentaation taitojen kehittyvän entisestään. Samalla
tosin ET menetti yhden pakollisen kurssin, eikä etiikan sisällön vähentyminen ET:ssä ole täysin ongelmatonta, koska ET:lle ominaisia sisältöjä ovat mm. juuri etiikka, ihmisoikeudet, identiteetti, kulttuurit ja uskonnot.
ET on sopiva yhteinen katsomusaine kaikille sellaisenaan, sanoi Jaakko Lindfors. ET:ssä käsitellään katsomuksellisia kysymyksiä muistakin kuin vain uskonnollisista näkökulmista. Useimmitenhan nuoren elämysmaailmaan ja
identiteettiin vaikuttavat muut kuin juuri uskonnolliset kysymykset.
Näitä identiteettiin ja elämysmaailmaan vaikuttavia tekijöitä ovat esim. kavereiden, sosiaalisen median, politiikan,
koulun, vanhempien, jalkapallon, musiikin, skeittauksen tai
seksuaalisuuden vaikutukset. Uskontojen syvällinen käsittely kuuluu myös olennaisena osana elämänkatsomustietoon, mutta ne eivät useimmiten ole nuoren todellisen kokemusmaailman tärkein vaikutin, huomautti Jaakko Lindfors puheenvuorossaan.
Tilaisuus oli menestys, ja osoitti että yhdistyksillä on voimaa lähteä järjestämään tilaisuuksia ja toimintaa niin halutessaan, kun tahtoa ja tekijöitä löytyy.

ET ON KASVU-URALLA
Elämänkatsomustiedon (ET) oppilaiden määrä peruskoulun luokilla 1-6 on kaksinkertaistunut vuodesta 2010 vuoteen 2016. Aineen kasvunäkymät jatkossa ovat hyvät, sillä uskontokuntiin kuulumattomien oppilaiden määrä lisääntyy.
Kun nyt kouluikäisistä lapsista vielä peräti 84 prosenttia on kirkon jäseniä, kirkon jäseneksi kastaminen on tippunut alle 70 prosentin. Tämä lisää ET-opetukseen oikeu-

tettujen määrää vuosi vuodelta, ja kasvua nopeuttaa, kun
yhä useammat kirkosta netin kautta eronneet vanhemmat
erottavat kirkosta vauvana jäsenyyteen kastettuja lapsiaan.
ET-oppilaiden määrän kasvu vähentää aineen vajaakäyttöä ja vauhdittaa kasvua, mikä parantaa myös opetuksen tarjontaa ja järjestelyjä. Monet ainetta opiskelleet ovat
kertoneet pienten ryhmien olleen oppilaan näkökulmasta myös etu.
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VAPAA-AJATTELIJAT

TURUN KIRJAMESSUILLA

V
Eero Suorsa

apaa-ajattelijain liitto osallistui ensimmäistä kertaa Turun kirjamessuille lokakuussa
2017. Tapahtumaa oli valmisteltu pitkään
ja huolellisesti pitkin kesää ja syksyä. Liiton esittelynurkkaus oli hyvällä paikalla, ja
se oli rakennettu kodikkaaksi ja mukavaksi
pisteeksi kera kahden vihreän nojatuolin ja kodikkaan itämaistyylisen maton, sekä nätin valkoisen kirjahyllyn joka palveli hyvin tarkoitustaan. Liitolla oli tarjolla ilmaiseksi lehtiä, niin Vapaa Ajattelijan useita numeroita sekä
Helsingin vapaa-ajattelijoiden kustantamaa Uskomatonta.
Legendaarista Nasaretin pesänjakajat kirjaa 1980-luvulta
oli myynnissä viidellä eurolla kappale. Teos soveltuu oivallisesti jumalanpilkkaan, mutta rääpii samanaikaisesti myös
keskiluokkaisia, pikkuporvarillisia arvoja. Joten jos haluat
räväyttää rippijuhlissa tai ristiäisissä (etkä kykene esiintymään kuin Al Pacino Paholaisen asianajajassa) jotka järjestetään uskonnon varjolla rahankeruun vuoksi, niin anna tämä kirja lahjaksi. Myös Pro-Seremonioiden Perheen
omat juhlat teosta oli myytävänä tarjoamaan vaihtoehtoa
uskonnollispohjaisille juhlaseremonioille.
Liitolla oli myynnissä myös muita kirjoja, ja tiskillä kävi
kova vipinä. Vaikka kirjamyynti ei täyttänyt täysin odotuksia, niin kokonaisuudessaan tapahtuma oli hyvä ja varovainen kokeilu liitolta. Turun Vapaa-ajattelijat ja Satakunnan
Vapaa-ajattelijat olivat myös aktiivisesti mukana ständillä
pitämässä toimintaa yllä. Erityisesti Turun Vapaa-ajattelijat
olivat aktiivisia messuosaston rakentamisessa ja sen luomisessa kodikkaaksi. Selkeän vision puute kuitenkin vaivasi
meitä: oliko tavoitteenamme niin lehtien jakaminen, jäsenten kerääminen, vaiko kirjadivarin pyörittäminen. Menossa
olimme kuitenkin mukana ja osastomme erottautui muista näytteilleasettajista juuri sinne luodun kotoisan tunnelman ansiosta, ainakin omasta mielestäni.
Messujen perjantaipäivänä liikkeellä oli lähinnä koululaisia ja eläkeläisiä, ja lehteä piti hieman suoramarkkinoida, ilman että toimimme kuitenkaan kuin Jehovan todistajat. Perjantain hiljaisuus laski hiukan omia odotuksiani
lauantain suhteen. Vaikka filosofi Timo Airaksinen kirjoittaa kirjassaan Halun vallassa - onnellisuutta etsimässä että suomalaisista nuorista vain 27 % uskoo jumalaan, niin
koululaiset eivät kuitenkaan tuntuneet olevan kovin innokkaita lähestymään liittoa, vaikka liiton julkinen profiili onkin iätön 80-vuotismerkkipäivästä huolimatta.
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Kävijöitä kyllä riitti, tosin myös sellaisia jotka eivät allekirjoittaneet liiton tavoitteita tai kokeneet vapaa-ajattelua
ja uskonnottomuutta omikseen. Ständillämme kävi muun
muassa vanhempi, ilmeisesti vakaassa aikomuksessa ja kovassa uskossa oleva mies, jolla oli kova tarve kertoa omia
trans- ja homofobisia ajatuksiaan, ilmainen lehti kuitenkin
kelpasi. Ständillämme kävi myös vapaa-ajatteluun ja ateismiin kallistuvia ihmisiä, jotka ottivat lehtiä mielellään matkaansa, vaikkeivät mitään ostaneetkaan, mutta toivottivat
kuitenkin liiton työlle vilpittömän tukensa. Ständillä kävi
myös liiton jäseniä, jotka tulivat kysymään neuvoa ET-opetukseen liittyvissä asioissa, koska olivat huolissaan oman
uskonnottoman jälkikasvunsa oikeuksien toteutumisessa.
Mutta lauantaina käynnistyi varsinainen rumba. Kävijöitä riitti ja Nasaretin pesänjakajat vanhana klassikkona, jonka tekijöissä oli myös Pahkasian porukkaa, herätti kiinnostusta. Myös sellaiset messuvieraat jotka kokivat ylittäneensä jo oman ostosbudjettinsa ostivat Nasaretin pesänjakajat
mukaansa. Lauantaina tiskillä oli myös myyntiä, ja tällä kertaa ständillä vierailevat nuoret ottivat oma-aloitteisesti isoja nivaskoja lehtiä mukaansa. Sunnuntainakin oli vilkasta.

Yhdistykset toimivat

diolaisessa yhteisössä ajatellaan hänen tutkimuksistaan, ja
Pohjola mainitsi kotoisasti ajatelleensa, kirjoittaessaan Jeesuksen reinkarnaatiosta kertovaa romaaniaan, mitähän isoisänsä ajatteli. Liukkonen kertoi saavansa palautteen lähinnä kännissä soitetuista puheluista, mutta kukaan ei kertonut varsinaisesti pelkäävänsä kirjoittaessaan.
Paneelissa puhuttiin myös totuuden jälkeisestä ajasta,
jonka symboliksi Yhdysvaltain nykyinen presidentti Donald Trump on noussut. Järvinen totesi, että tässä ei ole
hänelle mitään uutta - Trumpin ja valeuutisten tarjoama
pelon ja vihan ilmapiiri oli hänelle hyvin tuttua helluntailaisessa yhteisössä. Panelistit puhuivat myös siitä, että tiedon simulakromisoitumisessa ei sinänsä ole mitään uutta vaikka sosiaalisen median myötä tuntuu siltä, että tietoa ja
valetta on tarjolla kuin yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista jokaiselle tiedon ja informaation etsijälle, niin tietoa
ja valetta on aina ollut saatavilla.

Kukaan panelisteista ei myöskään tuntenut huolta siitä, että nuoret eivät enää tarttuisi paperiseen kirjaan, vaikka sen kuolemaa on toitotettu viimeisten vuosien aikana.
Liukkonen kertoi esimerkiksi tapauksesta, jossa ryhmä teini-ikäisiä poikia tuli hakemaan häneltä signeerauksia hänen teoksiinsa. Panelistit puhuivat myös siitä, miten kirjallisuus avaa uusia maailmoja, ja mahdollisuuksia murtautua ulos ahtaista maailmankuvista - mutta myös toisin
päin voi käydä. Keskustelu kääntyi Osama bin Ladeniin,
ja pohdintoihin siitä, mihin Saudi-Arabian rikkaimman
miehen hyljeksitty vähäpoika olisi voinut päätyä jos hän
olisi tarttunut maailmoja avaaviin kaunokirjallisiin teoksiin eikä kuunnellut kasetilta salafistimuslimien ajatuksia.
Lopputulos tiedetään.
Paneeli oli onnistunut, ja panelistit totesivat yhdessä tunteneensa olleensa kuin leirinuotiolla.

VAPAA-AJATTELIJAT

ESILLÄ JOENSUUSSA
Teksti ja kuvat: Ari Sulopuisto

Kirjailijapaneeli
Sunnuntaina Turun vapaa-ajattelijat ry järjesti iltapäivän lopulla Messukeskuksen toisen kerroksen Onerva-auditoriossa kirjailijapaneelin, jossa teemoina olivat uskosta ja pelosta vapautuminen, sekä kaikkein keskeisimmäksi noussut
uskallus kirjoittaa. Panelisteina olivat kulttuuriantropologi
ja psykoterapeutti Katriina Järvinen, kirjailija ja kulttuurialan moniosaaja Mike Pohjola, Lapin yliopiston politologian yliopistolehtori Aini Linjakumpu, joka on tutkinut
poliittista islamia, vanhoillislestadiolaisuutta ja kirjoittanut
teoksen Uskonnon varjot: Hengellinen väkivalta kristillisissä yhteisöissä sekä Suomen kirjallisuuskentän tämän hetken nousevin nimi, kirjailija ja runoilija Miki Liukkonen.
Allekirjoittanut juonsi paneelin, pitäen itsensä sivussa
vain johdatellen siten keskustelua että panelistit pääsisivät
ääneen. Järvinen kertoi paneelissa omasta taustastaan Tampereen työväenluokkaan lukeutuvassa fundamentalistisessa helluntailaisperheessä, ottaessamme puheeksi 4. käskyn
"Kunnioita isääsi ja äitiäsi". Tästä virisi hyvä keskustelu, jossa panelistit puhuivat siitä mitä he uskaltavat kirjoittaa ja
pelkäävätkö loukkaavansa jotakuta teksteillään. Kukaan ei
varsinaisesti kertonut pelkäävänsä, vaikka Linjakumpu esimerkiksi mainitsi olevansa tietoinen mitä vanhoillislesta-

Tällaiselta näytti tarjontamme. Tummat renkaat ovat painoja, ihan vaan
tuulenpuuskien kiusaksi ja henkilökunnan juoksentelun vähentämaiseksi.
Joensuun seudun vapaa-ajattelijat olivat mukana Joen yö -tapahtumassa elokuussa. Kuvassa infoteltta muutaman metrin päästä. Alkuillasta asiakkaita oli vielä niukemmin
kuin henkilökuntaa. Onhan se myös
näyttö siitä, että yhdistyksessä on
toimeliaita jäseniä.
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Uutisia

VAPAA-AJATTELIJAT EDUNVALVOJANA

SÄÄDÖSVALMISTELUSSA TAPAHTUU
 Kansalaisaloite eutanasiasta tulee keskusteluun ja käsittelyyn eduskunnassa. Käytetäänkö keskustelussa ja päätöksenteossa rationaalisia argumentteja vai vedotaanko uskontoon? Mitä kansanedustajat päättävät?
 Opetushallituksessa valmistellaan ministeriön tuella uusia ohjeita päiväkoteihin ja kouluihin uskonnonvapauden toteuttamiseen
liittyen. Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien perusteiden mukaan toiminnan tulee olla ”uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta”. Lain ja perusteiden linjausta ei saa vesittää alemmilla ohjeilla eikä käytännön toiminnassa perinteisiin vetoamalla.
 Opetusministeriöön on perustettu uusi lukiouudistusta valmisteleva yksikkö. Nopein tapa uudistaa lukion katsomusaineiden pakollisten kurssien opetusta on avata elämänkatsomustieto kaikkien opiskelijoiden valittavissa olevaksi katsomusaineeksi. Isommassa lukiouudistuksessa tulee turvata filosofian ja muiden yleissivistävien aineiden asema pakollisin aineina.
 Uudistaako Väestörekisterikeskus vastasyntyneiden lasten nimen
ja äidinkielen ilmoittamislomaketta ja ohjeita niin, että nykyinen
viranomaistuki kirkon vauvajäsenhankinnalle loppuu. Kaikkien
tulisi saada lomake maistraatista eikä seurakunnan kautta. Samoin olisi asiallista, että kaikki palauttaisivat lomakkeen maistraattiin. Näin viimeistään sähköiseen järjestelmään siirryttäessä.
 Poistuuko ehtoollisviinin verovapaus? Hallituksen esitysluonnoksessa myös Vapaa-ajattelijain esittämä poisto on mukana. Lehden ilmestyessä asia lienee ratkaistu. Vapaa-ajattelijat muistuttivat ministeriötä tästä verovapaussäädöksen korjaamisesta pari vuotta sitten.
 Poistuuko Jehovan todistajien vapautus asevelvollisuudesta? Yhdenvertaisuusvaltuutetun ottaman kannan mukaan yhden ryhmän vapautus ei ole enää perusteltu.
 Sote-uudistukseen liittyy mm. kysymys kirkollisveron veropohjasta ja hautaustoimen ottamisesta mukaan sote-alueiden tehtäviin.
Esimerkiksi Espoon ja useiden muiden seurakuntien hautausmaiden kappelissa ei saa pitää uskonnottomia jäähyväistilaisuuksia tai saattotilaisuuksia ennen vainajan tuhkausta tai arkkuhautausta. Vapaa-ajattelijat esittävät tunnustuksettomien krematorioiden ja seremoniatilojen perustamista syrjinnän poistamiseksi.
 Eduskunnassa on sivistysvaliokunnalle siirrettynä ET-opetuksen
avaamista esittävä lakialoite. Huonon perinteen mukaan se uhkaa
hautautua valiokuntaan. Tarvittaneen kansalaisaloite.

Viimeaikaisia ehdotuksiamme
Santeri Alkion ajatus vinkiksi Keskustan periaateohjelman uudistamiseen
Haluamme muistuttaa Keskustan henkisen isän, Santeri Alkion,
ajatuksista. Hänen aloitteestaan vuonna 1906 ensimmäiseen keskustalaiseen periaateohjelmaan kirjoitettiin selkeä linja:
”Valtio ja kirkko ovat toisistaan erotettavat; uskonnon ja omantunnon vapaus, mikäli se ei häiritse yhteiskunnallista järjestystä, on
lailla turvattava.”
On aika - viimein - saattaa ero päätökseen ja purkaa kahden kirkon julkisoikeudellinen erityisasema.
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Lapsen nimen rekisteröinti kokonaan
maistraateille

Esitämme nimirekisteröintien siirtämistä maistraateille. Näin myös
nimen lainmukaisuuden selvittäminen tapahtuu selkeämmin. Valtio
suosii nyt kahta kirkkoa, kun ne voivat kirjata väestötietoihin kastettujen vauvojen nimet samalla kun liittävät heitä jäsenikseen. Valtio
jopa maksaa tästä osana kirkon budjettirahoitusta.
Maistraattien kirje ja nimen ilmoituslomake ohjaavat nyt vanhempia liittämään lapsen jompaankumpaan valtionkirkkoon. Maistraatin lomakkeissa kysytään jopa lapsen kummien nimiä, vaikka ne eivät millään lailla liity lapsen nimen ja äidinkielen ilmoittamiseen.
Vapaa-ajattelijain mielestä minkään uskontokunnan jäsenhankinnan edistäminen ei ole valtion tehtävä.

Tanskan jumalanpilkkakiellon
lopettamisesta mallia
Suomelle
Pohjoismaiset Kansainvälisen eettisen ja humanistisen unionin (IHEU) jäsenjärjestöt tekivät yhteisen kannanoton Tanskan jumalanpilkkatuomiosta. Pian kannanoton jälkeen
Tanskan parlamentti päätti lopettaa jumalanpilkan kriminalisoinnin. Ruotsin, Norjan ja
viimeksi Islannin laista kriminalisointipykälät on poistettu.
Vapaa-ajattelijat ja Humanistit esittävät
jumalanpilkan kriminalisoinnin lopettamista myös Suomessa. Perusteena on myös se, että jumalanpilkasta kuolemanrangaistuksia ja
ankaria raipparangaistuksia langettavat maat
sanovat kansainvälisillä foorumeilla, että ”onhan se teilläkin rikos”.

Onnittelu- ja osanottoadresseja
Vapaa-ajattelijain liitolla on myynnissä
onnittelu- ja osanottoadresseja
hintaan 13 EUR + postikulut.
Niitä voi tilata sähköpostilla osoitteesta
kotka@vapaa-ajattelijat.fi
tai puh. 044 0183 966
tai kirjeitse, os. Munsaarentie 70, 48300 Kotka

Varainsiirtovero yhdenvertaisesti yhteisöille
Jos Lähetyshiippakunta tai Pelastusarmeija ostaa kiinteistön, se maksaa siitä varainsiirtoveroa. Baptistikirkko tai Je-

hovan todistajat eivät maksa. Erottelun syynä on varainsiirtoverolain määräys, jonka mukaan rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta
on vapautettu kiinteistön varainsiirtoverosta. Mielestämme varainsiirtovero tulee jatkossa ulottaa koskemaan tasapuolisesti kaikkia yhteisöjä, myös uskonnollisia.

Nuorisotyö edistämään yhdenvertaisuutta
Nuorten yhdenvertaisuuden edistäminen eli ilmenevän syrjinnän vähentäminen ja poistaminen tulee olla tärkeällä sijalla käytännön nuorisotyössä, todetaan Vaparien kommentissa Valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPOL) luonnokseen. Syrjimättömyyttä tulee edistää myös suhteessa henkilön ”uskontoon tai vakaumukseen”, sillä uskonnottomiin nuoriin kohdistuu maassamme
rakenteellista ja tosiasiallista syrjintää ja uskonnollista painostusta
muun muassa koulussa ja armeijassa.

Kirkon pääsyä väestötietoihin syytä rajata
Laki uskontokuntien jäsenrekistereistä sisältää määräyksen, joka sallii uskontokunnan tallentaa tietoja paitsi uskontokunnan jäsenestä
itsestään, myös hänen puolisostaan ja lapsistaan. Väestötietojärjestelmään on nyt suora pääsy kaikilta valtionkirkkojen seurakunnilta.
Säädöksen tarpeellisuus tulee arvioida uudelleen. Avioliiton esteiden
tutkinta voidaan siirtää kokonaan maistraateille.

Liity Vapaa-ajattelijain jäseneksi
joko netissä
http://vapaa-ajattelijat.fi/liity-jaseneksi
tai yhteydenotolla alueesi yhdistykseen
henkilökohtaisesti tai sähköpostilla.

Jäsenedut
- mahdollisuus saada neuvontaa ja tukea omiin ja perheen katsomusvapauden ongelmiin ja syrjintään
- mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen ja liiton toimintaan uskonnottomien etujen puolesta
- Vapaa Ajattelija -lehti (4 numeroa/vuosi)
- Jäsenalennus Pro-Seremonioiden puhujapalvelusta (30 €) ja juhlakäsikirjasta (5 €)
- Uskonnottomien hautajaisten, häiden ja nimiäisten puhujakuluihin mahdollisuus taloudelliseen tukeen
hakemuksesta tietyin ehdoin (enintään 100 €)

Laki yleisistä juhlapäivistä tarpeen
Nykyinen työaikalaki erottaa sunnuntait ja ”kirkolliset juhlapäivät”
muista päivistä. Kun kirkolliset juhlapäivät määritellään kirkkolaissa,
tosiasiallinen päätösvalta työaikalain sisällöstä on tältä osin annettu
yhdelle uskonnolliselle yhdyskunnalle. Kirkkolakiahan ei eduskunta
voi muuttaa, vaan ainoastaan hyväksyä tai hylätä kirkolliskokouksen
esitykset lainmuutoksista. Esitämme, että joko säädetään erillinen laki yleisistä juhlapäivistä, tai nämä juhlapäivät luetellaan työaikalaissa.

Tervetuloa mukaan!
Vapaa-ajattelijain Liitto ry
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ANTTI HYNNINEN KATEKISMUKSESTA:

”LUE JA AJATTELE”

S

Esa Ylikoski

uurlähettiläs Antti Hynninen otti yhteyttä kevättalvella ja antoi vinkin, että hänen muistelmissaan voisi olla jotain vapaa-ajattelijoita kiinnostavaa. Hynninen on toiminut ulkoasiainhallinnossa vuosina 1966-2005, muun muassa
suurlähettiläänä Egyptissä ja Sudanissa, Sveitsissä ja samalla Vatikaanissa sekä Ranskassa.
Kevätkiireiden myötä jutun kirjoittaminen lehteen viivästyi. Kun Antti Hynninen menehtyi syyskuussa, hänen
julkaisemiaan ajatuksia voi pitää myös henkisenä, katsomuksellisena testamenttina. Sellaisena näen kirjan lopussa olevan luvun ”Silmänkääntäjiä”.
Kansainvälinen kokemus antaa näkökulmaa esimerkiksi
Suomen valtiokirkkojärjestelmän kriittiseen tarkasteluun:
”Kirkkoon suuntaudutaan tätä nykyä kuten muihinkin aatesuuntiin. Mutta miksi sitten on valtionkirkko? Tätä belgialaisen tai ranskalaisen on työläs ymmärtää.” Vaikka ”kirkon piirissä taidetaan käsittää oman uskottavuuden rapautuminen, halutaan kuitenkin lykätä sitä kauhun päivää, jona kirkko ja valtio selvästi erotetaan toisistaan”.
Hynninen toteaa selvästi: ”Meidän on syytä tehdä selvä
ero valtion ja kirkon välille. Vastuulliset poliitikot ja kirkonmiehet voisivat tarttua toimeen.” Hynninen kummastelee myös piispojen ja kirkon edustajien istumista yliopistojen hallituksessa. ”Pitäisikö nimi muuttaa Helsingin evankeliseksi yliopistoksi?”

Antti Hynninen 2015,
Ulkokehällä.
255 sivua. BoD

Samalla hän toisaalta kiinnittää kriittistä huomiota Saudi-Arabiaan ja muihin islamilaisiin maihin, joissa kääntyminen pois toiseen uskoon – tai vain pois uskosta - on kuolemalla rangaistava teko.
Hynninen tuo esiin väestönkasvun myötä syntyneet uskontojen kasvulukemat, myös erilaisten kristittyjen määrän
kasvun horisonttimme takana, ns. kehitysmaissa. Niissä tapahtuu myös oppien ja uskonnonharjoituksen monenlaista limittymistä paikallisiin tapoihin.
Belgiassa Hynninen osallistui sekä uskonnolliseen että
maalliseen hääjuhlaan, miellyttäviä molemmat, eikä niiden tahtia haitannut, että kummatkin parit olivat hoitaneet lain mukaisen virallisen siviilirekisteröimisen jo ennen juhlia. Miksi ei Suomessa meneteltäisi samalla tavalla? esittää Hynninen.
Kun tieteen ja uskon ristiriita on toivottoman kaluttu
luu, Hynninen pitää mielenkiintoisimpana syvää juopaa,
joka on auennut akateemisen teologian ja kirkon virallisen opin välille. Juuri sitä koettaa peittää varsin onneton
uusi katekismus.
Hynninen arvioi viiltävän ironisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viralliseen katekismukseen sisältyviä uskontunnustuksen selityksiä päätyen johtopäätöksenään seuraavaan vinkkiin: Vapaa-ajattelijain liitto voisi käyttää vähät rahansa huonomminkin kuin jakamalla
katekismuksen valikoivasti koteihin saatesanoinaan vain
”lue ja ajattele”.

Uutisia

Uskontojen ja katsomusten
yhteisymmärrysviikkoa
vietetään vuonna 2018 viikolla 5. Helsingin seudun vapaa-ajattelijain VAbaarissa 29.1. klo 17.30 ravintola Oivassa teemana on uskonnoton tapakulttuuri ja siviiliseremonioiden
palvelut, avaajana Anneli AurejärviKarjalainen. Viikkoon liittyen myös
uskontokuntiin kuuluvia kutsutaan
tutustumaan uskonnottomaan kulttuuriin ja uskonnottomiin.
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Tunnustukseton juhlatilaisuus

Uskonnottomuus Suomessa

ennen valtiopäivien avajaisia on jälleen tarjolla eduskunnalle 6.2.2018
klo 12.00 samaan aikaan Tuomiokirkossa pidettävän jumalanpalveluksen
kanssa. Humanistiliiton ja Vapaa-ajattelijain liiton järjestämässä tilaisuudessa puhuvat tietokirjailija, professori
(emer) Anto Leikola ja uskontotieteen
professori Tuula Sakaranaho. Musiikkiesityksistä huolehtii Claes Andersson, piano.

on Esa Ylikosken artikkeli, joka löytyy
kirjassa Monien uskontojen ja katsomusten Suomi, 2017, s. 159-169. Artikkelissa käsitellään myös vapaa-ajattelijain toimintaa. Netistäkin löytyvä kirja liittyy Itsenäinen Suomi 100
vuotta -juhlavuoteen. Kopioita artikkelista voi tilata yhdistyksille ja mm.
opetuskäyttöön Vapaa-ajattelijain liitosta sp-osoitteesta val@vapaa-ajattelijat.fi tai p. 0504685332.

Arvostelu

”TOTUUDEN SALAAMINEN
ON AINOA TIETEEN
TUNTEMA SÄÄDYTTÖMYYS”
(EDVARD WESTERMARCK 1891)

E

Esa Ylikoski

dvard Westermarck (18621939) on yksi tunnetuimmista ja siteeratuimmista
suomalaisista tiedemiehistä, joka oli samalla myös
voimakas kristinuskon arvostelija sekä uskonnonvapauden ja tasa-arvon puolesta toimija. Aate- ja oppihistorian tutkijan FT Niina Timosaaren kirja nostaa hänen ajatuksiaan
esille tervetulleella tavalla.
Sosiaaliantropologina Westermarck
tutki avioliittoa ja moraalia, mikä johti
asettumaan tekopyhyyttä vastaan. Hän
oli aikaansa edellä vaatiessaan sukupuolia yhdenvertaiseksi lain edessä
sekä liberaalimpia avioerolakeja sekä
kannattaessaan raskaudenkeskeytystä ja -ehkäisyä. Hän toimi myös aviottomien äitien ja lasten sekä homoseksuaalien oikeuksien puolesta. Tänän liittyi vahva kristinuskon kritiikki:
lainsäädäntö tuli puhdistaa kristillisen
seksuaalimoraalin vaikutuksesta.
Westermarckista kehittyi jo opiskeluaikoinaan 1880-luvulla naturalisti,
joka arvosteli pakkoon perustuvaa valtiokirkkojärjestelmää ja kristinuskoa.
Hänen mielestään oli mahdotonta uskoa Jumalaan, jonka olemassaolosta ei
ollut mitään todisteita. Hän osallistui
kristinuskon ja valtiokirkon vastaiseen
taisteluun muun muassa Prometheusyhdistyksen puheenjohtajana koko sen
toimikauden ajan (1905-1914). Hän oli
myös englantilaisen vapaa-ajattelijayhdistyksen The Rationalist Press Associationin kunniajäsen.
Prometheus-yhdistys oli menestyksekkäämpi kuin edeltäjänsä, vuonna
1887 perustettu Suomen uskonnonvapaus- ja suvaitsevaisuusyhdistys. Vapaamielisen eriuskoisuuslain lisäksi

vaadittiin siviiliavioliittoa, kaste-, ehtoollis-, konfirmaatio- ja valapakon
poistamista sekä kirkon ja valtion eroa.
Westermarck piti seurassa kaksi esitelmää, Uskonto ja noituus (1906) sekä
Siveys ja kristinusko, joka myös julkaistiin pamflettina (1907).
Kristinuskon kritiikki liittyy Westermackin moraalifilosofiaan, ja osui
arkaan paikkaan, sillä uskontoa oli
ollut tapana puolustaa juuri moraalisen merkityksensä vuoksi. Kyse ei ollut vain ohimenevästä harrastuksesta,
ja hän paneutui asiaan kuolinvuonnaan julkaistussa teoksessa Kristinusko ja moraali (Cristianity and Morals,
1939). Siinä hän Timosaaren mukaan
”pikemminkin hyökkää kristinuskon
moraalia vastaan”.
Tällä välillä Westermarck toimi professorina Helsingin yliopistossa (190618) ja Åbo Akademissa (1918-32) ollen aluksi rehtorinakin. Samalla hän
teki pitkän uran London School of
Economicsissa (1904-1930).

Westermarckin mielestä Lutherin ”yksin uskosta” -oppi näyttäytyy
”kristillisen teologian antimoralismin
huippukohtana”. Hän tuo myös esiin
kasteen ja ehtoollisen sakramenttien
maagisen luonteen ja huomauttaa, että
niiden oletettuun vaikutukseen ei ole
mitään moraalista oikeutusta. Hän katsoo kristinuskon vaikuttaneen kielteisesti lähes jokaiseen moraalin osa-alueeseen: ihmiselämän kunnioitukseen,
talouselämään, orjuuteen, totuuden
kunnioitukseen, sukupuolten välisiin
suhteisiin ja eläimiin.
Maailmansodasta johtuen teos herätti aluksi huomiota vain julkaisumaassaan Englannissa. Sitä kritisoitiin
muun muassa siitä, että luonnontieteellinen lähestymistapa ei tehnyt oikeutta kristinuskon olemukselle. Myöhemmin teos on saanut myös kiitosta,
ja Timosaaren mukaan sitä pidetään
klassikkona etenkin vapaa-ajattelijapiireissä. Hänen mukaansa ”huolimatta turhautuneesta, väliin jopa kätketyn vihamielisestä sävystä tutkimuksen asia-aines on edelleen paljolti ajankohtaista ja käyttökelpoista”. Suomeksi
teos julkaistiin vasta vuonna 1984.
Todettakoon lopuksi, että kirkon
suhtautuminen muun muassa naisten,
homoseksuaalien ja uskonnottomien
oikeuksiin sekä sen julkisoikeudellisen
erityisaseman jatkuminen on herättänyt kriittisyyttä, jopa turhautuneisuutta Westermarckin kuoleman jälkeenkin, myös 2000-luvulla.

Niina Timosaari 2017.
Edvard Westermarck.
Totuuden etsijä.
Gaudeamus. 308 s.
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OLIKO JEESUS
HISTORIALLINEN HENKILÖ?

A

rviot Jeesuksen historiallisuudesta ovat vaihdelleet laidasta laitaan. Jotkut pitävät historiallisuutta varmana, kun taas toiset katsovat,
etteivät todisteet riitä. Esimerkiksi E.P. Sanders ei ole löytänyt Jeesuksen elämäkerrasta yhtään täysin luotettavaa tietoa. Silti hän
pitää Jeesusta historian henkilönä.
Perustelut ovat usein olleet epäsuoria. Professori Heikki
Räisänen piti Jeesuksen historiallisuutta taattuna muutaman seikan perusteella. Hän uskoi, että aikalaishistorioitsija Josephus oli kirjoittanut Jeesuksesta jotain, vaikka tekstiä olikin myöhemmin muutettu. Jeesusta koskevien tarinoiden olisi myös pitänyt olla johdonmukaisempia, jos ne
olisivat olleet keksittyjä. Niissä oli myös kiusallisia yksityiskohtia, kuten Jeesuksen teloittaminen sekä alisteinen asema suhteessa Johannes Kastajaan.
Kaikkia eivät Räisäsen perustelut ole vakuuttaneet. Historioitsijat kaipaavat etenkin aikalaislähteitä. Jeesuksen
kohdalla tärkeimpiä ovat Paavalin kirjeet, varhaiset evankeliumit sekä Flavius Josephus. Muitakin roomalaisia kirjoittajia luetellaan, mutta he kirjoittivat kristillisestä lahkosta, eivät Jeesuksesta.
Paavalin kirjeet Uudessa Testamentissa ovat varhaisin
lähde, jossa puhutaan Jeesuksesta. Paavalin arvellaan kuolleen 60-luvulla, ja kirjeistä varhaisin on luultavasti 50-luvulta. Eroa Jeesuksen elinaikaan olisi siten vain parikymmentä
vuotta. Paavalilta voisi odottaa tuoretta ja elävää muistitietoa Jeesuksesta. Sellaista ei kirjeissä kuitenkaan ole. Paavali
kertoo kohdanneensa Jeesuksen vain ilmestyksenä. Hänelle Jeesus oli teologinen ajatus, ylösnoussut Messias, johon
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uskomalla ihminen pelastuu. Paavali oli itse tämän ajatuksen ensimmäinen esittäjä.
Evankeliumeja pidettiin kauan opetuslasten kirjoittamina, joten katsottiin, että ne tarjosivat suoraa aikalaistietoa
Messiaasta. Nyt tiedetään, ettei näin ole. Kirjoittajat ovat
tuntemattomia. Asiavirheet osoittavat, että evankeliumit on
kirjoitettu kaukana Palestiinasta, jossakin kreikkalais-roomalaisen sivistyksen parissa. Ne on myös kirjoitettu kreikaksi, kun Palestiinassa puhuttiin arameaa.
Raamatun evankeliumeista vanhin on Markuksen evankeliumi, joka on kirjoitettu vuoden 70 tienoilla. Markuksen
evankeliumi muistuttaa Paavalin kirjeitä siinä, että teksti
esittelee paremminkin tiettyä teologista ideaa. Vasta myöhemmissä evankeliumeissa tarina alkaa rikastua yksityiskohdilla.
Ainoa varhainen ei-kristillinen lähde, joka mainitsee Jeesuksen nimeltä, on ensimmäisellä vuosisadalla elänyt Josephus Flavius. Häneltä löytyy kaksi mainintaa Jeesuksesta, mutta molempia pidetään väärennöksinä. Hiljaisuuden
tekee vielä vakuuttavammaksi se, että historian lähteet eivät tunne Jeesuksen kotikaupunkia Nasaretia. Sitä ei ilmeisesti tuohon aikaan vielä ollut. Evankeliumeissa mainitut
Johannes Kastaja, Herodes ja Pontius Pilatus on kuitenkin
osoitettu historian henkilöiksi.
Vahvimmin Jeesuksen historiallisuuden puolesta puhuu
Jeesus-kultti, joka syntyi ensimmäisen vuosisadan puoliväliin mennessä Palestiinassa. Jeesus -nimistä henkilöä palvottiin odotettuna Messiaana. Kultin taustalla saattoi olla
Palestiinassa vaikuttanut profeetta julistuksineen. Toisaalta on pohdittu, olisiko kultti voinut alkaa myös tyhjästä,
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erilaisten palasten yhdistymisenä ja muuntumisena. Etenkin Paavalin kirjeiden Jeesus-kuva puhuu tällaisen vaihtoehdon puolesta.

Keksikö apostoli Paavali Jeesuksen?
Jos Jeesus-kultti alkoi ilman päähenkilöään, se on voinut
alkaa itse sanasta ”Jeesus”. Se on latinankielinen muoto nimestä Joshua ja tarkoittaa ”pelastusta”. Joshua oli yleinen
nimi, mutta sisälsi symboliikkaa. Mooseksen seuraaja Joshua oli johdattanut juutalaiset luvattuun maahan. Roomalaisten sortama Palestiina oli vuosikymmenien ajan ollut hornankattila, josta nousi yhä uusia kapinaliikkeitä ja
odotettuja Messias-kuninkaita ajanlaskun alun molemmin
puolin. Myös alkukristillinen liike olisi voinut saada alkunsa yhtenä tällaisena ”pelastusta” ajavana liikkeenä, joka sai
nimensä Mooseksen perillisestä. Juuri tämän takia Paavalikaan ei olisi kuullut mitään todellisesta henkilöstä nimel-

rahamista uhraamassa poikansa. Siitä Paavali sai esikuvan
Jumalaan, joka uhraa oman poikansa.
Jeesus oli Jumalan poika, jonka tämä oli saanut naisihmisen kanssa. Kreikkalainen mytologia oli täynnä samanlaisia tarinoita. Myös keisari Augustus oli Jumalan Poika. Jumalan kuolema ja ylösnousemus ei liioin ollut uutuus, vaan
kuului itäisten mysteeriuskontojen tarinaperinteeseen. Se
heijasteli perimmältään vuodenaikojen vaihtelua.

Jeesuksen elämäkerta syntyy
Jeesus ilman henkilöhistoriaa kelpasi Paavalille, mutta muut
alkoivat kaivata lihaa luiden ympärille. Seuraava kehitysvaihe olisi voinut olla se, että nimeen Jeesus alkoi yhdistyä tarinoita eri lähteistä. Ilmiö on kansatieteessä tuttu. Esimerkiksi Nätti-Jussi ja Kuikka-Koponen ovat historiallisia henkilöitä, mutta samalla ytimiä, joihin on alettu liittää muualta tulleita kaskuja. Evankeliumit on koottu samanlaisista

Jeesus ilman henkilöhistoriaa kelpasi Paavalille.

tä Jeesus. Joshua ei ollut henkilö, vaan uskonnollisen liikkeen nimi. Sana oli kuitenkin alkanut elää omaa elämäänsä ja muuttui viimeistään Paavalin päässä profeetaksi nimeltä Joshua. Vastaavia tapauksia tunnetaan muualtakin.
Esimerkiksi Vanuatulla lastikultin jumala John Frum voi
alun perin olla amerikkalaista sotilasta tarkoittava nimitys
”John from America”.
Mihin Paavali tarvitsi profeettaansa? Hän oli vastaus hartaisiin toiveisiin. Jeesus oli pelastajakuningas, joten juutalaisten odotus oli ohi. Asiaan liittyi vielä eräs uutuus, joka
oli Paavalin suurin oivallus. Hänen kerrotaan jopa vähäksi aikaa menettäneen näkönsä tämän älynväläyksen johdosta. Idea oli se, että Messias oli tullut, mutta saman tien
mennyt. Mennessään hän oli maallisen pelastuksen sijaan
tuonut taivaallisen lahjan. Tämän jälkeen entinen teltantekijä elättikin itsensä kiertämällä ja kertomassa tarinaansa.
Paavalin päässä syttynyt lamppu ei valaissut täysin omaperäistä ideaa. Turhautuneen odotuksen muutos kuvitelluksi voitoksi on koettu monta kertaa. Ihmiset siirtävät ajatuksensa symbolisiin voittoihin, kun alkuperäinen tavoite
on liian vaikea. Esimerkiksi 1800-luvulla utopistisosialistit perustivat omia pikku yhteisöjään, kun kapitalismin romahdus antoi odottaa itseään. Vallankumouksen odottelun sijaan päästiin heti maistamaan sosialismin hedelmiä.
Perusajatusta täydensivät muut ideat, jotka Paavali poimi aikansa kulttuuriympäristöstä. Ensimmäinen niistä oli
ajatus uhrilahjasta. Uhri tunnetaan kaikissa uskonnoissa,
joissa se on keino päästä vuorovaikutukseen jumalien kanssa lahjan ja vastalahjan logiikan avulla. Uhraaminen kuului myös juutalaisuuteen, ja toimitukset työllistivät tuhansia ihmisiä Jerusalemissa. Kuuluisin uhri oli kuvaus Aab-

pikku tarinoista, jotka on sidottu toisiinsa kehyskertomuksen avulla. Näiden suullisten tarinoiden alkuperä on pysynyt arvoituksena.
Josephus kertoo muutamista henkilöistä, joilla on yhtymäkohtia evankeliumitekstien Jeesukseen. Eräs heistä on
”väärä profeetta”, jota kutsuttiin Egyptiläiseksi. Egyptiläinen johdatti 30 000 miestä erämaasta Öljymäelle hyökätäkseen sitten Jerusalemiin. Egyptiläinen mainitaan Raamatussa, sillä Paavaliakin luultiin kerran täksi profeetaksi. Jeesuksella on yhtäläisyyksiä Egyptiläisen kanssa. Matteuksen evankeliumin mukaan pyhä perhe pakeni vainoa
pyramidien maahan, joten Jeesus oli Egyptistä tullut paluumuuttaja. Lisäksi hän sai aikaan samanlaista epäjärjestystä Jerusalemissa, jonne saapui kansanjohtajan tapaan riemusaatossa ja Luukkaan mukaan myös aseistautuneena.
Toinen Josephuksen kuvaama kapinoitsija oli taikuri
Theudas, joka houkutteli väkijoukon Jordan-joelle ja ilmoitti olevansa profeetta. Roomalaiset ottivat hänet hengiltä ja veivät irtileikatun pään Jerusalemiin. Myös Jeesuksen reitti vei Jordan-virralta Jerusalemiin. Varhaisissa kuvissa hänet esitetään myös taikasauva kädessä. Josephus kertoo vielä Jeesus-nimisestä kapinajohtajasta, joka johdatti
köyhistä ihmisistä kootun joukon ryöstämään ja tuikkaamaan tuleen erään palatsin.
Kristinuskossa lähdetään luonnollisesti siitä, että Jeesus
todella eli ja kuoli Palestiinassa. Ajatus on luvallinen, sillä
uskonto ei tarvitse tieteellisiä faktoja. Peruskoulun oppikirjoissa Jeesuksen historiallisuutta pidetään varmana. Väite
ei kuitenkaan ole saanut tutkijoiden yleistä hyväksyntää.
Niinpä vaihtoehtojakin on lupa miettiä.
Timo Saloviita
professori
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ARMON MEKIN
ANSAITSEMME?

V

Kauko Tuovinen

anhan suuren kertomuksen mukaan kukin
ihminen ja jokainen elämä kuuluu jumalan
suureen suunnitelmaan. Nyt, kun jumalan
uskotaan rupsahtaneen ja kupsahtaneenkin,
kirjoitan tuon sanan pienellä j:llä ja jumalalta
kenties saatu ”armo” pitäisi varmaankin saada tai löytää jostain muualta kuin (salaisesta) taivaallisesta käsikirjoituksesta.
Armolla tarkoitan henkilökohtaista vakuuttuneisuutta
oman olemassaolon legitimiteetistä, tai uskoa omaan perimmäiseen kelpaavuuteen.
Sekä armossa että legitimiteetissä on kyse ihmisen olemassaolon keskeisestä kysymyksestä. Legitimiteettivaje on
osa maailmaan heitetyn ihmispolon eksistentiaalista ahdistusta ja kaipausta. Ehkäpä tekoäly tehdään jumalaksi jumalan paikalle, ja se sitten antaa pololle armoa?
Vanhassa varmassa uskossa jumalaan legitimiteetti eli
olemassaolon oikeutus ja hyväksyttävyys oli itsestään selvää; siinä ei ollut pahemmin pohtimista eikä potemista. Uskon horjuttua tai hävittyä legitimiteetistä tuli ongelmallista
tai kyseenalaista. Ja olisiko yksilön (kokonaan) puuttuvaksi
kokema legitimiteetti peräti epätoivoinen tai patologinen ti-

la? ”Uskon vastakohta on epätoivo”, kuten taannoinen arkkipiispa John Vikström joskus väitti?
Mistä perimmäisen kelpaavuuden, hyväksyttävyyden ja
oikeutuksen tunteen voisi jumalan ja muitten suurten kertomusten jälkeisenä aikana saada?
Oman elämänsä merkitykselliseksi kokeminen riittänee
monelle vastaukseksi elämän tarkoitusta ja legitimaatiota
koskevaan kysymykseen. Tämä ratkaisu olisi siis selvästi
subjektiivinen: Yksilö antaisi itse merkitykset elämälleen ja
maailmalleen. Juhlavimmillaan hän sanoisi tukeutuvansa
kaikkein korkeimpiin arvoihinsa ja hyveisiinsä, nehän tuntuisivat liippavan läheltä Elämän Tarkoitusta.
Mutta olisiko tämä linja ylen yksilökeskeinen ja solipsistinen – tai suorastaan itsetyydytystä?
Legitimaation voi yrittää saavuttaa myös kuulumisella oikeaan porukkaan, ”meihin”, eksklusiivisesti tai elitistisesti, vaikkapa herrakerhoon tai nykynatseihin. Tai tienata armo ja kelvollisuus tekemällä yhteisön silmissä hyviä ja
hyödyllisiä tekoja ja töitä. Ehkä pitäen muita huonompina.
Eli hankkimalla aneita.
Entäs jos en kelpaa mihinkään porukkaan eli olen vääränlainen esimerkiksi taivaaseen, kauniiksi ja rohkeaksi,
perisuomalaiseksi, Kalpan kannattajaksi ja Robinin faniksi?
Joku legitimaatio saattaa joskus vyöryä rakastetulta, ainakin
vähäksi aikaa. Ihanaa. Ja lapsilta joskus hyvinkin vakuuttavasti.
Entä miten voisi elää ja kuolla sen mahdollisesti toteutuvan vaihtoehdon kanssa, että mitään legitimaatiota ei ole eikä
mistään tule? Kohdata eksistenssi paljaimmillaan, ilman verukkeita? Miten olisi ihmisenä olemisen arvokkuuden laita?

Uutisia

PYHÄ VIINA JA EHTOOLLISVIININ
VEROVAPAUS

VALTIOKIRKKOJEN
YHTEISÖVERO-OSUUS
LOPULLISESTI OHI

Numerossa 4/2016 kirjoitin uskontokuntien verovapauksista, joista yksi on ehtoollisviinin vapautus alkoholiverosta. Muut kolme ovat kiinteistön
varainsiirtovero, yleisradiovero ja ns. autiokirkkojen kiinteistövero.
Tätä kirjoitettaessa näyttää siltä, että ehtoollisviinille tulee normaali alkoholivero, kun alkoholilaki kokonaan uudistuu. Onko asia tärkeä? Rahallisesti ei, suuruusluokka on noin satatuhatta euroa.
Näen tällä enemmän symbolista arvoa.
Maallisesti ajatellen ehtoollisviinin verovapaus
on vain yksi pieni epäkohta ja tarpeeton poikkeus
laissa. Jos uskoo pyhään jumalaan tai pyhään viinaan, on tilanne toinen.
Kesällä 2016 Iltalehti selvitti piispojen viinaostoksia ja sai selville arkkipiispan seurueen ostaneen
10.4.2014 viisi Finlandia vodka -paukkua. Asiasta
kohuttiin somessa, ja vielä tämän vuoden puolellakin siihen on viitattu. Paukut maksoivat 45 euroa.
Toisaalta Me naiset -lehdessä entinen pappi kertoi miten "kirkon varoja käytetään muun muassa

Verohallinto tilitti lokakuussa
2017 viimeisen kerran seurakunnille osuuden yhteisöverosta. Varsinaisesti osuuksia kerättiin vuoden
2015 loppuun saakka, mutta lähes
kahden vuoden ajan tilityksiä oikaistiin ilmeisesti verovalitusten
ratkaisujen yms. perusteella.
Vuodesta 2016 alkaen veroosuus on korvattu suoralla valtionrahoituksella. Sen suuruus on 114
miljoonaa euroa vuodessa.

työntekijöiden kuljetuksiin ulkomaille, heitä viedään retriitteihin hemmoteltaviksi, saunomaan,
harrastuksiin ja tarjotaan ateria viisi kertaa päivässä" eikä some kohissut. Pari vuotta sitten piispan virka-asunto maksoi 900 000 euroa, eikä kukaan enää muista asiaa.
Mutta kun viiden vuoden kuitit tarkastamalla
löydettiin pari tarjottua paukkua, uutisoidaan isosti. Voihan pyhä viina!
Ehtoollinen on kristinuskon pyhin rituaali, pyhää viiniä. Valtiovalta sallii sen. Suomessa on uskonnonvapaus, joten ei ole mitään erityisiä rajoituksia nimenomaan jollekin pyhänä pidetylle rituaalille: viiniä saa juoda polvistuneenakin.
Verottamalla ehtoollisviiniä täsmälleen kuten
muutakin viiniä valtiovalta toteaa, ettei sitä kiinnosta. "Ai tilkka viiniä polviltaan juotuna? Ihan sama, juokaa vaikka päällänne seisoen. Tässä muuten verolippunne."

JEHOVAN TODISTAJAKSIKO
OLISI PITÄNYT LIITTYÄ?

S

uomi on monella tapaa yhdenvertainen maa.
Ihmisiä kohdellaan pääosin ihmisinä, eikä miehinä, naisina, uskovaisina tai uskonnottomina.
Tämä näkyy palkkauksessa, elintasossa, kouluttautuneisuudessa sekä siinä, että ulkona uskaltaa liikkua kellonajoista riippumatta. Ja hyvä näin, olemme yhteiskuntana tehokkaampi, kun jokaisella meistä on samat mahdollisuudet erikoistua haluamiinsa tehtäviin.
Mahdollisuuksien lisäksi meillä on kuitenkin myös velvollisuuksia, mutta nämä eivät aina vaikuta menevän tasan. Tai ehkä parempi olisi puhua velvollisuudesta yksikössä, asevelvollisuudesta. Aihe on itselleni melko henkilökohtainen, sain sentään tämän vuoden keväällä 173 päivän vankeusrangaistuksen aseistakieltäytymisestä.
En saanut ymmärrystä oikeuspuolustukselleni, jossa vetosin lainsäädännön epätasa-arvoiseen sukupuolten sekä
ideologioiden kohteluun. En edes korkeimmasta oikeudesta tai presidentiltämme.
Siitä, miten asepalvelus kuuluisi järjestellä, voidaan toki olla montaa mieltä, mutta sukupuoleen tai uskontoon
sidonnaista järjestelmää on vaikea pitää kaikkein oikeu-
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denmukaisimpana. Näin ei taidettu ajatella edes käräjäoikeudessa, sillä esille tuomani eriarvoisuus sentään myönnettiin todeksi.
Tästä tietysti herää kysymys, mitä minun olisi kuulunut tehdä. Käyttää kuukausia elämästäni kouluttautumalla työtehtäviin, joissa en ole valmis toimimaan tai kenties
lähteä maanpakoon näin useiden valtiolle kalliiden koulutusvuosien jälkeen? Vai olisiko minun kenties kuulunut
liittyä Jehovan todistajaksi? Olen puhdas ateisti, mutta ilmeisesti pasifismiani ei kyetä ottamaan tosissaan ellei sen
perustana ole uskonto.
Timo Salola,
marraskuussa vapautunut
totaalikieltäytyjä

Toimituksen huomautus:
Vapaa-ajattelijain liitto ja nyt myös yhdenvertaisuusvaltuutettu kannattavat Jehovan todistajille säädetyn asevelvollisuudesta vapauttamisen lopettamista.
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Liittovaltuusto esittäytyy

Liittovaltuusto esittäytyy

Tauno Perkiö

Miten minusta tuli vapaa-ajattelija?

Kari Pasanen

Uskonnon- ja ilmaisunvapauden puolesta

O
Kari Pasanen

len 59-vuotias jyväskyläläinen tietoliikenteen ammattilainen. Vapaa-ajattelija olen
ollut jo runsaat kymmenen vuotta, sillä vuonna 2005 liityin Keski-Suomen vapaa-ajattelijoihin. Liittymiseni tapahtui siinä yhteydessä, kun allekirjoitin vapaa-ajattelijoiden vetoomusadressin valtion erottamiseksi kirkosta,
nimittäin tuolloin oli sellainen kampanja. Sen minä koin
ja koen tärkeäksi asiaksi, jota pitää edistää muun muassa
järjestötoiminnalla.
Uskonnoton ja ateisti olen toki ollut koko aikuisikäni.
Erosin kirkosta 18-vuotiaana heti, kun pystyin. Päämotiivini oli lukion uskonnonopetus, joka tympi. Mitään vaihtoehtoa minulle ei koulussa tarjottu, eihän silloin ollut elämänkatsomustietoa tarjolla. Filosofia kyllä kiinnosti. Harrastin filosofiaa itsenäisesti ja pienessä harrastajaryhmässä
ja osallistuin koulussa filosofian vähäisille tunneille, vaikka matematiikkalinjalaisena en voinutkaan saada siitä arvosanaa todistukseen.
Nuorena omaksuin henkilökohtaisen filosofiani ja elämänkatsomukseni perustaksi popperilaisen rationalismin,
joka vaikuttaa mielessäni yhä. Aloittaessani siihen tutustumisen noin 16-vuotiaana olin vielä jonkinlaisessa lapsenuskossa uskonnollisen äidin ja rippikoulun johdosta. Filosofiateoksista ei löytynyt mainintoja Jumalasta. Ei esitetty
sitäkään, ettei sitä ole, mutta ymmärsin kyllä pian, että Jumala on maailman selityksessä tarpeeton elementti eikä uskonnon harjoittamisessa ja rukoilemisessa ole mitään mieltä. Siitä, rationalismin omaksumisesta lähti tympääntymiseni uskonnonopetukseen.
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Kolme lastani ovat kasvaneet luonnollisella tavalla uskonnottomuuteen. He eivät ole koskaan kuuluneet kirkkoon, ja koulussa he saivat elämänkatsomustiedon opetusta. Lasten kouluaikana perheeni asui pienemmässä keskisuomalaisessa kaupungissa. Silloin pystyin aistimaan, ettei
alakoulun rehtori oikein suosinut et-opetusta. Emme joutuneet suorastaan taistelemaan oikeudestamme, mutta ilman
toimenpiteitä esikoinen olisi joutunut uskonnon ryhmään.
Vapaa-ajattelijaksi ryhdyttyäni löysin itseni pian paikallisyhdistykseni hallituskabinetista. Puheenjohtajamme on
vaihtunut usein ja minuakin on siihen tehtävään pyydetty.
Katson kuitenkin palvelevani yhdistystä parhaiten suorittamalla kunnolla rutiinitehtävät, jotka jonkun on kuitenkin yhdistyksessä tehtävä. Olen ollut jo pitkään yhdistykseni taloudenhoitaja, jäsenrekisterin hoitaja ja pöytäkirjojen kirjoittaja.
Olen ollut yhdistykseni edustajana jo neljässä liittokokouksessa. Liitossa olen toiminut jo kaikissa näissä rooleissa:
liittohallituksen varajäsenenä ja jäsenenä, liittovaltuuston
varajäsenenä ja nyt jäsenenä.
Liiton ja vapaa-ajattelijayhdistysten tehtävistä painotan
toimimista uskonnottomien edunvalvonta-, ihmisoikeusja kulttuurijärjestönä. "Ateismin levittäminen" ei ole varsinainen tavoitteeni. Minun puolestani ihmiset saavat ajatella miten tahansa, kunhan ajatusten toteuttaminen ja levittäminen eivät aiheuta vahinkoa lähimmäisille ja ihmisten
yhteisöille. Kukaan ei saa vaatia muita ihmisiä tunnustamaan samoja uskomuksia eikä erityisemmin kunnioittamaan irrationaalisia uskomuksia, tapoja ja normeja. Uskonnonvapaus on hyvä ja tarpeellinen asia mutta niin on
myös oikeus arvostella uskonnollisten yhteisöjen käytäntöjä ja vaatia niitä pysymään omilla tonteillaan.

P

Tauno Perkiö

aradoksaalisesti minusta tuli vapaa-ajattelija sen
vuoksi, että minusta yritettiin tehdä uskovainen
kristitty! Kävin nimittäin
oppikoulua, joka toimi
kristillisen kansanopiston yhteydessä ja oli hyvin uskonnollinen. Koulun
opettajiin kuului kolme pappia ja yksi teologian maisteri, joka hankkiutui
ensimmäisten joukossa pappisvihkimykseen, kun se tuli naisille mahdolliseksi. Lisäksi pari muutakin opettajaa oli enemmän tai vähemmän kiihkouskovaisia.
Uskonnon tuputus ei rajoittunut
pelkkiin uskontotunteihin. Liikuntatunti saattoi tuosta vain muuttua
saarnaksi siitä, miten tärkeätä on ”ottaa Jeesus vastaan henkilökohtaisena
vapahtajana”. Päivittäiseen ohjelmaan
kuuluivat tietysti virret, aamuhartaudet ja ruokarukoukset, mutta lisäksi
koululla vieraili vähän väliä lähetyssaarnaajia ym. ”hyvän sanoman” tuo-

jia. Vaikutti siltä kuin koulussa olisi tavanomaisen opetussuunnitelman
lisäksi noudatettu kristillistä käännytyssuunnitelmaa. Tämä oli 1960-lukua.
Nykyisin moinen touhu ei kävisi
päinsä. Yhteiskunnan sekularisoituminen on hidas prosessi, mutta kun asioita tarkastelee 50 vuoden tähtäimellä,
huomaa kyllä, että muutosta tapahtuu.
Koulussani ei vapaa-ajattelijoista tai
uskonnottomista hiiskuttu sanaakaan.
Ateistit kyllä mainittiin – he olivat pahoja, toivottomia ja surkeita ihmisraukkoja. Kaikesta indoktrinaatiosta
huolimatta olin kapinallinen, vaikken
sitä juuri uskaltanut tuoda julki. Muistan, miten varhaisessa teini-iässä löysin kirjastosta Väinö Voipion kirjan
”Pelotuksen uskonto”. Kirjan lukeminen oli minulle helpottava kokemus.
Voipion tekstistä loisti järjen ääni. Oli
hienoa löytää kirjasta omia ajatustynkiäni hyvin selkeästi ilmaistuna ja valmiina.
Sitten noin 25-vuotiaana erosin kirkosta ja liityin vapaa-ajattelijoihin. Ensimmäiset parikymmentä vuotta olin

passiivinen jäsen kahdessakin eri vapariyhdistyksessä, mutta kun vuonna
2003 perustettiin Satakunnan vapaaajattelijat ry, olin yksi perustajajäsenistä. Olen toiminut yhdistyksen jäsenrekisterin hoitajana ja taloudenhoitajana
alusta lähtien. Satakunnan vapaa-ajattelijat eli lyhyemmin Satavaparit on sittemmin kasvanut muutaman ihmisen
yhdistyksestä nykyiseen, vajaan viidenkymmenen hengen kokoonsa. Satavaparien aktiivisuus on viime vuosina kasvanut ja olemme kehittäneet uusia toimintamuotoja.
Mielestäni vapaa-ajattelijoiden tulisi erottaa pitkän ja lyhyen aikavälin
tavoitteet. Pitkän aikavälin tavoitteet,
kuten kirkon ja valtion erottaminen
lopullisesti ja kokonaan toisistaan tai
julkisen vallan katsomuksellinen neutraalisuus ovat hyviä ja kannatettavia.
Emme voi kuitenkaan odottaa, että
nämä tavoitteet toteutuisivat täydellisesti ainakaan seuraavaan kymmeneen vuoteen.
Yksi lyhyen aikavälin tavoite on peruskoulun ja lukion elämänkatsomustiedon oppiaineen saaminen kaikille
valinnaiseksi oppilaille, riippumatta
siitä kuuluvatko he johonkin uskontokuntaan tai eivät. Tämän tavoitteen
saavuttaminen on mielestäni realistista lähivuosina. Olemme Satavapareissa nyt kahtena vuonna jakaneet pieniä
stipendejä elämänkatsomustietoa opiskelleille nuorille. Tämä on saanut erittäin positiivisen vastaanoton varsinkin
ET-opettajien keskuudessa. Suunnittelemme myös ET-opettajien tapaamista ensi vuodeksi. Ilmapiiri ET-opetuksen suhteen on muuttumassa, ja tarvitsemme uusia ideoita kehityksen vauhdittamiseksi.
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