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K

oulujen lukuvuosi on pikkuhiljaa kääntymässä lopuilleen. Asia, joka ei ole
lopuillaan. liittyy peruskoulun ja lukion katsomusaineisiin.
Elämänkatsomustiedon eli ET:n
avaaminen kaikille on ajankohtainen
asia, joka herättää monenlaisia tunteita suomalaisissa. Niin myös meissä vapareissakin. Jotkut ovat sitä mieltä, että
ET voi “vesittyä” uskontojen paineessa. Toisaalta nähdään katsomusaineet
yleensäkin turhina aineina, jotka voitaisiin korvata ainakin osin yhteiskuntaopin, filosofian, historian ja/tai etiikan kursseilla.
Mielestäni meidän ei tule kuitenkaan jumittua liikaa siihen, onko ET:n
avaamisen mahdollinen muutos se lopullinen tavoite, jota liitto ajaa. Säännöissäkin mainittu perustavoitehan on
uskonnonopetuksen lopettaminen. Sitä voidaan edistää myös oppilas oppilaalta.

Olen törmännyt samaan keskusteluun muun muassa keskustelussa
seksuaalivähemmistöjen asemasta ja
vapareiden suhtautumisessa siihen.
Kaikki, mikä edistää sekulaaria katsomusta, vaikka hiukan tavoitteidemme
ulkopuolellakin, edistää suuria tavoitteitamme kirkon ja valtion erottamiseksi toisistaan.
Toisin sanoen kaikki, mikä keventää maassamme totuttua kaavaa kristillisen katsomuksen ainoasta oikeellisuudesta, muuttaa yhteiskuntaa hiljalleen maallisemmaksi. Ja joka kerta kun
kirkon tai muun uskontokunnan edustaja asettuu kannoillaan yhdenvertaista ja humaania kantaa vastaan, saamme lukea siitä erokirkosta.fi-sivuston
eropiikkinä.
Näin näen siltikin, vaikka itse olen
sillä kannalla, että katsomusaineet
voitaisiin lopettaa perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa tarpeettomina. Samoin näen sukupuolivähemmistöjen oikeudet, vaikka ihmisten seksuaalinen suuntautuminen
on ennen muuta heidän oma asiansa.
Niinpä suunnittelemme Helsingin seudun vapaa-ajattelijoissa osallistumista Helsinki Prideen, Maailma kylässä
-festivaaliin ja Sosiaalifoorumiin tänä
vuonna. Yksi syy on se, että meidän
tulee olla ihmisten kanssa siellä missä he ovat. Sitä kautta viestimme saa
uusia kuulijoita ja tavoitteemme eivät
ole suuri tuntematon ja pelottava asia.
Pienin askelin tavoitteet ovat saavutettavissa. Toiminta osatavoitteiden
puolesta ei tietenkään muuta niitä isoja

tavoitteita, joiden vuoksi monet meistä jäsenistä ovat vapareihin liittyneet
Niinpä pidän hyvinä toimina eroakirkosta.fi-sivustoa, ET avoimeksi kaikille -toimintaa, uskonnottomien yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien
edistämistä Suomessa ja kansainvälisesti, seksuaalivähemmistöjen muistuttamista, ettemme me tuomitse, Prometheus-leiritoimintaa vaihtoehtona
rippikoululle, osallistumista erilaisiin massatapahtumiin ja kansanjuhliin. Sokerina pohjalla voi pitää selvitystyötä uusien vapaiden siviilivihkijöiden nimeämismahdollisuudesta
toimia virka-aikojen ja virkapaikkojen ulkopuolella, mahdollisesti myös
Pro-Seremonioiden palveluna.
Vuosi toisensa jälkeen osallistumalla keskusteluun ja tapahtumiin olemme osa suomalaista kulttuuria ja tilastojen valossa koko ajan suurempi
sellainen. Kirkon ja muiden uskontokuntien jäsenmäärät muuttuvat ja
lapsikasteiden määrä vähenee. Toimitaan myös vapaa-ajattelijoiden jäsenmäärän lisäämiseksi.
Isot laivat kääntyvät hitaasti. Tämä
on totta. Toisaalta kun ne ovat aloittaneet käännöksen se yleensä toteutuu myös.
Toivotan siis kaikille vapareille aktiivisen työn täyteistä vuotta näin kevään korvalla!
Jape Lovén
Liittovaltuuston puheenjohtaja sekä
Helsingin seudun vapaa-ajattelijain
puheenjohtaja
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Kolumni • Tieteen puolesta

MYKÄT PAKANAT

K

Markku Myllykangas

uopion hiippakunnan
piispa Jari Jolkkonen
kirjoitti (Savon Sanomat,
Torstaivieras 1.2.) otsikolla ”Kaste kantaa, kasvatus kannattaa”. Kirkkoruhtinas oli huolissaan siitä, kun yhä
useammat kirkkoonkin kuuluvat vanhemmat jättävät lapsensa kastamatta.
Jolkkonen totesi, että ”on kasvun
tukemista ja lahja lapselle, kun hänelle
siirretään arvoja, uskonto, kieli ja kulttuuri. Vain niiden avulla hän voi kasvaa itsenäiseksi”. Jos Jolkkonen olisi ollut rehellinen, hän olisi jättänyt pois
edellä mainitusta litaniasta uskonnon.
Hän korosti vielä, miten vanhemmat
päättävät paljon lapsen puolesta heti
syntymästä, antamalla hänelle nimen
ja kielen. Eikä lapsi ole saanut vanhempiaankaan valita.
Sitten kirjoituksessa seurasi tosi
roisia roskaa. ”Jos vanhempani olisivat päätelleet, että ollaan ihan mykkiä,
jotta poika voi sitten aikanaan päättää
äidinkielestään, he olisivat kasvattaneet minusta mykän reppanan. En olisi oppinut puhumaan, en ajattelemaan
kriittisesti enkä käyttämään valinnanvapauttani”.
Jolkkonen on useissa yhteyksissä
korostanut tiedemiestaustaansa, teologian tohtoriuttaan. Yllä olevan lainauksen perusteella hänen opinnoissaan ei tiedettä ole ollut nimeksikään
tai sitten tieteestä ei ole hänelle jäänyt
pysyviä vaurioita. On älyllistä epärehellisyyttä, joka tosin kuuluu erottamattomasti pappeuteen ja yleensä uskontoon, verrata lapsen kastamatta jättämistä vuosikausia kestävään ”mykkäkouluun”. Ilman uskontoa pärjää
yhteiskunnassa vallan mainiosti. Mutta kielen oppiminen ja vallitsevaan
kulttuuriin sosiaalistuminen on välttämätöntä.
Jolkkosen horinat kertonevat myös
siitä, että mustakaapu on ainakin va-

4

1/2018 • Vapaa Ajattelija

kavasti huolissaan kirkollisveron maksajien vähenemisestä, ellei jopa paniikissa. Toistaiseksi teemulaajasalot ja
kumppanit ovat voineet rellestää verorahoilla kuten entisaikojen kirkkoruhtinaat konsanaan. Mutta jatkossa
kirkossa esimerkiksi alkoholin kanssa
on läträttävä ”vain kohtuudella”.
Muuten, samainen Jolkkonen näki politiikkaa Teemu Laajasalon rahakohussa, jossa tämä oli höylännyt
seurakuntayhtymän luottokorttia ohjesäännön vastaisesti toimiessaan Kallion seurakunnan kirkkoherrana. Jolkkosen närkästyminen johtui siitä, kun
selvityksen pyytäjä, Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen oli Helsingin piispanvaalissa Laajasalon vastaehdokkaan
tukija. Jolkkosta eivät Laajasalon rahasotkut näyttäneet juuri kiinnostavan.
Kirkon kuristusote ihmisistä on lipsunut jo pitkään. Näitä Jolkkosen karsastamia mykkiä pakanoita on yhä
enemmän. Heillä on kaikki mahdollisuudet oppia ajattelemaan omilla aivoillaan, kriittisesti. Koska heidän ajatteluaan ei ole yritetty tukahduttaa uskonnon tuputtamisella, taikauskoisella aivopesulla.

Onkin lapsen oikeuksien kunnioittamista, jos hän saa vasta täysi-ikäiseksi tultuaan päättää itse, jatkaako elämäänsä pakanana vai ryhtyykö uskikseksi. Lapsikasteen kautta kirkkoon
liitettyjen lasten pakollinen uskonnonopetus sekä päiväkotien ja koulujen uskonnonharjoitukset pitäisi kieltää lailla, puolustuskyvyttömien henkisenä pahoinpitelynä. Lasten nappaaminen kirkon syleilyyn on pirullinen
juoni. Jos joutuu olemaan uskontojen
uhrina täysi-ikäisyyteen asti, voi olla
vaikea irrottautua uskonnon kahleista ja alkaa ajatella omilla aivoillaan,
kriittisesti.
Onneksi valtaosa vanhemmista, jotka ovat antaneet kastaa lapsensa, eivät
enää sen jälkeen, kun kastekahvit on
hörpitty, itse kiusaa lastaan sen kummemmin uskonnollisella hapatuksella. Parasta kuitenkin olisi, että kirkosta
eronneet vanhemmat erottaisivat lapsensakin kirkosta. Näin he saisivat oikeuden koulun elämänkatsomustietoon.
Vicarius filii dei, jumalan pojan viransijainen, pedofiilipappien suojeluspyhimys, katolisen kirkon johtaja, paavi Franciscus varoitti äskettäin valeuutisista näin sanoen: ”Valeuutiset kertovat suvaitsemattomista ja yliherkistä
asenteista. Ylimielisyys ja viha leviävät niiden seurauksena. Tämä on valheen lopputulema”. Vertaamalla lapsen
kastamatta jättämistä ”mykkäkouluun”
Jolkkonen levitti valeuutista, toimi valheen sanansaattajana. Sitä tekevät tosin kaikki papit työkseen. Koska kristinusko, kuten kaikki muutkin uskonnot, perustuvat valheelle.
Yhteiskunnan kehityksen kannalta on edullista, mitä vähemmän kirkot dogmeineen ovat tekemisissä lasten ja perheiden sekä koko yhteiskunnan kanssa. Siunatuksi lopuksi GODin
twiitti: ”I support the separation of
church and everything else”. Totisesti!

Kolumni • Jumalharhat

RUKOILU JA
TUNNELOITUVA
BUSSI

J

Robert Brotherus

umalien rukoilu on aika outo juttu, kun sitä pohtii hieman pintaa syvemmältä. Tilastolliset tutkimukset ovat
kerta toisensa jälkeen osoittaneet, että rukoilu ei tehoa,
mutta miljoonat uskovaiset jatkavat
siitä huolimatta pyyntöjään jumalalle kädet ristissä. Jeesuksenkin väitetään sanovan, että sinapinsiemenen
verran uskoa riittää vuorien liikutte-

Keskusteluista erityisen mieleen
jääviä olivat ystäväni Sanna-Marin
kuvaukset ajastaan pian uskoon tulonsa jälkeen. Sanna-Mari rukoili tuolloin hyvin tiuhaan kaikenlaisia pieniäkin toiveita Jumalalle. Aina kun hän
oli bussipysäkillä odottamassa bussia,
hän rukoili, että bussi tulisi nopeasti.
Ja jos bussi tuli “nopeasti” (miten hän
sen nyt sitten tulkitsikin), niin hänen
“uskonsa kasvoi valtavasti”.
Pysähdytäänpä hetkeksi miettimään, mitä käytännössä voisi tarkoit-

Mitä käytännössä voisi tarkoittaa se,
että joku saisi rukouksen avulla bussin
tulemaan nopeasti?
luun. Eli että kellään kristityllä taviksesta paaviin ei tällaista pientäkään
uskon määrää ole löytynyt - tai sitten
Jeesus puhui pötyä.
Synkässä teini-iässäni kokeilin kaikenlaista radikaalia kuten viikonloppua ateistina kristittyjen nuorten
Maata Näkyvissä -festareilla. Varsin
hurmoksellista gospel-menoa. Noista seikkailuista tarttui ystäväpiiriini muutamia herätyskristillisiä nuoria, joiden kanssa tuli sittemmin käytyä mielenkiintoisia keskusteluja ja
kirjeenvaihtoja Jeesuksesta ja muusta hömpästä.

taa se, että joku saisi rukouksen avulla bussin tulemaan nopeasti. Toki jos
bussi rukouksen jälkeen ei saavu nopeasti niin uskovainen kohauttaa olkapäitään ja unohtaa tapauksen nopeasti. Jos bussi rukouksen jälkeen saapuu pian, voi olla, että se sattui jo ennen rukousta olemaan lähellä ja siten
pian sen jälkeen ajoi pysäkille. Tällöin
rukous oli turha ja sillä ei ollut vaikutusta. Toinen vaihtoehto on, että bussi oli ennen rukousta vielä muutaman
kilometrin päässä, mutta kuullessaan
rukouksen Jumala siirsi sen yhtäkkiä
pysäkkiä edeltävän mutkan taakse.

Tällaista yhtäkkistä siirtymää kutsutaan kvanttimekaniikassa tunneloitumiseksi. Tunneloitumista tapahtuu jatkuvasti mikroskooppisten hiukkasten tapauksessa atomin mittaisilla
matkoilla. Bussikin voi kyllä tunneloitua kilometrejä, mutta todennäköisyys
tälle on tähtitieteellisen pieni. Ja jos rukouksen seurauksena bussi tunneloituisi kilometrin lähemmäs pysäkkiä,
tunneloituisivat myös bussin sisällä
olevat matkustajat ja he voisivat kertoa ihmeellisiä tarinoita, miten maisemat yht’äkkiä vaihtuivat toisiksi. Ja jalankulkijat voisivat kertoa ihmeellisiä
tarinoita siitä, miten tiellä ajava bussi yhtäkkiä hävisi tai ilmestyi toisaalle
tyhjästä. Jostain syystä emme koskaan
kuule tällaisia tarinoita. Sanna-Marikaan ei ollut sellaisia kuullut, vaikka
ajattelikin ilmeisesti rukouksensa saaneen bussin tulemaan pikemmin pysäkille.
On merkille pantavaa, että uskovaiset harvoin ajattelevat tähän tapaan
pintaa syvemmältä, mitä rukouksen
toimivuus itse asiassa tarkoittaisi. Selityksen ketjussa pysähdytään mahdollisimman aikaisin, jotta ei päädytä uskonnon kannalta ongelmalliselle alueelle. Samanlaisesta päättelyketjun pysähtymisestä ja älyllisestä laiskuudesta
on kyse kun “jumala loi kaiken” kelpaa selitykseksi maailmalle, mutta jätetään pohtimatta mistä jumala sitten
tuli. Uskonto on todella saanut ihmisen pauloihinsa, jos bussien satunnainen saapuminenkin alkaa vaikuttaa jumalan puuhastelulta.
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ET ja koulu

ET ja koulu

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON
LAUSUNTO LUKIOLAKIIN

ET &
koulu
ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON
AVAAMISELLE VAHVAA TUKEA
Tuleeko uudistus ensin lukiolakiin?

E

Esa Ylikoski

lämänkatsomustiedon avaaminen kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi peruskoulussa ja lukiossa saa yhä laajempaa ja painavampaa tukea. Lapsiasiavaltuutettu pitää kertomuksessaan eduskunnalle nykyistä tilannetta yhdenvertaisuuden ja lapsen oikeuksien sopimuksen
vastaisena. Hän esittää, että kaikille lapsille taataan oikeus
osallistua tai olla osallistumatta uskonnon tai vaihtoehtoisesti ET:n opetukseen.
Samaan aikaan Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee lukiolain uudistamista nopealla aikataululla.
Lausuntokierros päättyi maaliskuun alussa. Tarkoituksena on antaa esitys lukiolaista jo tänä keväänä niin, että eduskunta voisi käsitellä sen ensi syksynä. Tämä tarkoittaa sitä, että hallitukselle ja eduskunnalle tulee mahdollisuus käsitellä ET:n ja uskonnon asemaa, tosin vain
lukiolain yhteydessä.
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Lukiolaki voi toimia hyvin päänavaajana, koska ristiriita lapsen – eli nuoren – oikeuksien kanssa on huutava.
Nuorisoasteen lukiolaiset ovat aloittaessaan 15-17-vuotiaita eli he eivät voi itsenäisesti erota kirkosta. He voivat
kuitenkin itse päättää, opiskelevatko lukiossa vai ei, sekä
muut kurssivalinnat.
Viime numerossa esillä ollut aie kansalaisaloitteesta ET:n
avaamisen saamiseksi eduskunnan käsiteltäväksi asettuu
nyt uuteen valoon, jos lukiolaki on muuten tulossa eduskunnan käsittelyyn. Eduskunnassa se voisi uskontoon ja
katsomukseen liittyen olla ns. omantunnonasia, jossa voidaan ylittä hallitus-oppositio -asetelma, mikäli ET:n avaaminen ei sisälly jo ministeriön lakiesitykseen. Myönteinen
ratkaisu lukiolaissa nopeuttaisi myös perusopetuslain uudistamista.
Julkaisemme seuraavassa Vapaa-ajattelijain lausunnon
lukiolakiin, lapsiasiamiehen kertomuksen eduskunnalle
2018 sekä liiton vuosi sitten teettämän mielipidetiedustelun ET:n avaamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle:
Elämänkatsomustieto avattava kaikille
lukiolaisille valittavaksi katsomusaineeksi

V

apaa-ajattelijain liiton perustavoitteena on uskonnonopetuksen lopettaminen peruskoulussa ja lukiossa. Uskonnoista voidaan
opettaa yleissivistykseen kuuluvat tiedot muun muassa historian, yhteiskuntaopin, filosofian ja psykologian
yhteydessä. Samalla elämänkatsomustiedon sisällöt ja avoin, sitouttamaton
lähestymistapa eettisiin ja katsomuksellisiin kysymyksiin on tärkeää säilyttää kurssitarjonnassa.
Kun lukiolain luonnoksessa kuitenkin esitetään nykyisten katsomusaineiden säilyttämistä entisellään, kiinnitämme huomiota yksittäiseen yhdenvertaisuuden ja lapsen oikeuksien näkökulmasta vakavaan ongelmaan ja
esitämme sen poistamiseksi elämänkatsomustiedon opetuksen avaamista kaikille sallituksi.
Lakiluonnoksen mukaan lukion
elämänkatsomustieto olisi edelleen
kielletty evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvilta samoin kuin muilta nuorilta, joiden uskontoa kunnassa opetetaan. Sen sijaan uskontokuntiin kuulumattomat opiskelijat voivat
valita katsomusaineeksi joko elämänkatsomustiedon tai evankelis-luterilaisen uskonnon. Myös muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat voivat eräin ehdoin valita elämänkatsomustiedon.
Ehdotamme lakimuutosta, jonka mukaan myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja muihin uskonnollisiin kuuluvat opiskelijat voivat opiskella elämänkatsomustietoa uskonnonopetuksen sijasta. Opiskelijat voisivat
siten valita, suorittavatko vaadittavat
katsomusaineen pakolliset kurssit elämänkatsomustiedossa vai uskonnossa.
Lisäksi he voisivat opiskella näiden aineiden muita kursseja.
Lapsiasiavaltuutettu pitää kertomuksessaan eduskunnalle (helmi-

kuussa 2018, sivu 154) nykyistä valintakieltoa sekä peruskoulussa että lukiossa yhdenvertaisuuden ja lapsen oikeuksien vastaisena:
"Elämänkatsomustiedon opetukseen
osallistumista rajoittaa se, että siihen
osallistuminen ei ole mahdollista edes
huoltajan pyynnöstä, jos lapsi kuuluu
uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka
mukaista uskonnonopetusta järjestetään. Vastaavat säännökset sisältyvät
lukiolakiin. Oppilaiden enemmistön
mukaiseen uskontokuntaan kuuluvalla lapsella ei ole oikeutta opiskella elämänkatsomustietoa. Sääntely on siten
yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artiklan
vastainen.”
Oikeus ajatuksen-, omantunnon ja
uskonnonvapauteen -luvussa Lapsiasiavaltuutetun kertomuksessa 2018
esitetään selkeästi ja yksiselitteisesti,
että ”uskonnonopetusta koskevaa lainsäädäntöä tulisi tarkentaa, jotta se takaisi kaikille lapsille yhdenvertaisen
oikeuden osallistua tai olla osallistumatta uskonnonopetukseen tai vaihtoehtoisesti elämänkatsomustiedon
opetukseen.”
Lapsen oikeuksien näkökulmasta nykytilanteen vääryys on nimenomaan lukioissa erityisen selkeä ja
suorastaan paradoksaalinen, koska nuori voi itse päättää, opiskeleeko
hän lukiossa vai ei, sekä tehdä itsenäisesti kaikki muut valinnat kurssitarjottimesta lukion suorittamiseksi, mutta hän ei saa valita katsomusainetta.
Nuorisobarometrin 2014 kyselyssä nuorista 53 prosenttia identifioi itsensä ”ei-uskonnolliseksi”, kun ”uskonnollisia” oli 23 prosenttia ja viisiportaisen asteikon puolivälin valitsi 23 prosenttia. Tämän ja muidenkin, muun
muassa Kirkon tutkimuskeskuksen
kyselyiden mukaan huomattava osa
kirkon jäsenistä, myös nuorista ja alle 18-vuotiaista jäsenistä, on katso-

mukselliselta identiteetiltään enemmän ei-uskonnollinen kuin uskonnollinen. Kuitenkaan alle 18-vuotiaat
eivät voi itsenäisesti päättää uskonnollisesta asemastaan eli erota kirkosta tai
liittyä siihen.
Alle 18-vuotiaiden lukiolaisten perheiden tilanne vaihtelee, kun yhä useammassa perheessä ainakin toinen
huoltajista ei kuulu kirkkoon, vaikka
nuori siihen kuuluukin vauvakasteen
ja sen myötä tulleen jäseneksi liittämisen kautta. Hieman yli 10 vuoden aikana 600 000 yli 18-vuotiasta suomalaista on eronnut kirkosta.
Monella lukiolaisella huoltajat ovat
eronneet avo- tai avioliitostaan ja lukiolainen voi elää uusperheessä, jonka katsomuksellinen tilanne on eri
kuin hänen varhaislapsuuden kodissaan oli. Niinpä on ilmennyt, että vaikka nuoren lähivanhempi haluaisi antaa
suostumuksensa, kun nuori on halunnut erota kirkosta muun muassa mahdollistaakseen elämänkatsomustiedon opiskelun lukiossa, toinen huoltaja on evännyt suostumuksen antamisen. Valitettavasti joskus kyseessä
voi olla jopa kiusanteko lähivanhempaa kohtaan. Yhtä lailla on tapauksia,
joissa etävanhempi tai toinen yhteishuoltajista haluaan antaa luvan, mutta toinen huoltaja ei.
Näin ollen on yleisiä ja erityisiä,
vuosi vuodelta lisääntyviä perusteita lukiolain uudistamiseen siten, että nuori 15 vuotta täyttänyt opiskelija voi itse valita, opiskeleeko hän katsomusaineenaan elämänkatsomustietoa vai uskontoa.
Tämän lukiolain uudistuksen jälkeen tai yhteydessä on muun muassa lapsiasiavaltuutetun mainitsemat
vahvat perusteet ryhtyä myös perusopetuslain vastaavaan uudistamiseen.
Kunnioittavasti
Vapaa-ajattelijain Liitto ry
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ET ja koulu

Uutisia

KOULUPÄIVÄN USKONNONHARJOITUKSET
VOIDAAN LOPETTAA

LAPSIASIAVALTUUTETUN KERTOMUS
eduskunnalle 2018

L

apsiasiavaltuutettu Tuomas
Kurttila on antanut eduskunnalle ensimmäisen kertomuksensa, joka jatkossa
annetaan neljän vuoden
välein. Alla ET-opetusta ja
uskonnonharjoitusta koskevan tekstin
(vahvennukset toimituksen):
”Perusopetuslaissa, jonka mukaan
huoltaja tekee tarvittavat päätökset
lapsen osallistumisesta uskonnonopetukseen, ei säädetä oppilaan mielipiteen
selvittämisestä koskien hänen osallistumistaan opetukseen. Oletuksena on
siten, että huoltaja on selvittänyt lapsen mielipiteen asiasta. Opetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta selvittää
lapsen mielipidettä tai varmistaa sitä,
onko huoltaja keskustellut asiasta lapsen kanssa.”
”Elämänkatsomustiedon opetukseen
osallistumista rajoittaa se, että siihen
osallistuminen ei ole mahdollista edes
huoltajan pyynnöstä, jos lapsi kuuluu
uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka
mukaista uskonnonopetusta järjestetään. Vastaavat säännökset sisältyvät
lukiolakiin. Oppilaiden enemmistön

mukaiseen uskontokuntaan kuuluvalla
lapsella ei ole oikeutta opiskella elämänkatsomustietoa. Sääntely on siten yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lapsen
oikeuksien sopimuksen 2 artiklan vastainen. Artiklan mukaan lasta ei saa
asettaa erilaiseen asemaan hänen tai
hänen vanhempiensa tai muun huoltajan uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin perustuen. Yhdenvertaisuus ei myöskään toteudu siinä
mielessä, että kaikki eri uskontokuntiin
kuuluvat lapset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa. On ymmärrettävää, että kaikkien pienten uskontojen opetusta
ei voida järjestää koko maan tasolla tai
ylipäätään lainkaan, koska tällaisiin uskontokuntiin kuuluvia lapsia on vähän
eikä päteviä opettajia välttämättä ole
saatavilla. Yhdenvertaisuusongelmana
on siten ennemminkin se, että osalla uskontokuntiin kuuluvista ei ole oikeutta
missään tilanteessa opiskella elämänkatsomustietoa, mutta osalla oikeus on.
Uskonnon harjoittamiseen liittyvää lapseen kohdistuvaa riskiä joutua
tavalla tai toisella kaltoinkohdelluksi ei ole riittävästi huomioitu kansal-

lisessa lainsäädännössä. 143 Mahdollisuudet valvoa yhdyskuntien toimintaa sen ulkopuolelta on heikkoa. Asiantuntijalautakunnalla ei ole toimivaltaa
tutkia jo rekisteröityjen uskonnollisten
yhdyskuntien tarkoitusta ja toimintamuotoja.144 Lapsen oikeuksien, kuten
muun muassa uskonnonvapauden (14
art) ja erityisen suojelun kaikenlaiselta väkivallalta ja kaltoinkohtelulta (19
art), tehokkaammaksi toteutumiseksi
lainsäädäntöä tulisi kehittää siten, että
riippumattomalla valvontaelimellä olisi tehokkaat keinot puuttua lapsen oikeuksia loukkaavaan toimintaan, erityisesti ennakoiden mutta myös jälkikäteisesti.
Lisäksi uskonnonopetusta koskevaa
lainsäädäntöä tulisi tarkentaa, jotta se
takaisi kaikille lapsille yhdenvertaisen
oikeuden osallistua tai olla osallistumatta uskonnonopetukseen tai vaihtoehtoisesti elämänkatsomustiedon opetukseen.”

Peräti 76 % kannattaa ET:n
avaamista

valinnan tekevät oppilaiden huoltajat, lukiossa opiskelija itse. Kannatatteko sitä, että myös kirkkoon kuuluvat oppilaat voisivat opiskella elämänkatsomustietoa uskonnonopetuksen sijasta?”
Et:n avaamista kannatti selvä enemmistö iästä, sukupuolesta,
asuinpaikasta, ammatista, tulotasosta, perhetilanteesta ja puoluekannatuksesta riippumatta. Ikäryhmissä
suurin kannatus oli 15-24-vuotiaissa
(80 %), mutta yli 65-vuotiaissakin 72
% kannatti. Alueista Tampere ja Turku (85 %) ylittivät niukasti Helsingin,
Espoon ja Vantaan lukemat (83 %),
mutta maaseudullakin 73 % vastaa-

jista kannatti aineen avaamista kaikille valittavaksi.
Puoluekannatuksensa ilmaisseista et:n avaamista kannattaa selvä enemmistö kaikkien puolueiden
äänestäjistä kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta. Vasemmistoliiton, Vihreiden ja SDP:n tukijoiden kannatus oli suurinta, myös
Perussuomalaisten ja Kokoomuksen kannattajien lukemat olivat
korkealla tasolla, ja Keskustaakin
äänestävissä kannattajia oli selvä, vaikka hieman muita pienempi
enemmistö. Äänestysaikeensa kertomatta jättäneistä 80 % kannatti
et:n avaamista.

Suuri enemmistö eli 76 prosenttia
kannattaa elämänkatsomustiedon (et)
avaamista kaikille valittavaksi koulun
katsomusaineeksi uskonnon rinnalle. Tämä ilmeni Taloustutkimuksen
(nyk. Kantar TNS Gallup) puhelinhaastattelussa vuoden 2017 alussa.
Kysymys kuului näin: ”Peruskoulun ja lukion uskonnonopetus on nykyisin pakollista evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenille. Uskontokuntiin kuulumattomat
voivat valita joko elämänkatsomustiedon tai uskonnon. Peruskoulussa
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Sivu 154, http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/02/LA_eduskuntakertomus_2018_FI_netti.pdf

N
Esa Ylikoski

yt se on sanottu selvästi. Koulun tai päiväkodin ei tarvitse järjestää
hartauksia ja jumalanpalveluksia. Opetushallitukselta tuli 12.1.2018
Ohje perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen
katsomuskasvatuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista esi- ja
perusopetuksessa. Uutta aiempaan ohjeeseen on erityisesti seuraava kappale:
”Opetuksen järjestäjä voi päätyä myös
siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa mää-

riteltynä työaikana järjestetä uskonnollisia
tilaisuuksia tai toimituksia. Koulu voi tehdä yhteistyötä paikallisten seurakuntien ja
uskonnollisten yhdyskuntien kanssa. Koulu
voi sopia, että oppilaille ja näiden huoltajille
tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua vapaa-aikana eri seurakuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiin tilaisuuksiin
kuten joulu- ja kevätkirkkoon.”
Toisaalta ohjeissa sanotaan yhä, että uskonnollisia tilaisuuksia voi järjestää, jolloin tulee olla vaihtoehtoisa ja mielekästä
toimintaa. Asiasta todetaan aiempaa tiukemmin: ”Erityisesti koulun työpäivään sijoittuvia uskonnollisia tilaisuuksia ja toimituksia sekä niille vaihtoehtoista toimintaa

harkittaessa tulee varmistua siitä, että niihin liittyvät käytännön järjestelyt voidaan
toteuttaa siten, ettei oppilaiden yhdenvertainen kohtelu vaarannu ja ettei leimautumista aiheudu.”
Kun lukuvuoden 2018-19 työsuunnitelmia valmistellaan jo keväällä, ennen
kesälomia, on kuntien opetustoimessa
ja kouluissa sekä julkisuudessa nyt hyvä
nostaa esille tämä mahdollisuus. Kahden
rinnakkaisen ohjelman järjestämisen sijaan koulun työaikana onkin vain kaikille yhteistä, ”uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta” toimintaa, mihin opetussuunnitelman perusteetkin ohjaavat.

HUOMIO NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN
USKONNOLLISIIN JUURIIN

V

apaa-ajattelijain liitto on kommentoinut Ulkoasiainministeriön raporttiluonnosta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä:
Ensimmäinen ja samalla eräs vakavimpia naisiin kohdistuvia väkivallantekoja on
tyttövauvojen tai pienten tyttölasten sukuelinten silpominen eli niin sanottu ympärileikkaus. Tiettävästi tätä esiintyy Suomessakin joidenkin maahanmuuttajaryhmien keskuudessa.
Selkeimmän viestin koskemattomuuden puolesta valtio antaa kieltämällä silpomisen samalla tavalla sekä poika- että tyttövauvoilta. Eivät kulttuuriset syyt eivät-

kä uskonnolliset perustelut voi ylittää oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen.
Lasten fyysinen kuritus ei ole hyväksyttävää, eikä tyttöoppilaan osallistumisen epääminen koulutuksen osa-alueisiin.
Myös sosiaali- ja poliisiviranomaisia on
koulutettava tunnistamaan, kohtaamaan
ja tarttumaan myös sellaiseen väkivaltaiseen käytökseen, jota perheissä perustellaan kulttuurisilla tai uskonnollisilla syillä.
Näkemykset naisista ”heikompana astiana”, jonka asemassa nöyryys on erityinen hyve, nojaavat ainakin osittain uskontoihin. Raamatun mukaan naisen on vaiettava seurakunnassa, Koraanin mukaan
tytär perii puolet siitä mitä poika ja niin

edelleen. Perhesuunnittelun kieltävät esimerkiksi Katolinen kirkko ja vanhoillislestadiolainen liike. Tällainen näkemys sosiaalisessa ympäristössä voi altistaa naisen
alistumaan ja kärsimään väkivallasta avun
hakemisen sijaan. Tätä vahvistaa eristäytyminen omiin yhteisöihin.
Tällä hetkellä valtiovalta suorastaan
tukee uskontoja, joiden oppi syrjii naisia.
Niille annetaan rahallista tukea sekä järjestetään oman uskonnon opetusta kouluissa. Tällainen valtiollinen tuki naisia syrjiville uskonnollisille yhdyskunnille tulisi
poistaa. Tarvitaan asennemuutosta, jonka
pohjalta uskonto voidaan tunnistaa potentiaalisena ihmisoikeusongelmien lähteenä.

AIKA KUMOTA JEHOVAN TODISTAJIEN ERIVAPAUS
apaa-ajattelijain liitto on (16.2.) ehV
dottanut siviilipalveluslain muutostarpeita selvittävälle työryhmälle,
että ”tässä yhteydessä kumotaan laki,
joka vapauttaa Jehovan todistajat kaikesta varusmies- ja siviilipalveluksesta”.

Asia sai lisää vauhtia, kun Helsingin hovioikeus (23.2.) katsoi, että muiden vakaumuksensa vuoksi siviilipalveluksesta kieltäytyvien
erilainen kohtelu on perustuslain ja
ihmisoikeussopimusten vastaista ja

syrjivää. Oikeuden mukaan vakaumuksia tulisi kohdella yhdenvertaisesti, eikä Jehovan todistajien erilaista asemaa voida pitää hyväksyttävänä, vaikka siitä on säädetty poikkeuslailla.
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OPPILAITOKSIIN KERTOMAAN
USKONNOTTOMUUDESTA

O
Esa Ylikoski

len vieraillut viime
viikkoina muutamissa lukioissa ja peruskouluissa kertomassa uskonnottomuudesta, ateismista ja
sekularismista. Opetussuunnitelman
mukaan aihetta tulee käsitellä myös
uskonnonopetuksessa. Useimmiten
kohteena oli uskonnon ryhmä, mutta myös elämänkatsomustiedon ja filosofiankin tunneilla on tullut käytyä.
Samalla havaitsin, että myös uusissa
lukion oppikirjoissa, kuten Otavan Valossa (LOPS 2016), uskonnottomuuden käsittely oli jäänyt vähälle, heikoksi ja epäsystemaattiseksi. Entä mitä itse kerroin tunneilla PowerPoin-esitykseni tuella?
Aluksi toin esiin numeroiden valossa, että uskonnottomuus on varsin laaja ilmiö Suomessa samoin
kuin Pohjoismaissa ja Euroopassa.
Ev.-lut. kirkkoon toki kuuluu vielä
70,9 prosenttia suomalaisista, mutta mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan (joita on yli 100) kuulumattomia on jo noin 26 prosenttia. Vaikka osa heistä on helluntai-
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laisia ja muslimeja, uskontokuntiin
kuulumattomia on yli neljännes väestöstä.
Muodollisten jäsenyyksien lisäksi on syytä huomioida, että suuri osa
ev.-lut. kirkon jäsenistä katsoo olevansa ei-uskonnollisia. Väitöstutkimuksen
(Terkamo-Moisio 2016) laajan kyselyn
mukaan 55 % näkee, identifioi itsensä ei-uskonnollisiksi. Myös nuorisobarometrin (2014) mukaan 53 prosenttia 15-29-vuotiaista piti itseään ei-uskonnollisena.
Tämä saa vahvistusta myös Kirkon
tutkimuskeskuksen Gallup Ecclesiastica -kyselyiden vastauksista, joiden
mukaan suurin osa ihmisistä ei usko
kirkon uskontunnustuksen keskeisiä
kohtia. Alle 40 prosenttia uskoo vakaasti tai pitää todennäköisenä, että
”Jeesus sovitti kuolemallaan ihmisten
synnit”. Vielä harvempi uskoo tai pitää edes todennäköisenä, että ”Jeesus
nousi kuolleista”. Vain kolmasosa uskoo ”kristinuskon opettamaan Jumalaan”.
Epäuskoisuus näkyy myös kysyttäessä, mitä tapahtuu ihmisen kuoleman
jälkeen. Yli kolmannes katsoo elämän
päättyvään ja yli neljäsosa ei osaa sanoa. Uskontunnustuksen mukaisen

vastauksen valitsi vain joka kymmenes.
Myös moraalikäsitykset ovat muuttuneet vuosien myötä niin, että niiden
ihmisten osuus, jotka ”eivät koskaan
hyväksyisi” avioeroa, aborttia, eutanasiaa ja homoseksuaalisuutta on vähentynyt varsin mataliin lukemiin.
Vielä harvemmat suomalaiset vastustavat syntyvyyden säännöstelyä ja ehkäisyvälineiden käyttöä, vaikka maailmanlaajuisesti vaikutusvaltaiset tahot
vastustavat ehkäisyvalistusta kehitysyhteistyön yhteydessä. Nyt myös Yhdysvallat on Trumpin myötä palannut
tähän joukkoon.
Ihmisten käyttäytyminen on maallistunut eli sekularisoitunut 2000-luvulla kaikissa Pohjoismaissa. Tämä näkyy lasten kastamisten, konfirmointien, kirkollisten vihkimisten ja
kirkollisten hautausten osuuden vähentymisenä. Suomessa tosin nuorten konfirmointi on rippikoululeirien
pohjalta selvästi suositumpaa (yli 80
prosenttia) kuin Pohjoismaissa; Ruotsissa konfirmointisosuus on enää 25
prosentin tasolla.
Pohjoismaissa evankelis-luterilaisesta kirkosta on erottu viimeisten
yli 10 vuoden aikana keskimäärin ai-

Pääsihteerin palsta

nakin yhden prosenttiyksikön verran vuodessa. Suomessa jäsenyyslukema vuonna 2004 oli 84 prosenttia
ja vuonna 2017 se laski alle 71 prosenttiin.
Hyviä aiheita keskusteluun antaa
kirkon jäsenyyteen ja samalla uskontokuntiin kuulumattomuuteen liittyvät suuret vaihtelut sekä alueellisesti
että ikäryhmien välillä. Kun Helsin-

Yhteenvetona voidaan todeta, että
kulttuuri, ihmisten elämäntapa ja valinnat ovat sekulasisoituneet, maallistuneet. Uskonnoton ajattelu ja maailmankuva ovat yleistyneet. Sukupolvien välillä ja maan eri osien välillä on
eroja.
Seuraavaksi oli aika esitellä Vapaaajattelijain liittoa, joka on uskonnottomien edunvalvonta- ja ihmisoikeusjär-

Yhteiskunnan muutos nostaa tapetille
kirkon ja valtion suhteen tarkastelun.

gissä kirkkoon kuuluvuus lähestyy 50
prosentin rajan alitusta, monin paikoin maata jäsenosuus on yli 85 prosenttia. Eroja on myös muiden kaupunkien ja maaseudun välillä.
Suurta vaihtelua on myös eri ikäryhmissä. Kirkon jäsenosuus on suurin vanhimmissa ikäluokissa sekä –
monille yllättäen – kouluikäisten lasten ja nuorten keskuudessa. Kun lapsiperheiden vanhempien ikäluokassa,

jestö, uskonnottoman, sekulaarin kulttuurin ja tapakulttuurin edistäjä sekä
tiedepohjaisen maailmankuvan, kriittisen ja rationaalin ajattelun sekä humanistisen etiikan puolestapuhuja.
Vapaa-ajattelijat on monenlaisten
uskonnottomien yhteisjärjestö, joka
yhdistää ateisteja, rationalisteja, humanisteja, agnostikkoja ja kaikkia vapaa-ajattelijoita. Tässä kohtaa on hyvä
tuoda esiin Euroopan ihmisoikeustuo-

Elämänkatsomukselliset ja eettiset
kysymykset kiinnostavat

30-45-vuotiaissa, kirkkoon kuuluvuus
on pudonnut alle 60 prosentin, heidän
lastensa, 10-20-vuotiaiden ikäluokassa
kirkkoon kuluvuus olikin yli 80 prosenttia.
Kyse on siitä, että vielä 10-20 vuotta sitten 85 prosenttia lapsista kastettiin kirkon jäsenyyteen. Sen jälkeen yli
600 000 aikuista on eronnut kirkosta
pääasiassa nettipalvelun kautta. Kirkosta eronneet lasten vanhemmat eivät ole kuitenkaan tilastojen mukaan
juurikaan erottaneet lapsiaan kirkosta.

mioistuimen EIT:n määritelmä, jonka
mukaan uskonnottomat ovat ”ateisteja, agnostikkoja, skeptikkoja sekä uskontojen suhteen välinpitämättömiä”.
Kansainvälisesti Vapaa-ajattelijat
ovat mukana sekä maailmanlaajuisessa että eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa yhteistyössä (www.iheu.org
ja (https://humanistfederation.eu/) sekä niiden kampanjoissa (http://freethoughtreport.com/countries/ ja http://
end-blasphemy-laws.org/). Pohjoismaista yhteistyötä ilmentää vuonna

2016 julkaistu Pohjoismainen humanistimanifesti.
Vapaa-ajattelijain yhteiskunnallinen toiminta on perusoikeuspohjaista. Tavoitteena on toteuttaa käytännössä ihmisten yhdenvertainen kohtelu –
myös uskonnosta tai vakaumuksesta
riippumatta – sekä uskonnon ja vakaumuksen vapaus, joka koskee myös uskonnottomia. Se edellyttää valtion ja
kunnan viranomaistoiminnan ja palvelujen neutraalisuutta ihmisten uskontojen ja vakaumusten suhteen.
Julkisen vallan neutraliteettiperiaate sisältää kirkon ja valtion erottamisen toisistaan eli ev.lut. kirkon julkisoikeudellisen erityisaseman lopettaminen. Kirkon etuoikeuksia ovat mm.
vauvojen juridinen jäsenyys kirkossa,
pakollinen uskonnonopetus näin liitetyille jäsenille koulussa, kirkollisverojärjestelmä sekä kirkkolain kirkolliskokousvertoinen säätämismenettely
eduskunnassa. Neutraalisuuteen kuuluu myös, että kunta ja valtio lopettavat uskonnonharjoituksen, kuten jumalanpalvelusten ja hartauksien sisällyttämisen toimintansa osaksi.
Yhteiskunnan muutos nostaa tapetille kirkon ja valtion suhteen tarkastelun. Toki ajan salliessa voidaan tuoda
esiin myös muita kirkon etuoikeuksia.
Tämän lisäksi oppitunnilla, jotka
ovat tätä nykyä yleensä 75 minuuttia,
ehditään käsitellä ainakin jonkun verran Vapaa-ajattelijain toimintaa kulttuurijärjestönä. Uskonnottoman, sekulaarin kulttuurin ja perheiden tapakulttuurin edistämisessä siviilijärjestöjen omalla palvelutoiminnalla esillä
ovat ainakin nimiäiset, nimenantojuhla kastetilaisuuden sijaan, nuoren
15-vuotisjuhla ja mahdollinen Protuleiri rippikoulun ja konfirmaation sijaan, avioliiton siviilivihkimisen hääjuhla ”kristillisen vihkimisen” sijaan
sekä uskonnottomat siviilihautajaiset
uskonnollisen ”siunaamisen” sijaan.
Uskonnottomuutta ja ateismia maailmankatsomuksellisesti voi tuoda
esiin jossain välissä tai lopuksi kertomalla henkilökohtaisesta kehityksestä ja ajattelusta. Elämänkatsomukselliset ja eettiset kysymykset kiinnostavat opiskelijoita ja oppilaita.
Suosittelen tarjoutumaan vierailijaksi eri puolilla maata.
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Kansainvälisyys

MITÄ USKONNOTTOMUUDELLE
KUULUU MAAILMALLA?
Otteita kansainväliseltä kentältä

A
Eero Suorsa

teismi ja uskonnottomuus nauttivat laajaa näkyvyyttä vuosituhannen alkupuolella
erityisesti niin kutsutun uusateismin myötä jonka näkyvyyttä edustivat niin kutsutut neljä ratsumiestä, Sam Harris,
Daniel Dennett, Richard Dawkins ja

Järjestötoimijoita
Atheist Alliance International on
yhdysvaltalaisten ateistien perustama
kansainvälinen järjestö, jolla on YK:n
tunnustama asema neuvoa antavana
kansalaisjärjestönä. Järjestö perustettiin vuonna 1991, ja se ajaa uskonnottomien asemaa maailmanlaajuisesti, sekä pyrkii edistämään sekulaaria
maailmankuvaa. Järjestöllä on toimintaa humanistisen sivistyksen ajamisen
parissa Ugandassa, ja auttanut erilaisissa jumalanpilkkaa koskevissa oikeudenkäynneissä. Eräs esimerkki tästä on järjestön toiminta Indonesiassa
vuonna 2012, jolloin järjestö auttoi exmuslimi Alexander Aania tämän ollessa imaamien tappouhkauksien kohteena. Järjestön puheenjohtajana toimii
kanadalainen Gail Miller.
https://www.atheistalliance.org/
Center for Inquiry on filosofi Paul
Kurtzin vuonna 1991 perustama kansalaisjärjestö ja ajatushautomo, jonka
pääkonttori sijaitsee New Yorkin Amhestissa Yhdysvalloissa. Järjestö pyrkii edistämään sekulaaria maailmankuvaa, humanistisia arvoja ja toimimaan pseudotiedettä vastaan. Kurtz
jätti järjestön vuonna 2009. 2016 järjestö aloitti yhdistymisen Richard
Dawkins Foundation for Reason and
Science-säätiön kanssa.
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Christopher Hitchens. Vaikka uskonnottomuudella ja ateismilla olisi tämän
jälkeen ollut vähemmän räväkkää medianäkyvyyttä kuin minkä nämä neljä edellä mainittua omalla panoksellaan toivat, niin maailmalla tapahtuu
koko ajan.
Tässä katsauksessa esittelen muutamia toimijoita uskonnottoman toiminnan parista maailmalta, niin järjestö- kuin yksilötasolta. Tämän ei

ole tarkoitus olla kaikkea toimintaa kattava katsaus, koska toimintaa on niin paljon, ja järjestöjä runsaasti. Kaikkia entuudestaan monille tuttuja toimijoita, kuten International Humanist and Ethical Union
(IHEU), ei ole myöskään käsitelty.
Pyrin tuomaan esiin sellaisia toimijoita, jotka eivät nouse suomalaiselle
lukijakunnalle esiin välttämättä kovin usein.

Järjestöllä on laajaa kansainvälistä
toimintaa, sekä vastaava neuvoa antava asema YK:ssä kuin AAI:lla. Järjestön toiminta kattaa niin viikoittaisen radiolähetyksen, jossa on ollut vieraina mm. Dawkins ja Steven Pinker,
kuin myös konkreettista ruohonjuuritason toimintaa kuten sekulaarien
vaihtoehtojen tarjoamista päihdekuntoutukseen ja toimintaa yliopistoissa.
Järjestön eräitä keskeisiä projekteja on
ollut toiminta sosiaalisessa mediassa.
https://www.centerforinquiry.net/

Gospel Church-kirkkoa ja sen johtajaa, pastori Helen Ukpabioa vastaan. Igwe on pyrkinyt estämään kirkon harjoittamaa noitavainoa, jonka
lopputuloksena tuhannet lapset ovat
joko joutuneet perheidensä hylkäämiksi tai pahimmissa tapauksissa kidutetuiksi.
Sikivu Hutchinson on afrikkalais-amerikkalainen feministi, ateisti
ja skeptikko ja Black Skeptics-järjestön perustaja. Hän on pyrkinyt nostamaan sekulaarin humanismin asiaa esille afrikkalais-amerikkalaisissa
yhteisöissä. Hutchinson on kritisoinut yhdysvaltalaisia ateistijärjestöjä afrikkalais-amerikkalaisten yhteisöjen unohtamisesta, erityisesti suhteessa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. Hänen mukaansa
uskonto harjoittaa erityisesti taloudellista riistoa afrikkalais-amerikkalaisissa yhteisöissä, sekä naisten ja
lasten alistamista. Hutchinsonin mukaan feminismi on olennaista ateismille. Hutchinson on kirjoittanut
kaksi kirjaa, joissa hän tuo esiin afrikkalais-amerikkalaisen sekulaarin
humanismin pitkää historiaa, tuoden
ateistien ja humanistien roolin esiin
kansalaisoikeusliikkeessä jota monesti tarkastellaan vain uskonnollisen viitekehyksen kautta.

Henkilötoimijoita
Leo Igwe on Nigeriassa vaikuttava
humanisti, skeptikko ja ateisti. Hän
on edustanut läntistä ja eteläistä Afrikkaa IHEU:ssa. Hän on ihmisoikeusaktivisti, joka on vastustanut sekä
islamilaista fundamentalismia ja sen
erästä pahamaineisinta edustajaa,
Boko Haram-järjestöä. Igwe opiskeli
nuorena papiksi roomalaiskatolilaisessa pappisseminaarissa, mutta totesi seminaarissa kristinuskon ja kaiken uskonnon järjettömäksi. Igweä
itseään ja hänen perhettään on vainottu Nigeriassa ja hänen henkensä on ollut vaarassa. Igwe on edistänyt erityisesti lasten oikeuksia toimiessaan uuskarismaattista Liberty
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HAASTAJA
Eero Suorsa

C

amille Paglia ei koskaan jää sanattomaksi.
Hän on provokatiivinen feministi, joka puolustaa pornoa, seksityötä ja omaa populaarikulttuurin pinnalla olevista ilmiöistä aina jotain sanottavaa. Hän tuli tunnetuksi
alun perin järkälemäisestä teoksestaan Se-

K

ommentoidessaan Yhdysvaltojen nykyistä poliittista tilannetta ja Las
Vegasin ampumavälikohtausta Paglia toteaa
että on liian aikaista esittää mitään analyysiä: "Onni onnettomuudessa on, ettei ampuja ollut yhteistyössä mihinkään islamilaiseen terroristiryhmään."
Paglia on hyvin innokas kommentoimaan nykyisiä sukupuolirooleja ja
niiden muuttumista. Paglialle androgyynin, miehen ja naisen välimuodon,
analysoiminen on hyvin tärkeää.
"Sukupuoliroolien rikkominen on
ylemmän keskiluokan professoreiden
hupi. Se on kovin irrallaan todellisuudesta. Itse tein drag queeneista elokuvan jo 1990-luvun alussa. Olin hyvissä
suhteissa drag-queeneihin. Nyt olemme vuodessa 2017, ja olemme omaksuneet totuutena sen että miehen ja naisen välillä ei ole biologisia eroja, mikä ei pidä paikkansa. Feministit eivät
ota biologiaa huomioon, ja huomasin
tämän jo ensimmäisen opetusvirkani
aikana Bennington Collegessa."
"En ole koskaan identifioitunut naiseksi enkä kokenut olevani feminiininen. Mutta se mistä olen huolissani,
että nuoret ihmiset saavat mediasta
sen käsityksen että sukupuolirooleja
voi rikkoa vain hormoneilla ja leikkauksilla., ja puberteetin pysäyttävil-
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xual Personao: Art and Decandence From Nefertiti to Emily Dickinso (1991), jonka hän kirjoitti väitöskirjansa pohjalta. Kirja syntyi kirjaimellisesti sanottuna siltojen alla.
Paglia on ateisti, mutta on murjonut muun muassa Christopher Hitchensiä siitä että tämä ei ymmärrä uskonnollisesti motivoitunutta taidetta. Haastattelin kuuluisaa teräväkielistä provokaattoria puhelimitse lokakuussa 2017.
Hän on Philadelphian yliopiston taiteiden- ja mediatutkimuksen professori.

lä lääkkeillä. En ymmärrä mikä ihmisiä vaivaa tässä asiassa. Ihmiset ovat
liian pakkomielteisiä suhteessa sukupuoleensa ja siihen mikä siinä on heidän mielestään vikana. 1960-luvulla
nämä ihmiset olisivat olleet beatnikkeja, 1970-luvulla hippejä."
Elämmekö uutta, Charles Mansonin sävyttämää hippiaikakautta?
"Jos tänä päivänä tunnet itsesi erilaiseksi, niin erilaisuutta haetaan sukupuolesta ja mikä siinä on vikana. Löydämme itsemme pohtimasta identiteettejämme, ja tämä pohdinta osuu
tänä päivänä sukupuoleen."
Mitä mieltä Paglia on yleistyvästä
veganismin ja kasvissyönnin trendistä?
"Tämä poliittisten valintojen muodostuminen sen kautta mitä olet ja mitä suuhusi pistät on kuin 1970-luvulla,
kun yhdysvaltalaiset feministit järjestivät vain naisille suunnattuja musiikkifestivaaleja, parfyymien käyttö oli
kielletty ja kasvissyönti oli nousussa.
Mikään ei ole muuttunut 40 vuodessa. Veganismissa on kyse nähdäkseni
jonkinlaisen uskonnon tai uskonnollisen järjestelmän hakemisesta. Tässä on
nähdäkseni kyse siitä että perinteiset
uskonnot ovat menettäneet vaikutusvaltaansa, ja ihmiset hakevat uskomusjärjestelmänsä jostain muualta. Ihmiset haluavat kuulua johonkin ja kokea
onnellisuutta suhtautumalla politiikkaan samalla asenteella kuin uskon-

toon. Minulle politiikka on kuitenkin
toissijainen areena. He pelkäävät toimia itsenäisesti, vaikka pitävät itseään
moderneina ja edistyksellisinä.
Mutta he ovat kuin lampaita jotka
etsivät itselleen pelastusta. Heidän tulisi toimia partiolaisissa tai vastaavissa. Nämä heidän uskomuksensa eivät
kuitenkaan ole suurten maailmanuskontojen veroisia. Tämän tähden uskontotieteissä tutkitaan näitä suuria
maailmanuskontoja. Mitään vierasta
kulttuuria ei voi ymmärtää tuntematta heidän uskontoaan. Vain uskontojen
opiskeleminen auttaa ymmärtämään
niitä. Nykyaikaan on muodostunut
moraalipoliisi, joka katsoo mitä pidät
päälläsi ja mitä pistät suuhusi. Tämä
on täyttä roskaa; poliittisella korrektiudella ei ole mitään tekemistä liberalismin, humanismin tai edistyksellisyyden kanssa. "
"Olen aina pyrkinyt pitämään itseni
itsenäisenä ajattelijana ja kehittymään
toiseen suuntaan trendeistä. Kutsuin
ensimmäistä teostani Sexual Personae kirjaa historian suurimmaksi sukupuolen muuttajaksi ja sen kirjoittaminen muutti myös minua suhteessa
sukupuoleen. Tämä kirja ja sen ääni
on minun itsenäinen ääneni, jolla rikon sukupuoliroolit. Ääneni on vahva
tässä kirjassa, vahvempi kuin kenenkään naisen, kenties ainoana poikkeuksena Simone de Beauvoir. Ihmis-
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ten vieraantumiselle on paljon muitakin syitä kuin sukupuoli, mutta tämä ei
ole syy pysäyttää lapsen kehitystä hormoneilla. Media on tässä asiassa valitettavan passiivinen. "
Sexual Personaessa Paglia esittää
idean, että länsimaisen filosofian historia on kamppailu markiisi de Saden
synkkien ja kyynisten ideoiden ja JeanJacques Roussean edistysuskon välillä.
Elämme nyt Trumpin aikakautta, ja tämä heijastaa Paglian ajatusta näiden
kahden trendin kamppailusta. Edistysusko on välittömästi taka-alalla, ja tämä näkyy populaarikulttuurissa. Lady
Gaga on vaihtanut musiikkinsa suunnan kohti folkkia, pois rajuista räväytyksistä. Mitä Paglia ajattelee tästä?
"Olin ensimmäisiä jotka hyökkäsivät Gagaa vastaan. Katsoessani hänen
varhaisimpia lauluharjoituksiaan näin
siellä vaikutteita esimerkiksi Carly Simonista, mutta hänessä ei ole mitään
originaalia. Hän on lainannut paljon
Madonnalta. Tyylillään Gaga pitää
huolta siitä että mikä tahansa media
Daily Mailista lähtien huomioi hänet.
Hän on huomionhakuinen: en usko
mitään mitä hän sanoo, hän on hyvin
manipuloiva."
Paglia on kirjoittanut paljon Madonnasta takavuosina, 1990-luvulla. Mitä
hän ajattelee Madonnasta nyt?
"Aikakausi jolloin hän oli mahtavimmillaan oli 1990-luvun alku, jolloin hän muutti kulttuuria. Hän tuki
pornografiaa ja homomiehiä. Kaikki
mitä hän oli 1990-luvulla mahdollisti minun edustamani feminismin astumisen parrasvaloihin. Videot joita
hän tuolloin teki ovat edelleen tienviittoja; käytän niitä edelleen luennoillani.
Hän osasi kerätä ympärilleen loistavan
tiimi, johon kuului mm. eurooppalaisia taide-elokuvien ohjaajia. Voguen
ja Open Your Heart kappaleiden musiikkivideot ovat edelleen monumentaalisia. En ole suurien studiokonserttien fani, pidän enemmän hänen videoistaan.
Hän toi tanssimusiikin takaisin valtavirtaan, disco oli tuohon aikaan marginalisoitu. Nähdäkseni Madonna on
kuin Marlene Dietrich Sinisenä enkelinä, maailmaa muuttavana naisena
joka ei ole miesten uhri vaan käyttää
näitä häikäilemättömästi. Lady Gaga
ei ole mitään häneen verrattuna, hän
suorastaan saa minut raivon partaalle. Kuratoituani David Bowiesta kertovan taidenäyttelyn näin entistä sel-

Kuvaaja: Michael Lionstar
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vemmin miten hän matkii Bowieta, tajuamatta Bowiesta yhtään mitään. En
voi sanoin kuvata miten halveksun Gagaa; hän on matkija, toisten ideoiden
kopioija ja valehtelija."
Paglia on myös suuri elokuvien ystävä. Puhuttaessa David Bowiesta on kysyttävä mitä mieltä hän on elokuvasta
Verenjano (1983) jota tähdittivät Bowie, Catherine Deneuve ja Susan Sarandon.
"Rakastin Deneuven roolisuoritusta, hän on niin magneettinen. Elokuva itsessään on typerä, siinä on liikaa
keskittymistä ja leikkauksia apinoihin
häkeissä. Rakastan elokuvan hahmoja, mutta elokuva ei ottanut tarpeeksi irti Bowiesta vampyyrina metsästämässä uhreja diskoista. Elokuva kokonaisuutena oli kuitenkin hyvin kömpelö. On kiehtovaa, miten nykyaikaisen
vampyyrin stereotypia näyttäytyy aina miehenä, vaikka varhaisessa länsimaisessa kulttuurissa vampyyria pidettiin aina naisena romantiikan aikaisessa kirjallisuudessa. Voin allekirjoittaa sen lausunnon, että miehet
ovat kaapanneet vampyyrin stereotypian naisilta, kuten Sheridan Le Fanun Carmillalta (1871-72)."

"Tekstini ovat hankalasti luettavissa,
koska heidän mielensä ovat niin umpeutuneita. He eivät lähesty tekstejäni avoimella intellektuellin mielellä,
vaan ovat jo valmiiksi päättäneet mielipiteensä."
Mitä ateistinen liike Paglian mielestä tekee väärin USAssa?
"Luennoidessani Torontossa käsittelin Hitchensin Jumala ei ole suuri:
Kuinka uskonto myrkyttää kaiken ja
minusta on se on kamala ja surkea teos. Hitchens ei tunne uskontoja, ja kun
hän väittää että jumala on pahin asia
mitä maailmassa on, niin Sexual Personaen eräs keskeinen väittämä on, että jumala on ihmisen suurin keksintö
suhteessa taiteeseen. Tämä ateistien
pitäisi tajuta."
Entä mitä sanottavaa Paglialla on
kuuluisasta filosofista Martha Nussbaumista, joka on myös suomalaisille tuttu lukuisista vierailuistaan Suomessa?
"Ei hän ole niin tunnettu, hänen nimeään ei tunneta akateemisten piirien ulkopuolella. Hän on pelkuri; mikäli hän ottaa kriittisesti kantaa johonkin hän ei jatka kannan ottamista
vaan vetäytyy. Hän on perustavalla ta-

valla tyhjä; hänellä ei ole mitään ideoita. Pidin hänen ensimmäisestä kirjastaan Fragility of Goodness (1986),
mutta sen jälkeen hänellä ei ole ollut
mitään uutta sanottavaa. Hän esiintyy asiantuntijana niin oikeustieteessä, klassisten kielten tutkimuksessa,
YK:n asiantuntijana. Hän on niin paljon läsnä joka paikassa ettei hän ole
oikeastaan menossa mihinkään. Hän
on brändi, "Martha Nussbaum Oy".
Ei todellinen tutkija, joka viettäisi aikansa paikallaan. Hän on porvarillisen kotirouvan, valkoisen anglosaksisen protestantin perikuva. Olemme
saman ikäisiä, mutta hän pukeutuu
kuin varakas porvarisrouva Floridan
Palm Beachissa, klassinen viktoriaainen hyväntekijä. Ja häntä pidetään
globaalin liberalismin keulakuvana.
Palm Beachin porvarilliset piirit ovat
juuri häntä varten."
Lopettaessamme puhelinkeskustelua olen hengästynyt. Paglian nopea ja
intensiivinen puhetyyli elävän naurun
säestämänä vievät niin mukanaan, että puolentoista tunnin keskustelu tuntuu mitättömän lyhyeltä.

Uutisia

USKONNOLLINEN VIRKAMIESVALA
NEUTRAALIKSI VAKUUTUKSEKSI

E

hdotamme, että sekä virkavala että ns. ministerin vala muutetaan neutraaliksi vakuutukseksi. Muistutamme, että tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies antavat aina
neutraalin vakuutuksen ryhtyessään toimeensa, todettiin Vapaa-ajattelijain lausunnossa
”Valtioneuvostolain muuttaminen; valat ja vakuutukset” -hankkeeseen.
Suunta on ollut kohti uskonnollisten valojen poistamista. Kalastuksenvalvojan vala ja vakuutus poistuivat 2012. Todistajan
valasta ja vakuutuksesta tehtiin kaikille samanlainen vakuutus
2016; tuomarin ja lautamiehen osalta sama muutos tapahtui 2017.
Virkavakuutus/-vala on jäljellä, mutta senkin antavien määrä on
supistunut.
Tämä vastaa yleistä lainsäädännön muutosta. Uskonnon sekoittamista maallisiin lakeihin pidetään koko ajan vähemmän suotavana. Tämä kehitys on hyvä asia.
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Jos juhlallinen lupautumisen muoto uusille ministereille ja virkamiehille halutaan säilyttää, sen tulee olla kaikille samanlainen
ja uskonnollisesti neutraali. On ehkä luontevampaa kutsua tätä
vakuutukseksi, joskin jo nyt esimerkiksi lääkärin vala ja poliisin
eettinen vala eivät ole uskonnollisia. Sisältö on nimeä tärkeämpi.
Tuomarin uskonnollinen vala poistui hyvin yksinkertaisella
perustelulla: ”Tuomarin tehtävä on maallinen tehtävä.” Sama soveltuu ministereihin ja virkamiehiin.
Todistajan valan osalta viitattiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n ratkaisuun, jossa ei pidetty hyväksyttävänä,
että henkilö joutuu tekemään selkoa uskonnollisesta vakaumuksestaan valaa annettaessa. Ainakin virkamiesten osalta myös tämän perustelun voi nähdä pätevän.
Liitto on aiemmin esittänyt sotilasvalan/sotilasvakuutuksen
yhdistämistä kaikille yhteiseksi, katsomuksellisesti neutraaliksi vakuutukseksi tai mahdollisesti valaksi, josta on uskonnolliset viittaukset poistettu.
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TILANNEKARTOITUS
-Sekularismi Euroopassa vai
Vatikaanin Eurooppa

O
Esa Ylikoski

sallistuin viime joulukuussa Ranskan vapaaajattelijoiden symposiumiin Metzissä, Koillis-Ranskassa. Aiheena
oli maallistuneen, sekulaarin Euroopan ja uskonnollisten voimien välinen
kamppailu. Aiheesta kuultiin useita
avartavia alustuksia eri maiden tilanteesta. Erityisesti nousi esiin Vatikaanin ja katolisen kirkon rooli monissa
maissa. Kutsuttuna luennoitsijana pidin esityksen Suomen tilanteesta.
Metzin valinnalla tilaisuuden pitopaikaksi oli erityiset syyt. Vaikka Ranskassa muutoin on voimassa vuonna
1905 säädetty kirkon ja valtion ero
(laïcité), maan koillisissa maakunnissa katolisella kirkolla, kahdella protestanttisella kirkolla ja juutalaisella uskontokunnalla onkin julkisoikeudellinen asema ja rahoitus.
Tämän erityispiirteen tausta on siinä, että kun Aslace-Moselle ja Lorraine siirtyivät Saksan hallinnasta I maailmansodan ja uudelleen II
maailmansodan jälkeen väestöineen
Ranskan alueeksi, niissä päätettiin
jatkaa Saksan aikaista concordaattisopimusta kirkon ja valtion yhteistyösuhteista. Vapaa-ajattelijat vaativat kirkon ja valtion eron toteuttamista maakunnissa, mutta kirkollisvaltiolliset piirit pyrkivät suojelemaan
etujaan ja päin vastoin lisäämään uskontojen vaikutusta, myös esimerkiksi Strasbourgin ”Suurmoskeijan” julkisella rahoituksella.

Mussolinin ja Hitlerin
sopimukset kirkko-valtio
-yhteistyön perustana
Italian jälkeen Vatikaani onnistui solmimaan yhteistyösopimuksen pian Hitlerin noustua valtaan Saksassa
(Reich Concordat of 1933). Hartmann
Schimpf piti asiasta perusteellisen esitelmän. Katolisten piispojen suhtautuminen Hitleriin muuttui myönteisek-

si. Piispat myös tukivat kansanäänestyksessä Hitlerin esitystä erota Kansainliitosta.
Katolinen kirkko Saksassa sai julkisyhteisön aseman sekä valtion keräämän kirkollisveron, teologisten oppiaineiden asema turvattiin, uskonnonopetus tuli oppiaineeksi kaiken tyyppisissä kouluissa, papit saivat toimia
sairaaloissa ja vankiloissa ja armeijaan
tuli kenttäpiispan johtama sotilaspapisto. Kirkko sai organisoida toimintaansa itsenäisesti ja valita henkilöstönsä - paitsi että valtiolle tuli viimeinen sana eli veto-oikeus piispojen nimittämiseen. Yhteistyösopimuksella
Hitler rajoitti germaanisen uuspakanuuden puolustajien toimintaa.
Kirkollisverojärjestelmä auttoi Gestapoa tunnistamaan juutalaiset, uskonlahkoihin kuuluvat sekä uskonnottomat ihmiset. Kasallissosialistinen valtio aloitti brutaalin taistelun
myös vapaa-ajattelijoita, ateisteja, liberaaleja, sosialisteja ja kommunisteja vastaan.
Hitler hyötyi sopimuksesta, koska
se sai paavillista moraalista tukea ulkopolitiikalleen ja tuli kansainvälisellä
kentällä sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi. Aiemman katolisen opposition
selkäranka oli taittunut. Valtiojohdon
veto-oikeus piispojen nimitykseen oli
merkityksellinen. Concordaatin salainen lisäpöytäkirja koski papiston asemaa sotaoloissa. Katolinen virsikirja
sotilaille julkaistiin vuonna 1939, ja
sotilaiden vyön soljessa luki ”Jumala
kanssamme”.
Toisin kuin monet muut asiat II
maailmansodan jälkeen Hitlerin Concordaatti-sopimus jatkoi olemassaoloaan Saksassa. Valtion tuki henkilöstön
palkkoihin, verovapaus, tuki kirkkojen restaurointiin sekä kirkollisverojärjestelmä jatkoivat ja jatkavat edelleen. Kirkolla myös oma työlaki, joka
kieltää lakkoilun ja muualle säädetyt
työpaikkaneuvostot. Suomessa Saksaan 1930-luvulla solmittu valtion ja
kirkon yhteistyösopimus kirkon asemasta vaikuttaa yhä kovin tutulta.

Italiassa valtion ja Vatikaanin Concordaatti-yhteistyösopimus on perintöä Mussolinin fascismin ajalta. Vatikaanilla on Maria Mantellon kertoman mukaan valtavat maa- ja rakennusomaisuudet, pelkästään Roomassa
725 rakennusta, joissa on yli 2000 toimistoa tai huoneistoa. Vuoden 1984
muutokset tilanteeseen jäivät melko
vähäisiksi. Vuonna 2000 säädettiin
koulutusjärjestelmään pariteettisysteemi, joka avasi julkisen rahoituksen yksityiskouluihin. Koulujen uskonnonopetus on piispojen valvomaa, vaikka
rahoitus tulee valtiolta. Italiassa kerätään 8 promillen katsomusvero kaikilta, ja vaikka noin 30 % valitsee saajaksi
katolisen kirkon, Vatikaani saa toistaiseksi suurimpana kohteena myös niiden rahat, jotka eivät olleet valinneet
mitään tiettyä kohdetta.
Vapaa-ajattelijat ja muut sekulaarit
voimat Italiassa toimivat Vatikaanin
ja valtion yhteistyösopimuksen purkamiseksi.
Italiassa on nähty monia koulutaisteluita hankittujen vapauksien
toteuttamiseksi käytännössä. Uskonnon opetuksen sijaan on vaihtoehtoista ohjelmaa, mutta oikeuslaitoksen vuonna 1991 tekemän päätöksen
mukaan siihen osallistuminen ei ole
pakollista. Niinpä oppilailla on oikeus poistua koulusta sen sijaan että
tulisi suljetuksi koulurakennukseen
tai koulun alueelle silloin kun heidän
koulutoverinsa ovat uskonnon kursseilla. Tätä nykyä löytyy monia lukioita, joissa kukaan ei valitse uskonnonopetusta. Silti uskonnonopettajien määrää lisätään.
Cristian Eyschen toi esiin ja eritteli esitelmässään uskonnollista turismia,
jota kirkot nyt pyrkivät lisäämään Euroopassa ja markkinoimaan niitä mahdollisuuksien mukaan julkisten viranomaisten tuella sekä valtion ja kuntien
kustannuksella. Pyrkimyksenä on ensinnäkin eri kaupunkien ja maakuntien esittelyssä nostaa esiin kirkollisia
kohteita sekulaarien kohteiden tilalle. Lisäksi pyritään luomaan uusia uskonnollisia tapahtumia ja muita toiminnallisia kohteita, kuten pyhiinvaelluksia.

Eri maiden tilanteissa
vaihtelua
Koillis-Ranskan naapurimaan Luxemburgin tilanteesta kertoi Edouard Kut-
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ten. Vuosia jatkuneen kirkollisen poliittisen enemmistön jälkeen vuonna
2013 uusi hallitus, johon kuuluivat Demokraattinen puolueen ja Sosialistinen puolue, yrittivät käynnistää ”todellisen eron kirkon ja valtion välillä”.
Se oli yksi vaalilupauksista. Kun perustuslain muuttaminen vaatii kuitenkin 2/3 enemmistön, iso muutos ei ole
mennyt läpi. Niinpä on pitänyt tyytyä
siihen, että valtion ja monoteististen
uskontokuntien yhteistyösopimusta
kirjoitetaan uusiksi, sekulaarimpaan
suuntaan. Sekularismi ei toteudu automaattisesti.
Päinvastainen tilanne on Puolassa,
jonka tilanteesta kertoi Wanda Nowicka. Concordaatti-sopimus Puolan hallituksen ja Vatikaanin välillä
solmittiin jo vuonna 1993, ja sen jälkeen katsomusvapauden tilanne on
mennyt vain huonommaksi erityisesti koululaitoksessa, mutta myös terveydenhuollossa ja lisääntymisterveyden
alueella. Valtio tukee kirkkoa suurilla
summilla, ja katolinen kirkko on nyt
valtion jälkeen suurin maanomistaja
Puolassa. Kirkko on saanut valtiolta
haltuunsa 490 omistuskohdetta, joukossa 19 sairaalaa, 26 koulua, lastentarhoja, orpokoteja, kaksi teatteria,
kaksi kirjastoa, bussiaseman ja olutpanimon. Sillä on myös vahva rooli
mediassa.
Kreikan tilanteesta symposiumissa
kertoi Stratos Kalaitzis. Perustuslain
mukaan hallitseva uskonto on Pyhän
synodin johtaman Itäisen Ortodoksikirkon uskonto. Vahva valtiokirkollisuus poikkeaa selvästi läntisten maiden liberaaleista traditioista. Kirkolla on 130 000 hehtaaria maata, ja piis-

poja on 84, vaikka maakuntia on 54.
Kouluissa painostetaan uskonnon opetukseen sekä aamuhartauksiin ja muuhun uskonnonharjoitukseen. Sekulaarit voimat ovat vaatineet jumalanpilkkalain kumoamista Kreikassa.
Portugalissa kirkon ja valtion ero on
säädetty perustuslaissa, kertoi Carlos
Esperança, mutta silti sekulaarisuuden toteutumista rikotaan viranomaisten luvalla tai toimesta. Krusifikseja ripustellaan kouluihin ja sairaaloihin,
osassa kouluista on uskonnonopetusta, joka kustannuksia valtio hoitaa, ja
piispoja on läsnä valtiollisissa seremonioissa. Tasavallan presidentti on puolestaan osallistunut Fatiman Neitsyt
Marian ilmestymisen 100-vuotisjuhliin vuonna 2017. Kirkko ja sitä myötäilevät voimat eivät luovu lähetystyöstään, vaikka kirkon ja valtion ero virallisesti säädetäänkin.
Scotlannin tilanteesta kertoivat
maan vuonna 2013 perustetun Sekulaariyhdistyksen puheenjohtaja Megan Crawford sekä seuran perustaja
ja aktiivi Mark Gordon. Nopeasti virinnyt toiminta suunnattiin yhtäältä
koulun uskonnollisen ohjelman katsomusvapauden ongelmiin ja toisaalta
suoraan parlamentin jäseniin. Yhdistys onnistui saamaan tapaamisia parlamentissa. Samalla yhdistys toi julkisuuteen useita konkreettisia, myös
tunteisiin vetoavia varsin pieniin lapsiin kohdistuneita syrjintätapauksia.
Yhdistyksen kampanjointi kohdistui kouluissa ilmenevään uskonnolliseen painostukseen ja sen aiheuttamaan pelkoon vanhempien keskuudessa. Vaikka vanhemmilla on oikeus
ottaa lapsensa pois uskonnollisesta oh-

Symposiumi Metzissä oli asiantuntijatapaaminen,
jossa oli osallistujia yli 15 eri maasta.
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jelmasta, kaikki vanhemmat eivät sitä
tohdi käyttää, kun asiasta tiedotetaan
huonosti ja vaihtoehtoinen ohjelma
on ollut huonoa. Kampanjoinnin tuloksena uusimmissa koulutuksen hallinnollisissa ohjeissa on muutoksia uskonnollisen ja moraalisen kasvatuksen
alueella koskien uskonnollista ohjelmaa (Religious Observance). Kirkoille säädetty erityisedustus koulujen johtoelimissä poistettiin.
Mark Gordon kertoi kampanjointikokemuksiaan ja painotti täsmällisten oikeiden tavoitteiden merkitystä.
Yhdistys ei nyt vaatinut uskonnollisen
ohjelman kokonaan poistamista, vaan
vanhempien oikeutta valita ilman painostusta joko uskonnoton tai uskonnollinen vaihtoehto. Tällä kohdennuksella haluttiin valita vaihtoehto, jolla
voidaan voittaa ja saada edistysaskelia käytännössä. Tämän lisäksi Gordon
pohti lopullista tavoitetilaa kouluissa.
Lopullisen tavoitteen määrittely ja
toteuttamisen tilanne kouluissa vaihtelevat eri maissa. Esimerkiksi Islannissa Reykjavikin kaupunki on antanut
kouluille ohjeen uskonnonharjoitustilaisuuksista luopumiseen. Suomessa
Opetushallitus pitää pidättäytymistä
mahdollisena vaihtoehtona.
Seminaari oli hyödyllinen tilannekartoitus, joka syvensi tietoa eri maista sekä vapaa-ajattelijain ja muiden sekulaarien voimien suhtautumisesta ja
toiminnasta. Maiden tilanteesta kautta maailman löytyy lisätietoa Kansainvälisen humanistisen ja eettisen unionin (http://iheu.org/) Ajatuksen vapaus -raportista. Tästä suoraan maaraportteihin: http://freethoughtreport.
com/countries/

Kuvassa jutun kirjoittaja pitämässä
omaa esitystään.

Kansainvälisyys

USKONTO
NEUVOSTOLIITOSSA JA
VENÄJÄLLÄ

T

Lauri Honka

ämän artikkelin sisältämät
toteamukset ja mielipiteet
perustuvat mm. monivuotiseen asumiseen Neuvostoliitossa ja Venäjällä, keskusteluihin venäläisten
kanssa sekä Venäjän nykyisten tiedotusvälineiden antiin.
Nyky-Venäjällä uskonnollisuudelle on annettu erittäin merkittävä rooli. Venäjän kansan yhtenäisyyden kulmakiviksi on valtiovalta asettanut patriotismin ja uskonnollisuuden perinteisine perhearvoineen. Koti, uskonto
ja isänmaa sopivat iskulauseiksi myös
Venäjällä, ei ainoastaan joidenkin suomalaisten puolueiden keskeiseksi ideologiseksi sanomaksi.
Esimerkiksi Venäjän valtiollisten
uutiskanavien pääuutisissa on melkein
aina arkkipiispa Kirill jossain roolissa usein yhdessä presidentti Putinin
kanssa. On jopa vihjailtu, että Putin
keskustelisi säännöllisesti jonkun vakinaisen hengellisen ”konsultin” kanssa, mutta tästä ei ole vedenpitävää var-
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muutta. Nimeksi on mainittu Tihon
Shevkunov, josta oli pitkä haastattelu
Radio Eho Moskvyn twitter-sivuilla.
Puheissaan – kuten esimerkiksi joulukuussa 2017 pidetyn lehdistökonferenssin aikana – Putin viittaa usein jumalaan. Mm. toivoessaan, että jumala
antaisi yli 55-vuotiaille naisille terveyttä, kun hän vastasi mahdollista eläkeuudistusta koskevaan kysymykseen.
Pussy Riot – ryhmän tempauksen aiheuttama yleinen raivonpurkaus ja ryhmän jäsenten saamat tuomiot
vuonna 2012 kertoo paljon vallanpitäjien, mutta myös kansan syvien rivien
suhteesta uskonnollisiin arvoihin. Eräs
nuori mies jossain Venäjän sydänmailla tuomittiin vuonna 2017 lopulla siitä, että hän pyydysti pokemoneja paikallisen kirkon tiloissa. Mies sai 3,5
vuoden tuomion ehdollisena. Päätöksen perusteluissa mainittiin lisäksi se,
että hän oli kiistänyt ”kristinuskon ja
islamin perustajien Jeesus Kristuksen
ja profeetta Muhammedin olemassaolon” – oletettavasti kuulustelujen yhteydessä.
Venäjän ulkoministerin, Sergei Lavrovin mukaan Ukrainan sodan taustalla on se, että Eurooppa on siirtynyt
”jälkikristilliseen arvomaailmaan”, kun
taas Venäjä edustaa perinteisiä kristillisiä arvoja. Krimin valtaamista Putin
on perustellut mm. sillä, että ruhtinas
Vladimir Svjatoslavitsh sai siellä kasteen kristinuskoon vuonna 988 ja niemimaa on siksi pyhää aluetta Venäjälle. Tämän kunniaksi tälle ruhtinaalle
on pystytetty patsas keskeiselle paikalle Moskovaan.
Putin on myös kiittänyt Suomea
Valamon luostarissa olevien pyhäinjäännösten säilyttämisestä ja venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan
niiden pitäisi olla asia, joka yhdistää
Venäjää ja Suomea hengellisellä alueella!
Ortodoksisuuden omaksuminen on
tärkeä menestyksen avain Venäjällä –
eräänä esimerkkinä on suomalaisen itgurun ja Venäjän hallituksen neuvonantajan, Pekka Viljakaisen urakehitys
Venäjällä kiistämättä hänen ammatillisia ansioitaan. Hän on jopa rakennuttanut ortodoksisen rukoushuoneen Joroisiin.
Miten tämä kaikki sopii yhteen sen
kanssa, mitä tiedämme Venäjän ja
Neuvostoliiton historiasta?
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Sekularismin näkökulmasta näyttää siltä, että mennään aivan nurinkuriseen suuntaan. Tsaarinvallan aikana
ennen lokakuun vallankumousta uskonnolla oli tietenkin erittäin merkittävä asema kuten monissa muissakin
maissa, ehkä vielä enemmän kuin Venäjästä länteen sijaitsevilla alueilla. Sen
jälkeen tilanne muuttui virallisesti ratkaisevasti ja ateismista yritettiin tehdä
johtava ideologia.
Neuvostoliiton aikana uskonnon
harjoittaminen oli enemmän tai vähemmän kiellettyä ja joitakin kirkkotiloja muutettiin toisiin tarkoituksiin
käytettäväksi. Tämähän ei tietenkään
poistanut kansan syvien rivien uskomuksia ja uskonnon harjoittamista jatkettiin, vaikkei yhtä näkyvästi
kuin tsaarinvallan aikana. Vaikka joitakin kirkkorakennuksia purettiinkin
ja erään paikalle rakennettiin Moskovassa uima-allas, sai suurin osa kuitenkin jäädä paikoilleen kupoleineen
– esimerkiksi kaikki Kremlin läheisyydessä olevat kirkot, Iisakin kirkko Pietarissa ynnä monet muut.
On jopa esitetty, että ns. suuren
isänmaallisen sodan aikana Stalin turvautui kansan uskonnollisiin tunteisiin innostaakseen taisteluun maahantunkeutujaa vastaan. Ja olihan mies
saanut nuoruudessaan uskonnollisen kasvatuksen pappisseminaarissa,
jos sillä nyt oli mitään tämän kannalta merkitystä.
Oltaisiinpa Marxin ajatuksista mitä mieltä tahansa, yksi iskulause on
ainakin säilyttänyt osuvuutensa: USKONTO ON OOPIUMIA KANSALLE. Oopiumin vaikutuksiksi sanotaan
mm. ”uneliaisuus, rentoutuminen, kipujen lievittyminen, jännityksen lievittyminen sekä valppauden ja koordinaation heikentyminen”. Tämän ovat
sisäistäneet selvästi myös uuden Venäjän johtajat, mikä sitten näkyykin hyvin Venäjän mediassa ja johdon näkyvässä osallistumisessa uskonnollisuuden pönkittämiseen. Tämä on yhdistetty patriotismin ja nationalismin
korostamiseen, joka näyttää olleen
onnistunut strategia ainakin Kremlin
kannalta. Putinin suosio gallupeissa
oli jo hieman laskusuunnassa, kunnes keksittiin liittää Krimin niemimaa
Venäjään ja kannatus kasvoi nopeasti.
Uskonnolliset tahot käyttävät meillä
usein Neuvostoliitto-argumenttia. Se

menee suunnilleen näin: siinähän näette, miten käy, kun ateismi on vallalla,
maa romahtaa. Syyt neuvostojärjestelmän tuhoon taisivat olla aivan toiset –
talousjärjestelmän toimimattomuus ja
asevarustelun järjettömät kustannukset. Maa romahti ateismista huolimatta; ateismihan oli Neuvostoliiton parhaita piirteitä!
Asevarustelun kustannukset näyttävät eri lähteiden mukaan olevan edelleenkin melkoisia. Suhteuttamalla sotatalouden kulut Venäjän federaation
budjetin loppusummaan saadaan varovaisen arvion mukaan prosenttiluvuksi 31,3 vuonna 2016! Lähteinä tässä laskelmassa olen käyttänyt Ruotsin
rauhantutkimusinstituutti Siprin julkaisemia lukuja sekä virallista tietoa
Venäjän budjetin suuruudesta. SIPRI
on sisällyttänyt lukuihinsa myös summia muista budjetin nimikkeistä kuin
puhtaasti virallisesta puolustusbudjetista, koska niiden erien on katsottu
palvelevan sotilaallisia tarpeita.
Siirtyminen reaalisosialismista klerikaaliseen valtioon eli osittaiseen pappisvaltaan ei ole viholliskuvien ylläpitoa ainakaan vähentänyt, joka lienee
välttämätöntä joidenkin tahojen asemien säilyttämiseksi yhteiskunnassa.
Tämä ikävä lainalaisuus toimii tietysti monissa muissakin valtiojärjestelmissä.
Ateismin juurruttamisessa kansaan
käytettiin aikoinaan tietenkin vääriä menetelmiä – kieltämällä ja pakottamalla ei saatu tuloksia. Niinpä
paineet pääsivät purkautumaan heti Neuvostoliiton hajottua ja ihmiset
toivat näkyvästi esiin ortodoksiset,
vuosisataiset tapansa. Eräs sivujuonne on se, että Suomeen muuttaneet
venäläiset ovat saattaneet vaikuttaa
ortodoksikirkon jäsenmäärään, vaikka tästä ei olekaan täsmällistä tietoa
käytettävissä. Äidinkielenään venäjää puhuvien osuus ortodoksikirkon
jäsenistä on kasvanut etenkin Kaakkois-Suomessa, vaikka monet maahanmuuttajat ovatkin toki uskonnottomia.
Mitä tästä kaikesta voidaan päätellä? Näyttää ainakin siltä, että nationalismin ja uskonnon ottaminen valtion
johtavaksi ideologiaksi ei edistä rauhaa
Euroopassa, kun johdon kansansuosio
kasvaa silloin, kun vallataan toisen valtion alueita.

Sananen toimitussihteeriltä

USKONNOISTA
VIELÄ VAIETTIIN

V
Eero Suorsa

aikka käsissäsi on, hyvä lukijani, Vapaa-ajattelijan kansainvälisyyteen painottuva teemanumero, niin myös kotimaan politiikasta on
syytä sanoa muutama sananen. Presidentinvaaleissa ei juuri puhuttu uskonnosta. Oliko edes aihetta? Kysymykseen voi vastata monesta näkökulmasta. Huolestuttavin näkökulma vaaleihin on tietysti se, ettei toista kierrosta
tapahtunut vaan Sauli Niinistö voitti murskaavalla enemmistöllä. Tämä
on demokratian kannalta huolestuttavaa, että kilpailu ei kestänyt toiselle kierrokselle asti. On myös surullista todeta, kuten monien muiden vaalien kohdalla, äänestämättä jättäneiden iso joukko.
Takaisin uskontoon. Ainakaan kukaan ehdokkaista ei nostanut uskontoa
tai vaihtoehtoja uskonnolliselle maailmankuvalle esille. Voiko tästä päätel-

lä että uskonto ei olisi kenellekään ehdokkaista tärkeä asia? Aihe voi tuntua
presidentinvaaleja tarkastellessa yhden tekevältä, presidentin valtaoikeudet kun eivät koske sisäpolitiikkaa siinä määrin että presidentti voisi suoraan vaikuttaa Vapaa-ajattelijoille tärkeisiin asioihin.
Presidentinvaaleissa on kuitenkin
kyse myös imagosta, onhan presidentinvaaleista tullut myös eräänlainen
brändättyjen arvojen kilpailu, koska
presidentinvaaleista on onnistuttu etevän kampanjoinnin myötä tekemään
vaali arvojohtajasta. Ja eivätkö arvot
nouse vieläkin valitettavan monesti uskonnollisista moraalikäsityksistä?
Myös sanomatta jättäminen voi joskus olla kannanotto. Oli lähes selvää,
että kirkon ja valtion erottaminen ei
ollut kenenkään ehdokkaista agendalla. Suomessa ei luultavasti ole poliitikolle niin arkaa vaaliteemaa, kuin
jossa lähdettäisiin kyseenalaistamaan
kirkon mukana tulevia sellaisia pölyttyneitä, mutta pitkäikäisiä traditioita
kuin rippijuhlat, ristiäiset, tai muut tapaluterilaisuuden alle niputettavat rituaalit.
Se, että uskonnosta vaietaan, ei vielä
tarkoita sitä etteikö se olisi merkityksetön aihe. Kukaan ehdokkaista ei siis
haastanut uskontoa. Uskonto tuntui
lähinnä nousevan esiin kun puhuttiin
Perussuomalaisten Laura Huhtasaaren evoluutiokäsityksistä. Mutta mitään isompaa keskustelua arvopohjasta
ei juuri syntynyt, vaikka SDP:n Tuula
Haatainen tällaista keskustelua yrittikin. Uskontoa ei tosin näissäkään yrityksissä mainittu. Ehkä ei sittenkään

ole mikään ihme että Suomen lipussa on risti.
Julkisessa keskustelussa ääri-islamilainen terrorismi on saanut tilaa Turun
kesäisen, kammottavan tragedian jälkeen. Helmikuussa viranomaisten pitämien tiedotustilaisuuksien myötä tapauksesta on tihkunut tietoja lisää julkisuuteen. Tekijän motiivien taustalla oli inspiroituminen ISIS-järjestöstä.
On selvää, että viranomaiset eivät ottaneet uhkaa vakavasti vaikka riskit olivat tiedossa. Selvää on myös se, että islamilaisesta fundamentalismista tulee
tapahtumien jälkeen keskustella entistä vakavammin. Rasismin ja xenofobian lietsominen eivät ole ratkaisuja tähän tilanteeseen.
Uskonnottomuus on saavuttanut
myös näkyvyyttä valkokankailla. Viime vuonna sai Netflixissä ensi-iltansa The Most Hated Woman in America (2017), joka kertoo American Atheists-järjestön perustajasta, legendaarisesta Madalyn Murray O'Hairin
elämästä, ja sen traagisesta lopusta hänen tultua poikansa ja pojantyttärensä kanssa murhatuksi. O'Hairia, esittää
Melissa Leo. O'Hairin elämäntyö rukouspakon poistamiseksi yhdysvaltalaisissa valtion rahoittamissa kouluissa on muistamisen arvoinen. O'Hair
ehti myös toimia muun muassa Larry
Flyntin puheenkirjoittajana presidentinvaaleissa 1984 ja oli räväkkä persoona. Hänen elämäntyönsä ansaitsi vihdoin päästä valkokankaalle.
ET-opetus tulee olemaan Vapaaajattelijan tämän vuoden kantavia teemoja, joita tullaan pitämään esillä tämän vuoden numeroissa aktiivisesti.
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MINUN ATEISMINI - OSA 3
Ateismi, uskonnottomuus vai vapaaajattelu? Vaiko kenties humanismi, tai
jotain ihan muuta? Jatkamme numeroissa 3 ja 4/2017 ollutta reportaasia:
ääneen pääsee joukko rohkeita yksilöitä, jotka halusivat jakaa oman tarinansa siitä, miten he päätyivät pois uskonnon parista.

O

Ronjan tarina

len syntynyt 90-luvun alussa, ja minulla perhe oli pitkälti
tapakristittyjä. Minut kyllä kastettiin
evankelis-luterilaisittain ja kotona luettiin vähän lasten Raamattua, tosin pitkälti samalla tavalla kuin meillä luettiin Astrid
Lindgreniä ja muita satuja (eli ei koskaan varsinaisesti sanottu, että Raamatun tapahtumat olisivat tosia tai
tehty juuri eroa sen ja satujen välillä). Kumpikaan vanhemmistani ei
tainnut oikeasti uskoa mihinkään
korkeampaan voimaan, molemmat
olivat melko vahvasti luonnontie-

Jumalattomuus on moniäänistä, ja
jokaisesta tarinasta lukija huomaa, että kyseessä on aina henkilökohtainen
kokemus. Omien tarinoiden kertominen on tärkeää, sillä kokemuksesta tulee totta, kun sen saa kertoa ääneen.
Kirjoitukset saimme kolmen Facebook-ryhmän, Rennon Feministiryh-

män, Vapaa-ajattelijoiden liiton ja Yhdistyneet uskontokriitikot fb-ryhmien
kautta jaetun kirjoituskutsun myötä. Kirjoitukset kokosi ja editoi Eero Suorsa.
Kirjoituskutsu jatkuu, eli pyydämme myös lehden lukijoita lähettämään
omia tarinoitaan toimitukseen. Yhteystiedot löytyvät lehden lopusta.

teilijöitä, mutta kirkkoon kuuluivat
kuitenkin.
En itsekään tainnut olla pienenä
mitenkään uskovainen, muistelen että pidin uskontoa vähän pelottavana. Tarhakansiossani on merkintä, että tulin joskus itkien kotiin selostaen,
miten tarhan pastori oli sanonut, että
kun kuolee "joutuu mustaan paikkaan,
muuttuu itse mustaksi ja saa mustia
pilkkuja sydämeen". Eivät varmaan olleet pastorin tarkat sanat, mutta jonkun hänen sanomisensa olin ilmeisesti käsittänyt näin.
Oikein kunnon uskonnollisuuteen tutustuin sitten ala-asteella, jonka opettajakaarti oli melko vakaumuksellinen, vaikkei se nyt koulun viralli-

nen linja ollutkaan, kyseessä oli pienehkö koulu pienellä paikkakunnalla
90-luvun puolivälissä. Uskonnonopetus oli meillä hyvin tunnustuksellista
(brutaaleja ristiinnaulitsemiskuvauksia myöten), musiikintunneilla veisattiin välillä virsiä, ennen lounasta rukoiltiin aina ruokarukous ja viikoittaisessa aamunavauksessa oli yleensä joku seurakunnasta puhumassa. Pidin
sitä vähän turhana, mutta en miettinyt sitä hirveästi ennen kuin tutustuin
erittäin ateistiseen kaveriin ja aloin tajuta ettei ollut asianmukaista että koulu pakotti uskontoa oppilaitten arkeen.
Siitä alkoi sitten sellainen kapinavaihe (käytännössä alisuorittamista us-

konnon tunneilla), joka kesti ala-asteen loppuun saakka.
Yläasteella ja lukiossa koulut eivät olleet niin tunnustuksellisia ja uskonnonopetus oli neutraalimpaa, joten silloin lakkasin taas vähäksi aikaa
pohtimasta asiaa hirveästi, mutta alaasteelta taisi kyllä jäädä pieni helvetinpelko koska menin kuitenkin rippileirille vaikka en varsinaisesti uskonutkaan Jumalaan (ala-asteen ateistinen kaveri ei mennyt ja erosi kirkosta
15-vuotiaana).
Lukion lopussa sairastuin ahdistushäiriöön ja masennukseen, ja se taisi tehdä helvetinpelosta vielä voimakkaamman, koska minulla olikin sitten
pieni etsikkoaika nuorena parikymppisenä. Yritin kaikin voimin uskoa ja rukoilin joka ilta, mutta eipä se usko siitä
herännyt ja todisteiden puutteen lisäksi
kirkon homofobia ja seksismi alkoivat
vaivata vain enemmän mitä enemmän
asioita pohdin, koska seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja feminismi ovat aina olleet lähellä sydäntäni.
Suunnilleen samoihin aikoihin törmäsin pariin ateistiseen YouTube-kanavaan, joita aloin seurailla, ja huomasin vääjäämättä pitäväni edelleen
ateismia uskottavampana kuin mitään
uskontoa. Yksi suosikeistani tuohon
aikaan oli ja on edelleen Steve Shives,
joka tekee mielestäni hyvin asiallisia
vastausvideoita kristillisiin apologetiikkakirjoihin.
Lopulta päädyin siihen tulokseen,
ettei minusta taida millään uskovaista
tulla ja lakkasin yrittämästä. Helvetinpelosta on kuitenkin ollut niin vaikea
päästä kokonaan irti, etten vieläkään
ole saanut itseäni eroamaan kirkosta,
vaikka ala-asteajoista onkin jo pian 15
vuotta ja etsikkoajasta 5 vuotta.
Olen kuitenkin nykyään avoimesti
ateisti, ja erityisen aktiivinen nimenomaan sen suhteen, että uskontokuntaan kuuluminen jätettäisiin ihmisen
omaksi päätökseksi ja tarhan ja koulun ei tulisi olla tunnustuksellisia paikkoja, koska koen että lapsikaste ja tunnustuksellinen opetus ovat hyvin ongelmallisia uskonnonvapauden ja ihmisen yleisen hyvinvoinnin kannalta.
Oma elämäni olisi ainakin säästynyt
paljolta murheelta, jos minua ei olisi
kastettu ja uskontoon olisi suhtauduttu
tarhassa ja koulussa neutraalisti.
Seuraan myös edelleen joitakin
ateistikanavia YouTubessa, mutta
useimpia ns. "New Atheisteja" en enää
seuraa, koska he ovat uponneet niin
syvälle antifeminismiin (ja ajoittain
islamofobiaan, mutta kaikkein eni-

ten antifeminismiin) ettei heitä tunnu enää kiinnostavat muu. Esimerkiksi Dawkinsia ja Harrisia en voi sietää
lainkaan, ja koen heidän saavan aivan
liikaa painoarvoa ja tekevän nykyään
ateismille lähinnä hallaa. Arvostan tällä hetkellä eniten Steve Shivesia, Aron
Ra'ta ja Seth Andrewsia, muut olen lähes tulkoon joutunut karsimaan, koska he ovat valuneet niin huolestuttavan lähelle alt right -liikettä.

U

Hannun tarina
skonnol lis et p oh dintani alkoivat varhain. Syys- ja kevätlukukaudella 1951-52
III luokalla opettajani oli kristitty kansakoulunopettaja. Uskovaisena hän
kertoi meille kauheita asioita: ”Synnin palkka on kuolema”. Tämä jäi
mieleeni, ja ihmettelin milloin kuolen, koska arvelin tehneeni tietämättäni syntiä. Se on ihmisen keksintö.
Opettajan määritelmä ”himo on halu, joka ei lähde pois” syöpyi mieleeni, vaikka en yhdeksän vuotiaana
tiennyt himoista paljonkaan. Lapsellisena rukoilin joskus opetusten
mukaan jotakin, mutta mitään ei tapahtunut. En saanut näyttöjä jumalan olemassaolosta.
Kävin rippikoulun vuoden vaihteessa 1957-1958. Koin olevani taikauskoisen aivopesun kohteena. Meillä
oli työkirjana Pitkänen V., Rippikoululaisen kirja, KJ Gummerus, Jyväskylä 1955. Muun muassa kirkkoherra
piti tunteja. Pojat leikkivät vetämällä
langasta pikkuautoa vaihtaen vetäjää.
Kerran kirkkoherra huomasi tämän,
ja vetämässä ollut poika pudotti langan kädestään. Kirkkoherra alkoi kelata lankaa ja hoki: ”Mihin johtaa tämä lanka?” Ei mihinkään, sillä pää jäi
vetävän käteen.
Meidän piti käydä kirkossa tietty määrä. Rippikoululaisen kirjassani on kuusi kuittausta “kirkkimisestä”.
Katsellessani kirjaa minua ihmetyttää,
kuinka paljon työtä ja vaivaa olin nähnyt kirjoittaessani vastauksia kirjasen
kysymyksiin. Konfirmaation ehtoollisella saimme öylätin ja viiniä isosta yhteismaljasta. Jotkut pojat vetivät
ylä-hampaillaan maljaa alemmas saadakseen enemmän viiniä. Rippikoulussa minussa vahvistui jumalaton ja
uskomaton ajattelu, koska vielä muistin kansakoulunopettajan pelottelut.
Rippijuhlasta muodostui jäähyväistilaisuus.

Lainaan Tuomas Kyrön kuvauksen
konfirmaatiosta kirjasta ”Mielensäpahoittajan Suomi”, WSOY 2017: ”Kyllä
minä niin mieleni pahoitin, kun tarjoilivat ohutta leipää ja hapanta juomaa konfirmaatiossa. Leipä oli herra
Nasaretilais-Jeesuksen ruumis ja neste
hänen verensä. Sen jälkeen minulla oli
naimalupa, vaikkei vielä mitään tietoa
keneen sen luvan käyttäisin.”
”Tuntui pahalta syödä jonkun ruumista ja verta. Leipä on leipää, viini alkkohoolia ja ylösnousemus kaunis satu.”
Opettajat olivat nuoruudessani hyvin kristillisiä. He tiesivät, mitä jumala
tekee ja kuinka oikeudenmukainen jumala on. Esimerkiksi jos joku sairastui, niin oli kaksi tulkintaa. Jos jumalaton eli syntinen sairastui, niin jumala
rankaisi tätä ihmistä. Jos uskovainen
eli kunnon kristitty sairastui, niin jumala koetteli tuota ihmistä. Näin yksinkertaista on kaksinaismoraali tai
kaksoisstandardit.
Opiskeluaikana 1960-luvulla muutin kirkon kirjani Helsinkiin ja erosin 1960-luvun puolenvälin tienoilla
kirkosta. Minun täytyi mennä Johanneksen seurakunnan kirkkoherranvirastoon eroamaan henkilökohtaisesti. Valitin uskonpuutetta. Pappi
koitti lohduttaa minua, että monella
on akuuttia uskonpuutetta. Selvensin
hänelle, että minulla se on kroonista. Pappi toi suuttuneena ison mustan kirjan, johon hän kirjoitti nimeni.
Kun astuin ulos virastosta, näin pulujen lentävän taivaalla, ja mieleni tuntui yhtä vapaalta kuin puluilla.
Myöhemmin minuun vaikutti merkittävästi Edvard Westermarckin teos ”Kristinusko ja moraali”. Väinö Meltti suomensi sen jatkosodan aikana englannista vankilassa.
Sittemmin tutustuin pintapuolisesti
muihin uskontoihin muun muassa:
islam, hindulaisuus, taolaisuus, konfutsealaisuus, buddhalaisuus, sikhiläisyys, juutalaisuus, jainalaisuus ja
šintolaisuus. Näistä en enää muista juuri mitään. Melko paljon aikaa
niissä kuluu erilaisiin taikoihin ja rituaaleihin.
Luin joskus kauan sitten kirjoituksen, jossa selvitettiin vankien vakaumusta Yhdysvaltojen vankiloissa. Osoittautui, että haastatellut vangit edustivat monenlaisia uskontoja ja lahkoja. Kuitenkaan ei löytynyt
yhtään vakaumuksellista ateistia. Jumalattomuuteni ja uskomattomuuteni ovat säilyneet, vaikka toinen jalkani on kohta haudassa ja toinen kunnalliskodissa.
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Tunnustukseton tilaisuus

ARVOJA, VUOROVAIKUTUSTA JA
YMMÄRRYSTÄ TARVITAAN

MUSIIKKITALOSSA
Esa Ylikoski
Kuvat Seppo Toikka

S

uomen Humanistiliitto ry
ja Vapaa-ajattelijain Liitto
ry järjestivät toisen kerran
tunnustuksettoman juhlatilaisuuden ennen valtiopäivien avajaisia. Vuoden 2018
valtiopäivien avajaisjuhlapäivään liittyvä
tilaisuus Musiikkitalossa pidettiin samaan
aikaan Tuomiokirkon jumalanpalveluksen
kanssa.
Juhlapuheet pitivät tietokirjailija, professori emeritus Anto Leikola ja uskontotieteen professori Tuula Sakaranaho. Jazzahtavaa kansanmusiikkia sekä jazzstandardeja esitti kirjailija, psykiatri, entinen
kansanedustaja Claes Andersson, piano.
Tilaisuutta juonsivat Binar Mustafa Vapaa-ajattelijoista ja Irma Peiponen Humanistiliitosta.
Anto Leikola käsitteli puheessaan Suomen itsenäisyyden historiallisia juuria
Ruotsin ja Venäjän vallan aikana sekä valtiollisen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Kaikissa Baltian maissa niin kuin Suomessakin
nousi tärkeäksi kansallinen liike, joka korosti myös kansalliskieltä, viroa tai latviaa
tai liettuaa. Emme ole yksin tässä monenkirjavassa kansojen perheessä, jota sanomme Euroopaksi, sanoi Leikola.
Tuula Sakaranaho otti puheessaan lähtökohdaksi juuri vietetyn uskontojen ja
katsomusten yhteisymmärrysviikon. Sillä
rohkaistiin ottamaan kontaktia ihmisiin,
jotka eivät välttämättä kuulu omaan lähipiiriin, ja joiden kieli, etnisyys, uskonto tai
kulttuurinen tausta ei ole sama kuin itsellä.
Toisin sanoen ihmisiä kehotettiin rohkeasti
kohtaamaan erilaisuutta ja ylittämään kuilun, jota erilaisuus usein luo.
Sakaranaho korosti puheessaan ihmisten identiteetin moninaisuutta ja yksilöllisyyttä. Hän arvosteli sitä, että tietyistä
maista tulleita siirtolaisia on alettu niputtaa
”muslimeiksi”. Mielikuvissamme ”muslimina” kulkeva henkilö voi olla uskonnoton tai
jopa tunnustuksellinen ateisti. Lähtömaa ei
määrittele ihmisen uskonnollisuutta.
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Koska virallistetaan?
Tunnustukseton tilaisuus pidettiin Suomessa ensi kertaa ennen vuoden 2017
valtiopäivien avajaisia. Ruotsissa vastaavan vaihtoehtoisen valtiopäivätilaisuuden
jumalanpalvelukselle järjesti kolmena vuotena peräkkäin sikäläinen Humanistiliitto,
ja sen jälkeen, vuonna 2016 tämä humanistinen juhlatilaisuus sai virallisemman roolin Ruotsin valtiopäivien avajaisiin liittyen.
Suomessa eduskunnan johto pitäytyi
yhä vuotta aiemmin päättämäänsä: ”puhemiesneuvosto totesi, että se ei ota kantaa mainitun tilaisuuden järjestämiseen.
Lisäksi todettiin, ettei mahdollisesti järjestettävä tilaisuus ole osa eduskunnan virallista valtiopäivien avajaisohjelmaa.”

Uutisia

Valtiokirkollisuus jatkuu siten uskonnottomuutta syrjien eduskunnan ”siunauksella”
toistaiseksi, vaikka sen asema on käymässä yhä kestämättömämmäksi.
Helsingin yliopistossa avajaisten tunnustuksetonta tilaisuutta, joka on samaan aikaan jumalanpalveluksen kanssa, alettiin järjestää muutama vuosi sitten. Myös kouluissa tulee perustuslakivaliokunnan mukaan olla vaihtoehtoista
ohjelmaa, jos koulupäivään mahdollisesti liitetään jumalanpalveluksia tai hartauksia. Opetushallituksen ohjeissa nostetaan esiin myös mahdollisuus luopua
uskonnollisista tilaisuuksista kouluissa
ja päiväkodeissa.

P

uheessaan professori Tuula Sakaranaho pohti arvojen ja vuorovaikutuksen merkitystä oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Julkaisemme
osia puheesta:
Ihanteellisessa maailmassa eri tavoin ajattelevat
ihmiset voivat istua saman pöydän ääreen, kuunnella toisiaan
herkällä korvalla ja tuoda rakentavasti esiin omat kantansa, jotka pohjautuvat heidän edustamiinsa arvoihin. Vuorovaikutteista
keskustelua ilmenee siellä missä ihmiset eivät ole liikaa samanmielisiä. Jos kaikki vain hymistelevät toistensa näkemyksille – tai
vaikenevat – ei asioista synny keskustelua. Toisaalta sitä ei voi
myöskään syntyä tilanteissa, joissa eri osapuolet ovat niin kaukana toisistaan, etteivät he jaa mitään yhteistä intressiä, joka ajaa
keskustelemaan ja väittelemään. Jokin täky keskusteluun ryhtymisessä täytyy olla.
Usein ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa käy niin että
ihmiset puhuvat toistensa ohitse. Näin tapahtuu varsinkin silloin,
kun puheenaiheena ovat henkilökohtaiset ja arat aiheet kuten uskonnot ja katsomukset. Tilanne on tietyllä lailla ihan sama kuin
missä tahansa konfliktitilanteessa, jossa yritetään sovitella ja ratkaista ongelmia. Mittakaava vain on erilainen ja ihmisten määrä, joita ongelma koskee, on erilainen. Peruskysymys on, miten
ymmärtää toista osapuolta.

Identiteetin moninaisuus

Tilaisuuden ohjelmasta huolehtivat Irma Peiponen (vas), Binar Mustafa, Tuula Sakaranaho, Anto Leikola ja Claes Andersson

Tuli ihminen mistä maasta tahansa hänen identiteettinsä rakentuu monista eri tekijöistä, joihin voidaan lukea ainakin ikä, sukupuoli, yhteiskunnallinen asema, koulutus, työ ja perhesuhteet.
Näiden ohella tietenkin myös kulttuuriset tekijät, kuten etnisyys,
kieli, uskonnot ja aatteet, voivat toimia ihmisen identiteetin tärkeinä rakennusaineina. Nykyajan markkinayhteiskunnassa myös
ulkonäkö ja elämäntyyli määrittävät vahvasti sitä, kuka tai mitä ihminen on.

Luetteloa voisi jatkaa mutta varmasti me kaikki jaamme ajatuksen identiteetin moninaisuudesta. Se on oikeastaan ihan itsestään selvä, kun sen muotoilee näin. En usko, että kukaan ryhtyisi
tässä asiassa väittämään vastaan. Mutta miten tämä itsestäänselvyys näkyy käytännön vuorovaikutustilanteissa?
Vuorovaikutustilanteissa edellä mainitsemani identiteettitekijät toimivat ikään kuin linsseinä, joiden lävitse tulkitsemme toisen ihmisen olemusta ja käyttäytymistä. Tämä taas herättää kysymään, mikä linssi meidän päässämme aktivoituu, kun kohtaamme itsellemme vieraan ihmisen. Mihin huomiomme kiinnittyy
ensimmäisenä, ja kuinka nopeasti lähdemme toista ihmistä tulkitsemaan ensivaikutelmamme perusteella?
Kenellä on valta määritellä, miten erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tulee toimia? Kuka on vallan käyttäjä, ja kuka
on vallan kohde? Miten valtaa käytetään? Missä asioissa? Uskonnon kohdalla vallankäyttö voi näkyä ainakin kahdella tavalla. Se voi ensinnäkin olla uskontosokeaa, jolloin uskontoa
ei nähdä millään tavoin merkityksellisenä asiana. Tällaisessa
vallankäytössä ei ole tilaa kulttuurisensitiivisyydelle. Toisaalta vallankäyttö voi ilmetä siinä, että toisen osapuolen kaikki
ongelmat selitetään vain uskonnolla tai kulttuurilla. Tällöin
jää huomaamatta ihminen yksilönä, jolla on oma yksilöllinen
henkilöhistoriansa.
Tietyistä maista tulleita siirtolaisia on alettu niputtaa ”muslimeiksi”. Nimitys antaa ymmärtää, että tietyistä maista tulleiden
ihmisten elämää jäsentää etupäässä yksi asia ja se on heidän uskontonsa. Käytännössä näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Meillä suomalaisilla on vielä opittavana se, että meidän mielikuvissamme ”muslimina” kulkeva henkilö voi olla uskonnoton tai jopa tunnustuksellinen ateisti. Lähtömaa ei määrittele ihmisen uskonnollisuutta.
Puhe on julkaistu kokonaisuudessaan uudessa katsomukset.
fi -portaalissa: https://katsomukset.fi/2018/02/09/kun-ihminenkohtaa-ihmisen/

VAPAA-AJATTELIJAIN TUKI EUTANASIA-ALOITTEELLE

E
Claes Andersson soittaa jazzia.

utanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta oli eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä, ja Vapaa-ajattelijain liitolta pyydettiin lausunto kansalaisaloitteeseen. Tässä antamamme lausunto: ”Vapaa-ajattelijain Liitto ry kannattaa aloitteen hyväksymistä.
Toivomme että päätöksenteko tapahtuu sekulaarin harkinnan
pohjalta.

Julkisuudessa on asetettu hyvä saattohoito vaihtoehdoksi aloitteen tarkoittamalle eutanasialle. Mielestämme ne eivät ole ristiriidassa, vaan molemmat voidaan ja on tarpeen toteuttaa.”
Asia:
KAA 2/2017 vp Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/KAA_2+2017.pdf
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IHMISELÄMÄN PERUSTEISTA KESKUSTELTIIN
ALKUVUODEN VABAAREISSA

V
Linnea Kiukka

Abaarit ovat Helsingin
seudun vapaa-ajattelijain rentoja ja kaikille
avoimia keskustelutilaisuuksia. Niitä järjestetään ravintola Oivan kabinetissa joka kuukauden 3. maanantaina
paitsi kesä- ja heinäkuussa.
Vuoden 2018 ensimmäisen VAbaari järjestettiin poikkeukselliseen aikaan, YK:n
Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla. Aiheena oli uskonnoton tapakulttuuri ja sekulaarit seremoniapalvelut,
josta alusti Anneli Aurejärvi-Karjalainen
Pro-Seremonioista.
Tilaisuuteen oli kutsuttu vieraaksi myös
uskonnollisten yhdyskuntien toimihenkilöitä ja aktiiveja. Paikalle saapui Paavalin
seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala, sekä Focus ry:n puheenjohtaja Ilari Rantakari. Puhetta johti Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n varapuheenjohtaja Binar Mustafa. Kirkkoherra oli mukana
keskustelussa aktiivisesti sekä kuuntelijana että puheenvuoron käyttäjänä ja yhteisymmärrystä uskonnollisten ja toisenlaisia katsomuksia edustavien välille vaikutti syntyvän.
Prometheus Seremoniat Oy on suomalaisten siviilijärjestöjen (Vapaa-ajattelijain
Liitto ry, Prometheus-leirin tuki ry, Suomen Humanistiliitto ry) perustama, tavoitteiltaan voittoa tuottamaton palvelukeskus uskontokuntiin sitoutumattomien
juhliin. Pro-Seremonioiden toimitusjohtajana pitkään toiminut Anneli AurejärviKarjalainen on myös kirjoittanut sekulaareista juhlista kirjan Perheen omat juhlat,
1999. Kirja on myynnissä ja sitä päivitetään lisälehdillä.

Kehdosta hautaan
Pro-Seremoniat tuottaa hautaus-, hääja nimiäistilaisuuksien puhujapalvelun lisäksi myös suosittuja todistuksia nimiäisiin esimerkiksi kummiudesta, isovanhemmuudesta tai sisaruudesta. Prometheus-leirin tuki ry on yhdistys, joka järjestää
nuorten sekulaareja aikuistumisleirejä.
Keskustelussa todettiin Protu-leirien suosion tilastojen mukaan kasvavan koko ajan,
samoin siviilivihkimisten; samalla uskon-
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nollisen kasteen saavien määrä laskee, pääkaupunkiseudulla erityisesti.
Ev.-lut. ja ortodoksisen kirkon erityisasema Suomen lain edessä muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin nähden ja erityisesti
uskonnottomiin verrattuna puhututti osallistujia. Kirkoilla on paitsi verotusoikeus
myös valtion takaama velvollisuus huolehtia jokaisen Suomessa haudattavan hautaamisesta. Kustannukset uskonnottomasta
hautaamisesta ovat ainakin periaatteen tasolla samansuuruisia kuin uskonnollisessa
hautaamisessa.
Silti uskonnottomaan jäähyväis- tai
saattotilaisuuteen ennen arkkuhautausta
tai tuhkausta ei ole aina tarjolla paikkaa
hautausmaiden tai krematorion yhteydessä. Arkkua ja vainajan ruumista ei voi ilman kohtuuttoman suuria lisäkustannuksia viedä seurakunnan kappelista muualle
toimituksen ajaksi, eikä sopivia paikkoja
juuri ole tarjolla. Monia muitakin ongelmia
uskonnonvapauslain toteutumisen kannalta liittyy hautaamiseen. Vainajan tuhkan
voi haudata tai sirotella myös hautausmaiden ulkopuolelle.
Uskonnollisille yhdyskunnille vihkiseremonian suorittajan kelpoisuuteen riittää se, että henkilö on valittu tehtävään uskonnollisen yhdyskunnan omien sääntöjen
edellytysten mukaan. Noin 40 uskonnolliselle yhdyskunnalle on Suomessa myönnetty vihkioikeus. Uskonnoton vihkiminen onnistuu tällä hetkellä lähinnä valtion
viranhaltijan suorittamana.
Viranhaltijat joko tekevät sekulaareja
vihkimisiä virkapaikan ja -ajan ulkopuolella, mikä maksaa erikseen, tai vihkiminen on pakko suorittaa maistraatissa, jolloin hääjuhla joudutaan järjestämään erillään vihkimisestä. Uskonnottoman seremonian haluaville on Suomessa erityisen
vaikeaa järjestää vihkiminen hääjuhlassa
esimerkiksi lauantaina. Sen vuoksi Helsingin seudun vapaa-ajattelijat on esittänyt vapaiden siviilivihkijöiden nimeämistä virkakunnan ulkopuolelta.
Miten tahdon?
Anneli Aurejärvi-Karjalainen kertoi joidenkin entisten pariskuntien järjestäneen
myös ’eroseremonioita’ avioeronsa kunniaksi, ja keskustelijat innostuivat ideoimaan
erityyppisiä uusia seremonialajeja.

Omille kysymyksilleni, jotka käsittelivät eettistä monisuhteisuutta, sain uteliaan
ja huvittuneen nyökyttelevän vastaanoton.
Etsin sellaisia parisuhdeseremonioita polyamorisille, joita voisivat järjestää parit,
jotka ovat jo ehkä naimisissa yhden puolison kanssa, mutta lukumääräneutraalia
avioliittoa odotellessa haluavat ”virallistaa”
myös muita suhteita kuin avioliittonsa. Seremonia sopisi myös niille, jotka haluavat
elää ilman avioliittoa.
Avoliittoon muuttaneet järjestävät usein
tupareita, joita ei ihan seremonioiksi tosin
luettu, tapakulttuuriksi kuitenkin. Paikalla
olleiden vapaa-ajattelijoiden kesken vallitsi yhdenmielisyys siitä, että sekulaari tapakulttuuri voi olla juuri sellaista, mitä sekulaarin maailmankatsomukselliset ihmiset
itse haluavat toteuttaa ja elämässään järjestää. Myös yhteistä, laajemmin jaettua sekulaaria tapakulttuuria toivottiin lisää.
Suomen avioliittolain mukaan maistraatti voi myöntää tietyt kriteerit täyttävälle henkilölle vihkimisoikeuden, mikäli se on tarpeen siviilivihkijöiden riittävän
määrän turvaamiseksi. Sisä-Suomen maistraatti on viime vuonna myöntänyt tällaisen oikeuden yhdelle siviilivihkijälle. Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry on tehnyt aloitteen Uudenmaan maistraatille vihkimisoikeuden myöntämisestä muillekin
kuin maistraatin ja käräjäoikeuden viranhaltijoille. Uudellamaalla, erityisesti Helsingissä, siviilivihkimisten osuus on muuta maata suurempi. Koko maan avioliitoista tällä hetkellä 55 % virallistetaan siviilivihkimisenä.
Seksuaalikasvatus herätti
vilkkaan keskustelun
Vuoden 2018 toisen VAbaarin aiheena oli
helmikuussa seksuaalikasvatus ja vieraana
Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja, VTT, FM
Tommi Paalanen. Sexpo-säätiö on Suomen
vanhimpia toimijoita seksuaalikasvatuksessa. Sexpo järjestää Seksologisen seuran
auktorisoimaa seksuaalikasvattajan koulutusta, joka takaa laadukkaan seksuaalikasvatuksen mm. peruskoulussa, ja kouluttaa myös nuoriso-ohjaajia, erityisopettajia, liikunnanohjaajia ja järjestötyöntekijöitä työssään.
Tommin Paalasen mukaan Sexpon lähestymistapaa voi kuvailla sikiön seksuaa-
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likasvatukseksi: vanhempien pitää tuntea
seksuaalikasvatuksen perusteet ennen lapsen syntymää. Lapsen huoltajat määrittävät
ilmapiirin, joka kodissa, ja lopulta lapsen
päässä, vallitsee; tuleeko omaan kehoon ja
seksuaalisuuteen liittyvistä mielikuvista tasapainoisia ja positiivisia, vai liittyykö seksiin ja omaan kehoon outouden, kielletyn
ja ahdistavuuden tunteita.
Paalanen käyttää sukupuolineutraalia
termiä ”vehkeet” puhuessaan sukuelimistä lasten ymmärtämällä kielellä. Rajojakin
on toki vedettävä: seksuaalisuudesta puhuminen ei tarkoita sitä, että muiden rajoja
saisi vapaasti rikkoa, esim. vetämällä toiselta housut alas. Lasten kysymyksiin tulisi Tommin mukaan vastata avoimesti, iän
mukaan. Tärkeintä on, että vastaa jotain,
jottei vastaamattomuus jää vaivaamaan lasta. Jos kysymys tulee huonossa tilanteessa, voi lapselle sanoa vastaavansa myöhemmin. Seksuaalikasvatuksen näkökulmasta
tervettä ja olennaista on, että lapsi on kiinnostunut maailmasta.
Paalasen mukaan lapsen ”viattomuuden
maailmaa” on tarpeen laajentaa seksuaalisuuteen liittyvien perusasioiden käsittelyllä, jotta esimerkiksi seksuaalisen häirinnän tapauksissa lapsi osaa tunnistaa ja
nimetä oman kehonsa osat, ja tarvittaessa
osaa ja ennen kaikkea uskaltaa kertoa, mihin häntä on koskettu ja miten. Seksuaalikasvatusta tarvitaan seksuaalisen väkivallan estämiseksi.

Kaiken ikäisille
Laajassa keskustelussa, johon alustaja osallistui koko tilaisuuden ajan, esiin
nousi esiin useita tärkeitä teemoja: seksuaalikasvatus on paljon laajempi asia
kuin seksikasvatus; myös aikuisilla on
tarve sekä seksuaali- että myös seksikasvatukseen; laitoksissa asuvien oikeus
seksuaalisuuden toteuttamiseen; uskonnollisten seksiä ja seksuaalisuutta koskevien sääntöjen ja käsitysten ahtaus; arkipuheen termien paraneminen tai ongelmallisuus (’äpärä’ vs. ’bonuslapsi’); seksuaalirikoksista säädetyssä laissa käytössä
yhä sana ’raiskaus’, joka tarkoittaa ’pilaamista’; flirtin ja seksuaalisen kiinnostuksen ero häirintään; lainmuutoksen tarve

seksuaalisen väkivallan teon määrittämiseksi seksiin suostumisen ilmaisun puutteen kautta; ryhmäpaine nuorten parissa, sekä erityisesti poikien yksilöllisyyden huomioimisen tärkeys.
Tommi Paalanen tiivisti Sexpon terveiset: seksuaaliasioissa on hyvä edetä positiivisuuden kautta, koska vaikeaksi kutsuminen tekee asiasta vaikean.
Kirjoittaja on Helsingin seudun vapaaajattelijat ry:n jäsen, kandidaatintyötään
valmisteleva Afrikan tutkimuksen ja uskontotieteen opiskelija Helsingin yliopistossa sekä Akateemiset Seksipositiiviset- yhdistyksen oheistuotevastaava, valistaja ja fuksivastaava. Twitter: @KiukkaLinnea

TURUN JA SATAKUNNAN VAPAAAJATTELIJOIDEN YHTEINEN LAUANTAI
Eero Suorsa

V

apaa-ajattelijoiden paikallisyhdistysten yhteistyöstä on
aina ollut puhetta, ja Turun
kirjamessujen peruilta yhteistyö sai hyvää jatkoa erilaisten suunnitelmien parissa talvisen pakkasen
puremana viikonloppuna. Turun ja
Satakunnan vapaa-ajattelijat tapasivat
24.02 lauantaina kotoisissa merkeissä luonani keiton, kahvin ja pikkupurtavan siivittäminä. Paikalla olivat Turun vapaa-ajattelijoista puheenjohtaja Ritva Ahonen, Turun yhdistyksen
IT-vastaava Stig-Göran Lindqvist,
Turun yhdistyksen hallituksen varajäsen Katariina Lappi ja allekirjoittanut Eero Suorsa eli Turun yhdistyksen
hallituksen kehitysvastaava. Satakun-

nan vapaa-ajattelijoidet paikalla olivat
puheenjohtaja Jukka Kim ja jäsenet
Markku Perkiö ja Jussi Tulonen.
Keskustelimme muun muassa Jumalattomien kesäpäivien ohjelmasta
Porissa heinäkuun 21.päivä. Ohjelmasta on tulossa mielenkiintoinen,
niin alustusten kuin musiikkiesitysten muodossa. Tapahtumaan on
kutsuttu myös Forssan ja Tampereen vapaa-ajattelijat. Tämän lisäksi
kävimme lävitse molempien yhdistysten jäsentilanteen. Tapahtuman
tarkoitus on koota vapaa-ajattelijoita yhteen, mutta myös saada paikalle yhdistystoiminnasta kiinnostuneita. Totesimme, että molempien yhdistysten haasteena on jäsenmäärän
kasvattaminen, että nykyisten jäsenten aktivoiminen mukaan toimin-

taan. Molemmilla yhdistyksillä oli
keskiössä yleisötapahtumien järjestämisen lisäksi myös ET-opetuksen
korostaminen, ja opetuksessa menestyvien opiskelijoiden palkitseminen stipendeillä. Satakunnan vapaa-ajattelijoiden tarkoituksena on
järjestää paneelitilaisuus jossa käsiteltäisiin ET-opetusta.
Seuraava Turun vapaa-ajattelijoiden
järjestämä yleisötilaisuus on viikolla
16 pidettävä Uskonnottomat juhlat tilaisuus, jossa Pro-Seremoniat ry kertoo uskonnottomien juhlien järjestämisestä. Näin saadaan näkyvyyttä ja
tietoa uskonnottomista juhlista, kuten
nimiäisistä. Myös hautausmaa-asiat
olivat esillä, ja Turun vapaa-ajattelijat kutsuttiin tutustumaan Lepomäen
hautausmaahan.
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Uutisia

VÄINÖ VOIPIO -PALKINTO NUORTEN
FILOSOFIATAPAHTUMALLE

V

apaa-ajattelijain liitto ry:n Väinö Voipio -tunnistuspalkinto luovutettiin Nuorten filosofiatapahtuman
Nufitin 2018 järjestäjille 19.1.2018 Paasitornissa.
”Nuorten filosofiatapahtumalla Nufitilla on jo vuodesta
2002 ollut iso rooli filosofisen ja yhteiskunnallisen keskustelun foorumina ja edistäjä nuorten keskuudessa. Tapahtuman järjestelyjen siirryttyä Helsingin nuoret ajattelijat
ry:lle toiminta on jatkunut kiitettävänä. Nufit on vahvistanut nuorten yhteiskunnallista osallisuutta sekä avoimen,
kriittisen ja rationaalisen ajattelun valmiuksia. Kiinnostaviin teemoihin, erilaisiin näkökulmiin ja väittelyihin Nufitissa liittyy hyvien perustelujen ja totuudellisuuden arvostaminen sekä herruuden argumenttien haastaminen.
Väinö Voipio -palkinto on tunnustus tapahtumaa järjestäneiden Helsingin nuorten ajattelijoiden samoin kuin Protun, Dilemman ja Feton vapaaehtoisaktiiveille.”
Näin todettiin tunnustuspalkinnon kunniakirjassa, jonka lisäksi Nufitin järjestäjille oli jo joulukuussa luovutettu
lahjakortti järjestämiskuluihin.

Väinö Voipio -palkinnon tarkoitus on antaa julkista tunnustusta henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tavalla tuonut esille ja puolustanut tieteellistä todellisuuskäsitystä ja humanistista elämänasennetta sekä edistänyt yhteiskunnan sekularisoitumista.
Vapaa-ajattelijain liiton Väinö Voipio -palkinto on myönnetty 1990-luvulta alkaen sekä henkilöille että yhteisöille.
Palkinnon saaneita henkilöitä ovat mm. Kari Cantell, Kari
Enqvist, Esko Valtaoja, Kimmo Pietiläinen ja Erkki Tuomioja. Yhteisöinä on palkittu Hyvinkään maistraatti joustavista siviilivihkimispalveluista, Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan promootiotoimikunta tunnustuksettoman tilaisuuden järjestämisestä sekä Humanistiliitto yli 30 Humanismin päivät -tapahtuman järjestämisestä.
Väinö Voipio (1884 – 1976) toimi Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtajana vuosina 1958-1963. Liiton ajamia asioita hän edisti myös uskontokriittisillä kirjoillaan Jumalan
puolustus (1961), Kahleissa vai vapaana (1967), Pelotuksen
uskonto (1969) ja Vihreä katkismus (1973).

”Sanan levittäminen
oli haasteellista”

T

Esa Ylikoski

Palkinnon Nufitin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Saara Kemppaiselle luovuttivat liiton hallituksen jäsen Binar Mustafa ja pääsihteeri Esa Ylikoski
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ammisaarelaisen lukion opettajan ja väitöskirjatutkijan Sture Lindholmin teos Tammisaaren eli Dragsvikin punavankileiristä julkaistiin
viime syksynä. Vaikka päähuomio kohdistuu
vankileirin toimintaan ja olosuhteisiin, jotka
aiheuttivat yli 3000 henkilön joukkokuoleman,
laajasta lähdeaineistosta on tietoa myös pappien roolista.
Kuolleisuus Tammisaaressa oli suurempaa kuin missään muussa vankileirissä. Pääsyynä vankien kuolemiin
oli ruuan puute eli nälkä ja huonot hygieniaolot. Heinäkuussa kuoli 977 henkilöä, ja tilastollinen kuolleisuus oli
40 henkilöä tuhatta vankia kohti viikossa. Yleinen kuolinsyy oli ”heikkous”.
Viranomaiset korostivat alusta asti vankien sielunhoitoa. Perustettiin valtakunnallinen kasvatusosasto, jota johti kirkkoherra, ja myös Dragsvik sai kasvatusjohtajaksi papin ja avuksi toisenkin papin. s. 122-126
Alussa pappien tehtävänä oli lähinnä tarkistaa ja sensuroida leiriin saapuvat ja leiristä lähtevät kirjeet. Pian tehtäväksi tuli myös pitää kirjaa kuolleista ja ilmoittaa kuolemantapauksista seurakuntiin eri puolilla maata.
Suunnitelmissa oli pitää jumalanpalveluksia, saarnoja,
hartauksia, sielunhoidollisia keskusteluja sekä jakaa uskonnollista kirjallisuutta. Kasvatusosastolle lähetettyjen raporttien mukaan tilaisuuksia myös pidettiin, vaikka kirkkorakennuksen saaminen kasvatusosaston käyttöön oli toteuttamatta vielä lokakuussa. Oli myös laulutuokioita, ja
elokuussa jaettiin uskonnollinen laulukirja. Ideologisesta
uudelleenkoulutuksesta huolehti myös Tosi työhön -uutis- ja teemalehti.
Kasvatusraporteissa ei kiinnitetty huomiot suureen kuolleisuuteen. Muutoin asia alkoi saada kansainvälistäkin huomiota. Joukkohaudoilla työskenteleville vangeille oli pidet-

Sture Lindholm, Vankileirihelvetti DRAGSVIK. Tammisaaren joukkokuolema 1918. Atena 2017. 446 sivua.

ty hartaustilaisuuksia. Elokuussa alettiin raportin mukaan
pitää myös siunaustilaisuuksia joukkohaudoilla. Lindholm
huomauttaa, että ”virallisen käsityksen mukaan valtiokirkko siunasi kuolleet seurakuntalaiset haudan lepoon vasta
piispa Erik Vikströmin toimituksessa 29 toukokuuta 1993”.
Uskonnonvapauslakihan tuli vasta 1923.
Dragsvikissa oli pappien raportin mukaan yhtenäkin päivänä kymmenkunta erilaista kirkollista tilaisuutta, mutta
vain kaksi vankia oli saanut ehtoollisen. Ilmeisesti öylätti
ei ollut kovin ravitseva. Lindholmin toteaa: ”Pappien saarnat ja uskonnolliset selonteot eivät herättäneet vankien keskuudessa erityisen suurta intoa. Monet punaisista suhtautuivat kirkkoon penseästi, minkä vuoksi Jumalan sanan levittäminen oli haasteellista.”
Toisinaan vangit tekivät pappien toiminnan hankalaksi. Muisteluaineiston mukaan: kun sairaalaan tuli valkoinen naiskuoro, laulua kuunneltiin, mutta kun pappi alkoi
saarnata ryöväreistä ristipuulla, ripulitaudeista kärsivien
potilaiden vaivat keskeyttivät tilaisuuden, ja valkonauhaiset poistuivat nenäänsä pidellen. Ylihoitaja pyysi potilaiden puolesta anteeksi: ”Nämä miehet ovat niin sairaita, että ne eivät voi sille mitään, silloin kun se tulee”. Muistelijan mukaan toiset vangit sanoivat: ”Kiitos, sinä et olisi voinut sille mitään.”
Lindholmin kirja antaa ruohonjuuritason tietoa asioista,
jotka kuolleisuuslukujen valossa ovat keskeinen osa vuoden 1918 muistoa.
Kesäkuun 9. päivä 2018 pidetään Tie Tammisaaren
-muistotapahtuma punavankimuistomerkillä ja sen jälkeen seminaari Dragsvikin varuskunnan tiloissa. Seminaarissa puhuvat kirjailija Sirpa Kähkönen, historioitsija/kirjailija Sture Lindholm, kapteeniluutnantti/kirjailija Timo Laurila ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta.
Sirpa Kähkösen teos ”Tammisaaren vankileiri” julkaistaan huhtikuussa 2018
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Yhdistykset toimivat

Aloite maistraatille:
VAPAITA SIVIILIVIHKIJÖITÄ HELSINGIN SEUDULLE

H

elsingin seudun vapaa-ajattelijat ry on tehnyt aloitteen Uudenmaan maistraatille vihkimisoikeuden myöntämisestä muillekin kuin maistraatin ja käräjäoikeuden viranhaltijoille.
Näin virkapaikan ja -ajan ulkopuolisiin
siviilivihkimisiin esimerkiksi kesälauantaisin saadaan lisää vihkijöitä.
Avioliittolain 17 a § mukaan maistraatti
voi myöntää tietyt kriteerit täyttävälle henkilölle vihkimisoikeuden, jos se on tarpeen
siviilivihkijöiden riittävän määrän turvaamiseksi maistraatin toimialueella.
Koko maan avioliitosta noin 55 prosenttia solmitaan siviilivihkimisenä. Osuus on
kasvanut viime vuosina tasaisesti ja paljon.

Kun maallistuminen etenee eri tahtia maan
eri osissa, Uudellamaalla ja erityisesti Helsingissä siviilivihkimisten osuus on muuta
maata suurempi.
Siviilivihkijää, joka haluaisi tulla vihkipaikalle maistraatin tai käräjäoikeuden tilojen ja virkapaikan ulkopuolelle, kysytään
ainakin juhlapuhujia välittävältä Pro-Seremonioilta säännöllisesti. Myös Helsingin
seudun vapaa-ajattelijoiden jäsenet ja muut
uskonnottomat ovat kertoneet vaikeuksista saada vihkijää toivottuun aikaan esimerkiksi lauantaina.
Kun kymmenille uskonnollisille yhdyskunnille on myönnetty vihkimisoikeuksia,
mutta uskonnottomien yhdistyksille ei, yhdenvertaisuusperiaatteen syrjintäkiellon

TELLERVO KOIVISTO: ”EN OLE USKOVAINEN”

perusteella myös ei-uskonnollisen vihkimisen haluavien parien tulisi saada riittävästi vihkimispalveluja virka-ajan ja -paikan ulkopuolella.
Sisä-Suomen maistraatin myönnettyä
viime vuonna vihkimisoikeuden yhdelle
siviilivihkijälle, tilanne on Tampereen seudulla parantunut. Silti sielläkään tietojemme mukaan ei siviilivihkijää aina löydy, joten kysyntää vapaille siviilivihkijöille on.
Helsingin seudun vapaa-ajattelijat on
aloitteessaan esittänyt, että Uudenmaan
maistraatti alkaa myöntää avioliittolain
mukaisia vihkimisoikeuksia henkilöille,
jotka eivät ole maistraatin tai käräjäoikeuden viranhaltijoita.

HAUTAUSTOIMESTA KOTKASSA

A

lalla pitkään työskennellyt Raimo
Heikkinen alustaa hautaustoimilaista ja sen sallimista hautauksen
eri vaihtoehdoista Kotkan vapaa-ajatteli-

jat järjestää tilaisuudessa to 5.4. klo 18.00
toimistolla, Munsaarentie 70. Käsitellään
myös perunkirjoitukseen ja testamentteihin liittyviä asioita.

Yhdistyksen hautausmaa Parikalla
on Suomen suurin vapaa-ajattelijoiden
hautausmaa. Yhdistyksen kevätkokous
on 14.4. klo 12.00 toimistolla.

VAPAARANTA VAPAA-AJATTELIJOILLE
Kotkan vapaa-ajattelijat ovat kunnostaneet Vapaarantaa, perintönä saatua
kalastajatilaa Viikinsaaressa. Tarvetta
talkootyölle on edelleen, mutta myös

vierailijoita kaivataan. Yhdistys kutsuu
paitsi jäseniään myös liiton yhdistysten jäsenistöä tutustumaan Vapaarantaan ja myös käyttäjiksi. Koko kesän

käyttöön oikeuttavan perhekortin hinta on 70 euroa jäsenille. Myös venekuljetusmahdollisuus, p. 0440-183966.
Keskustelua

ATOMIPAKINA

K

atso tarkasti, oikein tarkasti ympärillesi. Hahmot katoavat, hiljakseen alat nähdä vapaassa
liikkeessä olevat atomit.
Tuolla kiitää happea, vetyä, hiilidioksidia. Huomaat että olet
kuin valtavassa pallomeressä, ja olet itse osa sitä. Huomaat olevasi huokoinen, menetät ja imet sisääsi atomeita,
niin kasvaessa, hengittäessä, syödessä,
juodessa, erittäessä.
Muutumme jatkuvasti, vaikka luulemme olevamme pysyvä. Muistele jotain tapahtumaa kun olit pieni. Et ollut siellä. Yksikään nykyinen atomisi
ei ollut paikalla. Atomit, joista muodostumme, ovat meillä vain hetken
lainassa.
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Tuolla kiitää hiiliatomi joka oli isoisäni kädessä, tuolla mummovainaalta happiatomi, tuolla typpeä Tyrannosaurus Rexiltä, tuolla taas näkyy vetyä
ja happea joka tulevaisuudessa on lapsenlapsissamme. Osa sinusta on voinut olla muinaisessa trilobiitissa tai saniaisessa.
Koko ilmakehä näyttää tavallaan
elävältä. Olemme pääosin kaasua, vain
pikkuhitunen jotain rautaa, fosforia ja
kalsiumia ilman hiilidioksidin, vedyn,
hapen ja typen lisäksi. Emme ole tulleet maasta tai tomusta, ilmasta olemme tulleet ja aikanaan ilmaksi muutumme jälleen. Ennen syntymäämme
ja kuolemamme jälkeen olemme edelleen osa tätä maailmaa, siinä mielessä olemme ikuisia ja kuolemattomia.

Uutisia

Entäs sitten tietoisuus-tajunta-sielu?
Ei voi olla ainetta tai energiaa, sen voisi punnita ja mitata. Se olisi jo tehty. Ei
voi olla aineetontakaan, kun aineeton
ei voi mitään tehdä. Eihän aineetonta
kummitustakaan tarvitse pelätä. Mitä
se sitten on? Se on vain tapahtuma, ja
silloin kun elämän tapahtumat loppuvat loppuu myös tajunta ja katoaa sielu.
Saman tien, kun tämän tajuamme,
katoavat myös myyttien merkitykset.
Ei tarvitse pelätä. Atomien pallomeri ei tule ylistämään luojaansa eivätkä atomit polttamista pelkää: Hapesta
otsonia, vedystä vettä, hiilestä häkää,
raudasta ruostetta ja typestä ilokaasua.

T

ellervo Koiviston haastattelu julkaistiin Helsingin
Sanomissa jouluaattona. Kun toukokuussa kuollut
presidentti Mauno Koivisto oli ollut tunnetusti uskonnollinen kristitty, oli melko yllättävää, mitä Tellervo Koivisto sanoi suoraan. Lainaamme lehtijuttua:

Läheisen kuoleman hetkellä monet hakevat turvaa uskonnosta. Mutta ei Tellervo Koivisto.
”Minusta voi sanoa, että olen pakana. En ole uskovainen, mutta Mauno oli sitä omalla hiljaisella tavallaan.”

”Hän piti luonnollisena sitä, että on olemassa jokin voima, joka on saattanut tämän kaiken alkuun ja joka vaikuttaa yhä. Minä en osaa ajatella niin.”
Entä mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?
”Olen ajatellut, että kun elää omantuntonsa mukaan, siitä ei
tarvitse murehtia. Elämästä pitää nauttia ja yrittää samalla jättää
hyvä muisto itsestään.”
Koko juttu: https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005498465.
html

TODISTUSTEHTAASTA, PÄIVÄÄ!

P

Laura Mäntysalo
ro-Seremoniat on voittoa tavoittelematon palvelukeskus, joka perustettiin aikanaan auttamaan
uskontokuntiin kuulumattomia perheitä viettämään paitsi hautajaiset, myös iloiset juhlansa eli
häänsä ja nimiäisensä juuri heille sopivalla tavalla. Osaan siviilijuhlista halutaan Pro-Seremoniain puhuja ja ehkäpä muusikko, toiset juhlitaan omalla porukalla.
“Todistustehtaamme” syntyi jo pian palvelukeskuksen aloitettua toimintansa, sillä moni perhe toivoi todistuksista muuten kotikutoiseen juhlaansa ripauksen virallisuutta - ja mikäpä sen virallisempaa kuin painettu sana. Todistukset ovat alusta saakka sisältyneet puhujapalvelun hintaan ja omatoimijuhlijoillekin niiden
hinta on luonnollisesti alhainen.
Ajan kuluminen näkyy tilaustapojen muutoksessa: vielä vuosituhannen alussa todistuksia tilattiin jonkin verran myös kirjeitse postin välityksellä, seuraavat viitisentoista vuotta tilaukset tulivat muutamia puhelintilauksia lukuun ottamatta sähköpostitse,
ja nyt parin viimeisimmän vuoden tilauksista valtaosa on tehty
verkkokauppamme kautta. Holvin versio vain on kovin kanke-

asti muokattavissa näin moninaiselle, asiakkaan tarpeisiin räätälöitävälle tuotevalikoimalle kuin todistuksemme ovat, joten uusi, paremmin Pro-yhteensopiva ja asiakasystävällisempi verkkokauppa on työn alla.
Häitä “dokumentoimaan” on ainakin toistaiseksi hyvin riittänyt maistraatin virallista vihkitodistusta huomattavasti romanttisempi hääparin todistus tilanteenmukaisine variaatioineen, mutta nimiäisiin tarvitaan käytännössä hyvinkin monipuolista todistusvalikoimaa. Monien todistustekstien sanamuodot ovat vuosien
varrella hiukan hioutuneet, mutta kaunis kukkakehys on edelleen alkuperäinen.
Lähes aina tilaaja haluaa juhlaansa kummitodistukset, joista yksi kappale jää vauvalle itselleen, ja useimmat niiden lisäksi nimenantotodistuksen. Myös isosisaruksille, isovanhemmille ja muillekin läheisille löytyy valmiit todistusmallinsa, ja lisäksi kaikkia mallitekstejä on niin haluttaessa mahdollista muokata.
Verkkokaupasta löytyy myös todistus, jonka sisällön voi laatia
aivan omanlaisekseen, kunhan se pysyy uskonnottomana ja sekulaarihumanististen arvojen mukaisena. Voidaan siis kullekin perheelle tehdä juuri sellaiset todistukset, jotka sopivat heidän tarpeisiinsa parhaimmalla tavalla.
Todistusten juhlava ulkoasu ja perheiden omia arvoja noudattava sisältö saavat nykyään myös ristiäisten järjestäjiä lisäämään
tilaukseensa muutakin kuin vain todistukset lapsensa siviilikummeille, siis niille jotka eivät kuulu kirkkoon.
Kaikki todistustekstimme ovat valmiiksi tarjolla suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi ja useat niistä jo monella muullakin kielellä. Lisää käännöksiä syntyy tarpeen mukaan, yhteistyössä tilaajan kanssa; rajoituksena on vain, että kielen tulee käyttää länsimaista kirjainmerkistöä.
Todistukset voi tilata verkkokaupan kautta tai sähköpostitse. Lisätietoja
www.pro-seremoniat.fi

Olli Niiranen
Keuruu
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puh. 050 594 8501 | kainuu@vapaa-ajattelijat.fi
KEMIN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Pertti Periniva | Leppälinnuntie 5, 94700 KEMI
puh. 040 557 2215 |
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/kemi |
kemi@vapaa-ajattelijat.fi |
facebook.com/Kemin Vapaa-ajattelijat ry
KESKI-SUOMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
pj Päivi Kovanen | ks@vapaa-ajattelijat.fi |
www.ks.vapaa-ajattelijat.fi |
facebook.com/ksvapaaajattelijat

KESKI-UUDENMAAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Veikko Laine | Rantakatu 3 a A 7
0440 Järvenpää |
keski-uusimaa@vapaa-ajattelijat.fi |
045 606 4410
KOTKAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Ulla-Maija Eerola | Munsaarentie 70, 48300 Kotka |
puh. 0440 183 966 |
http://vapaa-ajattelijat.fi/kotka |
kotka@vapaa-ajattelijat.fi
KOUVOLAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Heljä Pekkalin | Killingintie 4 B 19,
45700 KUUSANKOSKI | puh. 040 704 4638 |
kouvola@vapaa-ajattelijat.fi
LAHDEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Saimaankatu 3-5 B 34, 15140 LAHTI |
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lahti |
lahti@vapaa-ajattelijat.fi
LAPPEENRANNAN JA YMPÄRISTÖN
VAPAA-AJATTELIJAT RY
Mika Aromaa | Suonionkatu 30 B 10,
53600 LAPPEENRANTA | puh. 044 9768477 |
http://vapaa-ajattelijat.fi/lappeenranta
LUOTEIS-LAPIN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Reijo Raappana | Raappanantie 7,
95830 Vaattojärvi | puh. 040 823 6342 |
luoteis-lappi@vapaa-ajattelijat.fi |
reijo.raappana@wippies.fi
LÄNSI-UUDENMAAN ATEISTIT RY
c/o Lähdepuistontie 5 as 35, 01230 Vantaa
NOKIAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Raili Ala-Kivimäki | Poutuntie 10 A 3, 37100 Nokia |
nokia@vapaa-ajattelijat.fi

OULUNSEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Timo Karjalainen | Kastellinkaari 22, 90230 OULU
puh. 0505903763 | www.vapaa-ajattelijat.fi/oulu |
oulu@vapaa-ajattelijat.fi
RAISION VAPAA-AJATTELIJAT RY
Anne Sinilaakso | Arres Lindqvist |
raisio@vapaa-ajattelijat.fi |
https://www.facebook.com/
groups/383022375098620
ROVANIEMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Marianne Ikävalko | marianne.ikavalko@gmail.com |
SATAKUNNAN VAPAA-AJATTELIJAT RY
c/o Jukka Kim | Tarhatie 2 as. 6, 29250 Nakkila |
http://satakunta.vapaa-ajattelijat.fi |
satakunta@vapaa-ajattelijat.fi
SEINÄJOEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Marko Koivuniemi | Poikkitie 22, 61600 Jalasjärvi |
puh. 0400 429 540 |
http://vapaa-ajattelijat.fi/seinajoki |
seinajoki@vapaa-ajattelijat.fi
TAMPEREEN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Yliopistonkatu 58 B, 6 krs, 33100 TAMPERE |
puh. 045 130 3837 |
http://tampere.vapaa-ajattelijat.fi |
tampere@vapaa-ajattelijat.fi
TURUN VAPAA-AJATTELIJAT RY
Katariina Lappi | Pääskynlento 14 A 4,
20610 TURKU |
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/turku |
turku@vapaa-ajattelijat.fi
VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VUOKSENLAAKSON
YHDISTYS RY
Timo Mykrä | Leppärinne 1 B 8, 55800 IMATRA |
vuoksenlaakso@vapaa-ajattelijat.fi

Liity jäseneksi:
Nettilomakkeen http://vapaa-ajattelijat.fi/liity-jaseneksi/ tiedot ohjautuvat valitsemaasi yhdistykseen.
Jäsenhakemuksen voi lähettää myös yhdistyksen sähköpostiin tai toimihenkilöille.

Lehden ja liiton tiedot
Vapaa

Ajattelija

Sekulaarin kulttuurin, ihmisten
yhdenvertaisuuden, ajatuksen ja vakaumuksen vapauden sekä tiedepohjaisen
maailmankuvan, rationaalisen ajattelun
ja humanismin äänenkannattaja.
Kulttuuri- ja mielipidelehtien liitto
Kultti ry:n jäsen.

Julkaisija

Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Liitto on uskonnottomien edunvalvonta-, ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö.
Kirjoittajien mielipiteet eivät välttämättä
vastaa lehden tai julkaisijan kantaa.

Lehden tiedot
Painopaikka

Painopaikka Grano Oy
Lehti 1/2018
Painos 2300 kpl
ISSN 0355-8703
ISSN 2242-8992
Ilmestyy 4 numeroa vuodessa

Toimitus
Päätoimittaja

Esa Ylikoski

Toimitussihteeri

Eero Suorsa

Maria Enebäck
Julia Lintulaakso
Jori Mäntysalo
Kirjoittajalle, lukijalle

Kirjoitukset, mielipiteet, aihetoivomukset ja kommentit toimituskunnalle alla
olevaan osoitteeseen. Mahdollisista
kirjoituspalkkioista sovittava ennakolta.
Toimitus varaa oikeuden muokata ja
lyhentää tekstejä.
Yhteydenotot

toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi
p. 0504685332

Tilaukset, ilmoitukset,
osoitteen muutokset
Tilaushinta 30 €/vuosi
Ilmoitukset koko sivu

puoli sivua
1/4 sivua
1/8 sivua

500 €
250 €
125 €
75 €

Tilaukset, ilmoitukset ja tilaajien
osoitteen muutokset osoitteeseen:
Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Neljäs linja 1
00530 Helsinki
val@vapaa-ajattelijat.fi
p. 050 468 5332
Jäsenyhdistysten henkilöjäsenet
ilmoittavat osoitteenmuutokset ja muut
jäsenasiat omalle yhdistykselleen.

Seuraava numero

IImestyy kesäkuussa 2018. Aineisto
6.5.2018 mennessä osoitteeseen:
toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi

Lehden arkisto

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

Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Fritänkarnas förbund rf
Liittohallitus

Kaj Torrkulla, puheenjohtaja
Antti Värri, varapuheenjohtaja
Esa Ylikoski, pääsihteeri
Marko Lakkala
Mikko Muilu
Binar Mustafa
Terttu Rautiainen
Yki Räikkälä
Reetta Tuomainen
Liike- ja yhteisötunnus 0221208-2
Yhdistysrekisterinumero 38101
Tilinumero FI14 5542 2320 3638 64
BIC OKOYFIHH
Neljäs linja 1, 00530 HELSINKI
http://www.vapaa-ajattelijat.fi
val@vapaa-ajattelijat.fi
p. 050 468 5332 (pääsihteeri)

