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Esa Ylikoski

hmisten ja tapakulttuurin maallistuminen on hyvä ottaa kohteliaasti huomioon keskinäisessä kanssakäymisessä. Tämä on Vapaa-ajattelijain sanoma kaikille, myös uskonnollisille ihmisille.
Yhä useammat parit asuvat aluksi
avoliitossa ja yhä useammat solmivat
siviiliavioliiton. Jotkut useammankin.
Monessa liitossa toinen kuuluu kirkkoon ja toinen ei. Hääjuhla voi silti olla vaikka kuinka komia. On myös samaa sukupuolta olevia pareja. Sellaista on sekularismi.
Yhä useampi lapsi saa nimensä ilman pappia ja kastetilaisuutta. Silti
voidaan järjestää perhejuhla, nimiäiset. Nykylain mukaan vauva voidaan
liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan
vain molempien vanhempien päätöksellä. Jos toinen vanhemmista kuuluu
ja toinen ei, luontevinta on jättää vauva
vapaaksi uskontomerkinnästä maistraatin rekisterissä.
Päivähoidossa ja koulussa kaikki
lapset eivät osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin. Eikä koulujen tarvitse liittää toimintaansa jumalanpalveluksia ja

hartauksia. Jos sellainen kuitenkin on
kirkossa, samalla tulee olla tarjolla vastaavaa ei-uskonnollista ohjelmaa, vaikkapa retki. Tehdään ei-uskonnollisesta
toiminnasta ”normaalia”, koulussakin.
Elämänkatsomustiedon opetusryhmiä alkaa olla jo pienissäkin kouluissa. Lain mukaan rehtorien tulee edistää uskontokuntiin kuulumattoman
lapsen pääsyä oikeuksiinsa. Yläkouluun on juuri saatu aiempaa parempi
elämänkatsomustiedon oppikirja. ET
kasvaa ja vahvistuu.
ET:n avaaminen kaikille valittavaksi
katsomusaineeksi ei mennyt läpi eduskunnassa kesäkuussa 2018, mutta sai
SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden eduskuntaryhmien ja sekä kahden RKP:n kansanedustajan tuen.
Pakkouskonto lapsille, jopa lukiolaisille ei ole oikein. Toki suosittelemme
reaktiona lasten kirkosta erottamista ja
15-vuotta täyttäneille eroamista.
Vaikka lähes 80 prosenttia käy rippikoulun, monet nuoret – yli 10 000
- eivät käy. Ja jotkut – tänä kesänä yli
1000 - käyvät katsomuksellisesti sitoutumattoman Prometheus-leirin.
Perhe voi silti järjestää 15-vuotiaalle tavanomaista juhlavammat syntymäpäivät, ja uskonnoton nuori saattaa toivoa ja saada isovanhemmilta
ja muiltakin tavanomaista isompia
lahjoja. Koska mainostajat keksivät
15-vuotisjuhlan?
Huomaavaisuus on paikallaan myös
elonkaaren loppupäähän ja hautajaisiin liittyen. Siviilihautajaisten osuus
hautauksista lisääntyy, toki viiveellä.
Omaiset voivat järjestää jäähyväis- eli
saattotilaisuuden sekä hautaan laskun
uskonnottomasti, ilman pappia, samoin tilaisuuden ennen vainajan tuhkausta tai tuhkauksen jälkeen, uurnan
laskun tai sirottelun yhteydessä.

Valtiovallan yli 100 miljoonan euron rahoitus kohdistuu ev.lut. kirkon
hautausmaille, joille hautaustoimilaki antaa yleisen hautaustoimen hoidon. Silti seurakunnan hautausmaan
tai krematorion kappelin sisätiloja ei
monin paikoin saa käyttää uskonnottomaan jäähyväis- tai saattotilaisuuteen, jossa vainaja on arkussa. Tämä
on uskonnottomia syrjivää. Tarvitaan
hautaustoimilain arviointi.
Mutta jos ei tykätä, ei tupata. Uskonnoton tilaisuus voidaan pitää myös
muualla; vaihtoehtoisia tiloja löytyy
kysynnän kasvamisen myöstä. Ruumisautossa on pyörät, joten tilaisuuden ei tarvitse olla seurakunnan hautausmaan vieressä.
Vapaa-ajattelijain yhdistysten hautausmaiden ylläpito 10 paikkakunnalla on arvokasta ihmisoikeus- ja kulttuurityötä. Sille tulee saada yhteiskunnan tukea. Helsingissä iso kiitos
kuuluu myös Hietanimen tunnustuksettoman krematorion kappelin perustajille ja ylläpitäjille.
Eivätkä kaikki enää hautaa tai sirottele vainajan tuhkaa hautausmaalle, onhan se mahdollista muuallekin
maa- tai vesialueen omistajan luvalla. Kotkassa yli 10 prosenttia vainajista päätyy tuhkana mereen. Sirottelu ei tarkoita, että suru olisi laimeampaa, vaan vainajan muiston ja tahdon
kunnioittamista.
Perustuslain mukaan julkisen vallan
tulee kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti myös uskonnosta tai vakaumuksesta huolimatta. Koetetaan myös yksilöinä antaa sijaa ihmisten ajatusten ja
perheiden tapakulttuurin kirjon moninaistumiselle. Tämä hyvä sanomamme keskinäisen kunnioituksen ja kohteliaisuuden puolesta lisää samalla vapaa-ajattelijain yleistä arvostusta.
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TAPIO PUOLIMATKALLE
ANNETTAVA POTKUT!

J

Markku Myllykangas

yväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio
Puolimatka on härnännyt
ja häpäissyt tiedettä jo vuosikausia. Hän on opetuksessaan ja ”tutkimuksissaan”
keskittynyt lähinnä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen halventamiseen ja kiusaamiseen, luomisopin levittämiseen ja muuhun taikauskonnolliseen aivopesuun. Jyväskylän yliopisto on antanut tähän asti Puolimatkan
riehua melko vapaasti.
Skepsis ry myönsi 2008 Huuhaapalkinnon Kustannus Oy Uusi tielle
näennäistieteen levittämisestä, kun se
julkaisi Puolimatkan kirjat ”Usko, tiede ja Raamattu” ja ”Usko, tiede ja evoluutio”. Skepsis ry katsoi kirjojen sekoittaneen uskonnon ja tieteen tavalla,
joka tuo Suomeen Yhdysvaltain kreationistien niin sanotun kiilastrategian.
Skepsis ry piti kirjojen perimmäisenä
tarkoituksena fundamentalistisen uskonnon ja luomisopin tuomisen tiedon vaihtoehdoksi kouluopetukseen,
tarjoamalla kaiken selitykseksi yliluonnollisia voimia ja jotta saataisiin
fundamentalistien Jumala ansaitsemalleen paikalle.
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Heinäkuussa julkaistiin äärioikeistolaisen Oikea Media -lehden Vieraskynässä Puolimatkan kirjoitus
”Kampanja pedofilian laillistamiseksi”. Puolimatka päätteli tasa-arvoisen
avioliittolain, jota hän on raivoisasti
vastustanut, johtavan pedofilian laillistamiseen.
Nyt alkoi tapahtua. Muun muassa
Jyväskylän yliopistokin heräsi horroksestaan. Rehtori Keijo Hämäläinen ilmoitti yliopiston sanoutuvan irti Puolimatkan kirjoituksesta. Hämäläisen
mukaan se ei vastaa yliopiston arvomaailmaa. Rehtori ilmoitti, että Puolimatkan kuulemisen jälkeen päätetään, ryhtyykö yliopisto asiassa ”joihinkin toimenpiteisiin”. Hämäläinen
kertoi myös yliopiston perkaavan hänen opetustaan yliopistolla.
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta tulkitsi Puolimatkan rinnastavan homouden ja pedofilian ja tyrmäsi oikopäätä hänen kirjoituksensa. Ylioppilaskunta totesi, että ”Puolimatka
sulauttaa ennennäkemättömällä tavalla homoseksuaalisuuden, eläimiin sekaantumisen, nekrofilian ja pedofilian
toisiinsa rinnastettaviksi muuttujiksi”.
Professori Petri Luomanen Helsingin yliopistosta kirjoitti Vartija -lehdessä (18.8.2018) otsikolla ”Puolimatka uhkaa akateemisen tutkimuksen ja
opetuksen vapautta”. Kirjoituksessaan
Luomanen lyttää Puolimatkan päästön.
Luomanen toteaa, että Puolimatkan
blogikirjoituksessaan käyttämien julkaisujen sisältöä on kuvattu ja lainattu oikein, jos julkaisu on sopinut tukemaan Puolimatkan argumenttia. Jos
näin ei ole, sisältöä on kuvattu monin
paikoin räikeästi väärin, yksipuolisesti tai muuten harhaanjohtavasti. Käytettyjen lähteiden luonnetta ei kuvata
asianmukaisesti, suoria lainauksia lyhennetään tarkoitushakuisesti ja niitä

sijoitetaan alkuperäisestä poikkeavaan
yhteyteen merkityksen muuttamiseksi.
Luomasen mukaan kyse ei voi olla pelkästä huolimattomuudesta, sillä
kaikissa virheissä on sama piirre: Tapa, jolla aiempaa tutkimusta vääristellään, tukee suoraan Puolimatkan kirjoituksessa kehiteltyä ajatuskulkua. Samanlaisia piirteitä on tullut esiin myös
muissa Puolimatkan julkaisuissa, joihin Luomanen on perehtynyt tarkemmin eri yhteyksissä.
Petteri Nieminen teki gradun ItäSuomen ylipistossa (Evoluutioteorian
ja uskonnon suhde: Luonnontieteellinen ja teologinen argumentaatio Tapio Puolimatkan teoksessa Usko, tiede ja evoluutio, 2012). Nieminen törmäsi samanlaiseen sumutukseen kuin
Luomanen. Paljon voimakkaita väitteitä, joista suuri osa ilman lähteitä. Ja
tietysti olkinukkeargumentteja. Monet
sitaatit on irrotettu asiayhteydestään.
Usean sivun mittaisia suorilta lainauksilta vaikuttavia käännöksiä ei ole merkitty sitaateiksi.
Puolimatkan pedofiliakirjoitus torpedoitiin laajalti. Mutta puolustajiakin
löytyy, sananvapauteen liittyen. Kuten
kiihkouskovaiset kansanedustajat Päivi Räsänen (kd) ja Laura Huhtasaari
(ps), joka väittää Puolimatkan joutuneen ”vainon kohteeksi”.
Puolimatkan arvosteleminen ei
Luomasesta vaaranna sananvapautta.
Puolimatkan oma kirjoittelu sen sijaan
on uhka akateemiselle tutkimuksen ja
opetuksen vapaudelle.
Tätä artikkelia kirjoitettaessa Puolimatkan kohtalo on auki. Jos tälle sarjahuijarille ei nyt anneta kenkää, yliopisto tekee itsestään naurettavan salliessaan Puolimatkan jatkuvasti toimia
professorin arvovaltaa ja asemaa hyväksi käyttäen tieteen vastaisesti, kiihkouskovaisena propagandistina TIEDEYLIOPISTOSSA.
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KEISARIN
UUDET
VAATTEET

M
Robert Brotherus

e ihmiset olemme
sosiaalisia olentoja. Meille on väliä sillä mitä muut
ajattelevat meistä.
Meille on tärkeää
kokea kuuluvamme erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin, olivatpa ne sitten perhe,
suku, työporukka, kaveriporukka, poliittinen suuntaus, yhdistys - tai uskonto. Yhteenkuuluvuutta erilaisiin yhteisöihin osoitetaan joukolla yhdenmukaisia tapoja ja uskomuksia. Sosiaalinen paine olla samaa mieltä “oman”
porukan kanssa voi olla suuri, jopa
niin että erimielisyyden sattuessa voi
sosiaalinen paine salata me erimielisyys ja näytellä olevansa samaa mieltä olla suuri.
Tätä sosiaalista mekanismia kuvaa
mehevästi Hans Christian Andersenin 1837 julkaistu satu ”Keisarin uudet vaatteet”. Sadussa huijarit teeskentelevät osaavansa kutoa taikavaatteita,
jotka ovat kauneudessa vertaansa vailla mutta näkymättömiä typeryksille.
Kauniista vaatteista kiinnostunut keisari tilaa huijareilta puvun. Kun huijarit tulevat esittelemään valmista ”pukua” keisarille, huomaa tämä kauhukseen ettei näe heidän käsissään mitään.
Mutta keisari ei halua kenenkään ajattelevan että hän olisi typerys, joten hän

teeskentelee näkevänsä vaatteet ja ihailee lennokkaasti niiden kauniita värejä ja kuvioita. Koko hoviväki toimii samoin, joten loppujen lopuksi vaikka
kukaan ei näe olemattomia vaatteita,
kaikki luulevat kaikkien muiden näkevän ne ja näyttelevät mukana.
Samantyyppinen mekanismi selittää osaltaan uskontojen yleisyyttä.
Uskovaiset ystäväni ovat kertoneet
minulle, että heidän uskonsa on harvoin niin vahvaa kuin mitä he näyttävät ulospäin. Ei - heillä on kausittain epäilyjä, isoja ja syviä epäilyjä
uskonsa todellisuudesta ja perusteista. Mutta tällaisia epäilyksiä ei haluta
julkisesti paljastaa - niitä ei ole sopiva
paljastaa. Sillä muiden uskoa ei haluta häiritä epäilyillä - se on paheksuttavaa. Muiden uskoa on päinvastoin
sopivaa tukea omalla vahvan uskon
ilmaisulla - silloinkin kun se ei ole
vahva. Niin kaikki horjuvat epäilyssä
mutta luulevat kaikkien muiden olevan horjumattomia. Ja mitä pidempään on esittänyt uskovaisen osaa sitä nolommaksi käy tunnustaa tulleensa huijatuksi ja sitä vahvemmaksi paine vain jatkaa näyttelyä. Uskontojen
epäilyn paheksuminen on ollut aikoinaan niin laajaa, että julkinen epäily herätti sosiaalista paheksuntaa jopa uskovaisten piirin ulkopuolella koko yhteiskunnassa. Uskontojen epäily oli tabu.

Keisarilla ei ole vaatteita. Uskonnot
ovat väärässä. Jumalia ei ole olemassa.
Jeesus ei pelastanut ketään, kuoli vailla toivoa eikä ole tulossa takaisin. Tämä elämä on ainoa, joka meillä on eikä sen jälkeen ole odottamassa taivasta tai helvettiä.
Andersenin satu päättyy toiveikkuutta herättävällä tavalla. Lopussa
pieni viaton tyttö huutaa: ”Keisarilla
ei ole vaatteita!” ja kaikki huomaavat
tulleensa petetyiksi. Myös uskontojen
suhteen ympäri maailman, Suomi mukaan lukien, nuoret ovat merkittävästi
vähemmän uskonnollisia kuin edelliset sukupolvet. Ja ennen kaikkea nuoret näyttävät olevan paljon vapaampia uskontokritiikin tabusta: internetin suositut keskustelupalstat pursuavat uskontokriittistä huumoria, joka
paljastaa keisarin olevan alasti.
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ISLAMIN USKONTOA
ON SYYTÄ KRITISOIDA

V
Esa Ylikoski

apaa-ajattelijain liitto on
uskonnottomien edunvalvonta-, ihmisoikeusja kulttuurijärjestö, joka
myös edistää tiedepohjaista maailmankuvaa,
kriittistä ja rationaalista ajattelua sekä humanistista etiikkaa ja elämänkatsomusta. Tältä pohjalta on selvää, että
vapaa-ajattelijat arvostelevat kristinuskon rinnalla myös islamin uskontoa,
islamilaisia uskonnollisia yhdyskuntia sekä niihin kytkeytyviä ihmisoikeusongelmia Suomessa ja maailmalla.
Kun kristillisten kirkkojen piirissä
Suomessa on monikymmenkertaisesti
jäseniä islamilaisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin verrattuna, on luonnollista,
että sanan säilä on määrällisesti eniten
kohdistunut kristinuskoon ja ev.-lut.
kirkkoon. Tähän vaikuttaa myös valtiokirkkoasema ja epäreilut etuoikeudet, kuten verotusoikeus, hautausmaamonopoli sekä vauvakasteesta johtuva kirkollisverovelvollisuus ja pakol-
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linen uskonnonopetus peruskoulusta
aina lukioon asti.
Islamilaisen hegemonian ja uskonnollisen painostuksen alla olevista
maista lähtöisin olevien maahanmuuttajien määrän lisäännyttyä on kasvanut tarve nostaa esiin ihmisoikeuksia,
sekularismia ja humanismia myös islamin uskonnon ja siihen kiinteästi liittyvien ongelmallisten sääntöjen ja tapojen kritiikin kautta. Kaikki muslimimaista tulleet eivät ole muslimeja,
mutta toimimme myös sen puolesta,
että saatuaan mahdollisuuden vapaaseen ajatteluun yhä useammat ovat
ex-muslimeja samalla kun muutenkin edistämme maallistumista.
Islamin oppi kaikkivaltiaasta ja
kaikkitietävästä jumalasta, Allahista,
on yhtä perusteeton, väärä ja vahingollinen kuin kristinoppikin. Lupaukset kuoleman jälkeisestä paratiisista tai
ikuisestä elämästä taivaassa ovat epätosia ja myös vahingollisia, helvetillä
pelottelulla tai ilman, koska tosissaan
otettuna ne saavat ihmiset stressaantumaan henkisesti ja tuhlaamaan ai-

kaansa, ainoaa elämäänsä täysin turhiin rituaaleihin, kuten vaikkapa viiteen päivittäiseen rukoiluun.
Uskomusten perusteella syntyneet
instituutiot valvovat ja kontrolloivat
ihmisten elämää vaatien tiukkojen
käyttäytymissääntöjen noudattamista
imaamiensa ja pappiensa johdolla. Jos
jollakin säännöllä on satoja tai tuhansia vuosia sitten ollut yhteisöille ehkä
jotakin käytännön hyötyä, sellaisista
kiinni pitäminen nyt, täysin toisenlaisissa oloissa on vahingollista. Erityisen
tuomittavaa on yhä jatkuva naisiin ja
tyttöihin kohdistuva epäyhdenvertainen kohtelu ja sorto.
Uskonnot haittaavat miljardien ihmisten elämää vakavasti myös parisuhteiden, seksuaalisuuden ja lisääntymisterveyden alueilla. Niin meillä
kuin muualla.
Samoin on ollut ja on yhteiskunnan
kehitykselle vahingollista uskonnollisten kertomusten nostaminen tieteellisen tiedon edelle, uskonnon ylikorostaminen koulutuksessa sekä maallisen
sivistyksen, kulttuurin, koulutuksen,

Pääsihteerin palsta

tieteen ja sananvapauden rajoittaminen.
Sikälikin on valitettavaa, että Suomessa on valtiokirkko ja Sipilän-Orpon-Soinin hallitus esittää eduskunnalle vuonna 2018, että ministerin
tehtävään astuvalla olisi virkaanasettamisjuhlallisuuksissa mahdollisuus
asettaa Raamattu Suomen lain edelle
ja vannoa ”pyhän evankeliumin” ni-

Samalla on paikallaan muistuttaa,
että islamin ja kristinuskon lisäksi
myös hindulaisuuteen ja buddhalaisuuteen papistoineen kaikkineen näyttää kytkeytyvän väkivallan käytön ja
sodan sytykkeitä, kuten Sri Lankassa,
Myanmarissa ja Intiassa on nähty. Ja
vielä pitää muistuttaa, että sotiin on
myös maallisia syitä, kuten rahan ja
vallan tavoittelu sekä ideologispoliit-

Uskonnot haittaavat
miljardien ihmisten elämää.

meen. Valtiovaltamme osalta on valitettavaa myös, että jumalanpilkka on
kriminalisoitu eli säädetty rangaistavaksi rikoslaissa, kun monissa maissa
ihmisiä uhataan kuolemantuomioilla ja satojen iskujen ruoskimisrangaistuksilla jumalanpilkkasyytösten ja uskosta luopumiseen vuoksi.
Suomen tulisi kansainvälisessä toiminnassaan voimakkaammin puolustaa ihmisoikeuksia ja arvostella ihmisoikeusrikoksia ylipäätään ja myös silloin, kun niiden motiivit näyttävät kytkeytyvän uskontoihin ja niiden välisiin
tai sisäisiin kiistoihin. Suomen ei tule
välttää esimerkiksi Saudi-Arabian uskonnollisesti motivoituneen sotapolitiikan ja ihmisoikeusrikosten arvostelua, vaikka maalla on öljyä ja rahaa.
Lukemattomat sodat ovat kytkeytyneet kristinuskon ja islamin uskonnon
eri suuntiin. Kristinuskon samoin kuin
islamin uskonnon levittäminenkin on
taannoin toteutettu väkivallan, miekkalähetystyön ja uskonsotien kautta. Lähetyskäskyt, ”menkää ja tehkää
kaikki…” sekä kaikkien ”islamiin palaaminen” ovat voimassa. Tämänkin
hetken sodat näyttävät kytkeytyvät tavalla tai toisella uskonriitoihin.

tinen ääriajattelu ja dogmatismi. Tällöin usein myös uskontoja ja uskovaisia käytetään hyväksi.

Maahanmuuttajatyöstä
Suomessa tulisi jo turvapaikanhakijoille ja sitten pakolaisaseman saaneille samoin kuin monilla muilla perusteilla maahamme muuttaneille kertoa,
että uskonnonvapauteen Suomessa sisältyy kaksi puolta: oikeus liittyä, kuulua, harjoittaa ja julistaa uskontoa sekä oikeus erota uskontokunnasta, oikeus olla kuulumatta ja olla harjoittamatta uskontoa sekä oikeus ilmaista
vakaumus.
Uskonnonvapaus koskee myös eiuskonnollisia ja uskonnottomia, joihin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan kuuluu ateisteja, agnostikkoja, skeptikkoja ja uskontojen
suhteen välinpitämättömiä. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän myös uskonnon tai vakaumuksen vuoksi, mikä tarkoittaa suojaa niin uskonnollisille kuin uskonnottomille ja ei-uskonnollisille.
Uskonnollinen tai uskonnoton katsomus on yksilöllinen, ja uskonnon-

vapaus on ensi sijassa yksilön oikeus.
Katsomus ei ole joko-tai -suhteessa esimerkiksi uskontokuntaan, vaan
uskonnollisuuden, sekulaarisuuden,
ei-uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden aste vaihtelee yksilö- ja perhekohtaisesti. Maahanmuuttajiin tulee viranomaistoiminnassa suhtautua
yksilöinä, ei jonkun uskonnollisen tai
katsomuksellisen ryhmän edustajina.
Puhevalta on yksilöllä eikä imaamilla.
Maahanmuuttajan lähtömaahan
liittyvää uskonto-olettamaa tulee välttää, sillä esimerkiksi kaikki Lähi-idästä
tulevat eivät ole islaminuskoisia. Alueelta on muuttanut myös ateisteja sekä ei-uskonnollisia tai tapakulttuuriltaan sekulaareja ihmisiä. Osa turvapaikanhakijoista on paennut nimenomaisesti myös uskonnollista sortoa.
Ateismiin, uskosta luopumiseen ja jumalanpilkkasyytöksiin suhtaudutaan
monien pakolaisten lähtöalueilla kuolemanvakavasti.
Turvapaikanhakijoiden tulee saada harjoittaa uskontoaan, mutta samalla tulee huolehtia, että vastaanottokeskuksissa tai muissa yhteisöissä ketään ei painosteta osallistumaan
uskonnonharjoitustilaisuuksiin. Turvapaikanhakijoilla on oikeus vaihtaa
uskontoa tai luopua uskonnosta. Ihmisten hädänalainen psykologinen tilanne huomioon ottaen vastaanottokeskuksissa on tärkeää, että heitä suojellaan uskonnolliselta painostukselta
ja ulkopuoliselta uskonnolliselta lähetystyöltä.
Kotouttamiskoulutuksissa uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestöjen edustajien olisi hyvä saada käydä kertomassa uskonnottomien olemassaolosta, tapakulttuurista,
oikeuksista ja toiminnasta Suomessa.
Myös tavallisessa peruskoulussa ja lukiossa - niin luterilaisessa kuin islamin
uskonnonopetuksessa - pitää opetussuunnitelman mukaan käsitellä myös
uskonnottomuutta. Siinä uskonnottomien yhteisöjen kokemusasiantuntijoiden vierailut voivat olla hyvä apu
opetuksessa.
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USKONTO JA LUOKKAEROT
- HAASTATTELUSSA KATRIINA JÄRVINEN

K
Eero Suorsa

eskustelimme psykoterapeutti ja kulttuuriantropologi Katriina Järvisen
kanssa laajasti uskonnosta, rahasta ja luokkaeroista toukokuussa. Järvisen
ja professori Laura Kolben kirjoittamasta Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa -julkaisusta tuli syksyllä
2017 kuluneeksi 10 vuotta. Järvinen on
kirjoittanut paljon yhteiskuntaluokasta, sekä taakseen jättämästään helluntailaisyhteisöstä ja siinä kasvamisesta.
Mitä Järvisellä on sanottavaa siitä,
että kiivas, karismaattinen uskonnollisuus nähdään julkisessa keskustelussa
takapajuisuuden ja sivistymättömyyden − alaluokkaisuuden määreiden −
linssin lävitse? Tapaluterilaisuus − se,
että lapset kastetaan, naimisiin mennään kirkossa − koetaan keskiluokkaiseksi normiksi, säädyllisen ihmisen tavaksi, jota noudatetaan ilman uskonnollista vakaumusta.
”Olisi tavallaan yksinkertaista, jos
karismaattisessa uskonnollisuudessa
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olisi kysymys yhteiskunnallisesti huonossa asemassa olevien ihmisten keino
selvitä vaikeassa tilanteessaan. Mutta
antropologian opinnoista ymmärsin,
että kehitys ei aina kulje sellaisia polkuja, että kaikissa kulttuureissa mentäisiin eteenpäin valistuksen ja koulutuksen kautta. Suomessa tästä käy yhtenä esimerkkinä Koivuniemen lahko,
jonka jäsenet ovat korkeasti koulutettuja diplomi-insinöörejä. Maailmanlaajuisesti ei ole myöskään osoitettu,
että itsemurhaiskuja tekevät fundamentalistit olisivat erityisen huonoosaisia ihmisiä. Itse asiassa he ovat
usein korkeasti koulutettuja ja lähtöisin hyvistä taustoista. Kyse on median
tavasta tarkastella asiaa. Uskonnollisissa ääriliikkeissä on mukana ihmisiä
hyvin monenlaisista taustoista.”
Järvinen ei ole ollut mukana helluntailaisyhteisössä 37 vuoteen. Hän
kuitenkin seuraa edelleen liikkeen toimintaa jonkin verran ja tuntee siihen
kuuluvia ihmisiä. Hän pohtii vuosikymmenten saatossa tapahtunutta
muutosta näin: ”Muutos jäsenistössä on vastannut muun yhteiskunnan

muutosta. Kun olin itse lapsi, enemmistö seurakuntalaisista oli työväenluokkaa, mutta siihen aikaan myös
enemmistö kansasta oli työväenluokkaa. Tuolloin jäsenistössä esimerkiksi lääkäri ja diplomi-insinööri olivat
poikkeuksia. Käsitykseni mukaan nykyään seurakunnan luokkajako noudattaa yhteiskunnan yleistä luokkajakoa.”
”Mutta täytyy sanoa, että kaikkein
kiihkomielisimmät helluntailaiset ovat
usein vähemmän koulutettuja. Tämä liittynee yhteisön statushierarkiaan, jossa arvostusta saa aivan maallisilla asioilla, kuten koulutuksella ja
omaisuudella. Jos seurakunnan jäsen
ei omaa kumpaakaan, hän voi olla äärimmäisen omistautunut ’Jumalan valtakunnan työlle’ ja nostaa näin statustaan. Tähän kategoriaan menevät esimerkiksi entiset päihderiippuvaiset ja
vangit. Jakautuneisuutta voisi verrata
Perussuomalaisiin, joissa on koulutettua ja käytöstavat hallitsevaa porukkaa, mutta sitten on Teuvo Hakkaraisen ja James Hirvisaaren kaltaisia tapauksia (jotka muuten ovat tai ainakin
jossain vaiheessa ovat olleet helluntailaisia). Sekä helluntailaiset että perussuomalaiset yrittävät pitää nämä äärilaidat mukana saadakseen mahdollisimman paljon väkeä jäsenrekisteriin.”
”Helluntailaisyhteisöissä on hyvin
samat kriteerit kuin ihmislaumassa
yleensä, eli jos olet rikas tai koulutettu,
saat vapauksia vakaumuksen noudattamisen suhteen. Korkean statuksen
henkilön alkoholin käyttöä katsotaan
läpi sormien ja kokouksissa käymisen
vähyydestä ei huomautella. Korkeasti koulutetut ihmiset tuovat seurakuntaan tietotaitoa ja rikkaat tuovat rahaa
yhteiseen kassaan. Arvostetut jäsenet
antavat myös hyvää kuvaa seurakunnasta ulkopuolisille”
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”Huomasin aikoinaan myös naimakauppojen kohdalla, että Jumala johdatti usein yhteen lääketieteellisessä opiskelevan pojan ja seurakunnan
ihailluimman kaunottaren. Takapenkin finninaamatytön oli turha haaveilla komeasta kuoron johtajasta tai tulevasta lääkäristä. Vastaavalla tavallahan jääkiekkoilijat ja missit päätyvät
yhteen maallisessa yhteiskunnassa.”,
Järvinen toteaa.
Kummitteliko helluntailaisyhteisön
paino Järvisen opiskeluissa Helsingin
yliopistossa? ”Kyllä, ihan jo alan valinnan kautta. Vanhempani eivät voineet ymmärtää, miksi olin kiinnostunut ’pakanakansojen’ tutkimisesta. Pakanathan olivat pahoja, tai ainakaan
ne eivät olleet vielä löytäneet jeesusta.”
Helluntailaisyhteisössä oli omia normeja opiskeluvalintojen suhteen. ”Monet entiset helluntailaiset jakavat kanssani saman kokemuksen, että suositeltaviksi ammateiksi laskettiin esimerkiksi opettaja, insinööri, sairaanhoitaja
ja lääkäri. Sen sijaan esim. filosofiaa,
kulttuuriantropologiaa ja uskontotiedettä karsastettiin. Ei siis mielellään
mitään yleissivistävää, sillä sellainenhan olisi saattanut synnyttää kritiikkiä
ja epäilyä uskoa kohtaan.”
”Lääkärin ammatti sopii helluntaiseen ajatusmaailmaan. Lääkäri voi saada lähetyskutsun, mennä naimisiin naissairaanhoitajan kanssa ja lähteä yhdessä
tämän kanssa lähetystyöhön. Tai hän voi
palvella Jumalaa vastustamalla abortteja.
Uskovaiset ajattelevat myös naiivisti, että esimerkiksi ristiriipuksen pitäminen
kaulassa voi todistaa Jumalan armosta
potilaille ja työkavereille.”
Oliko Järviselle helppoa tuoda oma
uskovainen työväenluokkainen perhetaustansa esiin Helsingin yliopistossa
1980-luvulla? ”Ei todellakaan, se oli
hirvittävä häpeä. Asuin erään toisen,
ulkomaille lähteen helluntailaistaustaisen tytön asunnossa Korkeavuorenkadulla. Eräs opiskelukaveri kävi luonani
kylässä. Myöhemmin minut kutsuttiin
hänen luokseen bileisiin yläluokkaisten opiskelijoiden joukkoon Tehtaankadulle. Siellä kaikki olettivat minun
olevan hienosta perheestä, koska olivat
kuulleet minun asuvan ullakkoasunnossa yhdellä Helsingin kalleimmista kaduista. Joku kysyi uteliaana, mitä isänä tekee. Seurasi hiljainen hetki
ennen kuin sanoin, etten halua puhua
asiasta. Ehkä he luulivat isäni olevan
joku tunnettu nimi. Mutta pyrin aina
välttämään tilanteita, joissa vanhem-

pieni ammatit olisivat tulleet puheeksi. Äitini työskenteli siivoojana ja isäni oli kohonnut tehtaan juoksupojasta
työnjohtajaksi. Välillä sanoinkin, että
isäni työskenteli johtotehtävissä, vaikka se oli kaukana totuudesta.”
Miten Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa -kirja sai alkunsa? ” Polku tähän lähti liikkeelle eräältä opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvalta kurssilta. Sain siellä referoitavaksi
sosiologi Pierre Bourdieun artikkelin
suuresta ja pienestä kurjuudesta. Sen
mukaan suuri kurjuus oli ulkopuolisenkin helppo havaita, se oli sitä, ettei ollut ruokaa, asuntoa tai muita perustarpeita. Minä olin kuitenkin saanut aina vatsani täyteen ja katon pääni
päälle. Siksi tuntuikin usein, ettei ollut
mitään syytä valittaa. Bourdieun käsite pieni kurjuus sen kertoikin juuri minun kohtalostani, siitä että olin huonoosainen omassa viiteryhmässäni. Tulin
juuri sillä kurssilla erityisen otetuksi
luokkaeroista, kun eräs yläluokkainen
opiskelija väitti, että kaikki ovat Suomessa lähtökohtaisesti samalla viivalla.
Kirjoitin lopputyön omista ajatuksistani ja kokemuksistani sillä seurauksella, että opettaja kehotti minua julkaisemaan tekstin. Vähän mietittyäni lähetin sen Yliopisto-lehteen ja päätoimittaja päätti julkaista sen, vaikka juttu
poikkesi yleisestä linjasta. Tulin tekstissä kaapista ulos työväenluokkaisen
taustani kanssa. Seuraukset olivat aika
dramaattisia. Monet lopettivat tervehtimiseni ja mielenterveyttäni epäiltiin.”
Miten työväenliikkeeseen suhtauduttiin helluntaisyhteisössä? ”Sehän
oli ihan perkeleestä. Kaikki vasemmistolaisuus oli aivan kamalaa. Neuvostoliitto yhdistyi antikristukseen ja
lopunaikaan, Kekkosta piti kunnioittaa
ja Kekkosen puolesta piti rukoilla, että
tämä tekisi viisaita päätöksiä ja estäisi meitä joutumasta helvettiin eli Neuvostoliiton alaisuuteen. ”
Entä äänestyskäytös? ”Lapsuudessani siitä opeteltiin pidättäytymään, koska ’meidän politiikkamme oli taivaissa’. Lopun aikojahan odotettiin silloin
kiivaasti. Tilanne kuitenkin muuttui
lääkäri Ulla Järvilehdon myötä, joka
oli mukana 1970-luvulla syntyneessä
Kristillisessä liitossa (nyk. KD). Monet
uskovaiset äänestävät edelleen kristillisiä.”
Entä uskonto ja raha? ”On huolestuttavaa, että uskonto ja liike-elämä ovat kytköksissä toisiinsa. Toivoisin tutkivaa journalismia tästä ai-

heesta, esimerkiksi siitä, minkälaisia kytkykauppoja herätysliikkeillä
on joissakin kunnissa”, Järvinen toteaa. ”Helluntailaisten parissa on omat
talousrikollisensa, jotka säännöllisin
väliajoin käyvät kääntymässä vankiloissa ja tulevat sitten uudistuneina
takaisin seurakuntaan. Esimerkiksi
tunnettu ja rikoksista tuomittu liikemies Arto Merisalo on helluntailainen, tai on ainakin ollut. Uskovaisten
rikollisten toiminta voi olla todella
raakaa. He esiintyvät suurina Jumalan miehinä ja saavat helposti huijattua vilpittömiltä uskovaisilta koko
omaisuuden. Tässä suhteessa helluntailaiset eroavat käsitykseni mukaan
lestadiolaisista: lestadiolaiset haluavat vaurastua pitkällä tähtäimellä,
kun taas helluntailaisten parissa toiminta on paljon kiivaampaa. Lestadiolaisyhteisössä menettää kasvonsa
ja maineensa hyvin nopeasti talousrikosten myötä, mutta helluntailaisten parissa tämä vain kasvattaa karismaa; vankilassa käydään katumassa
ja pyytämässä syntejä anteeksi, mutta sama kierre toistuu vapautumisen
myötä kerta toisensa jälkeen.”
Helluntailaisten käännytysstrategia on myös muuttunut: ”Enää sielujen kalastelussa ei tuoda julkisuuteen
Miss Suomi Anne Pohtamon tai laulaja Eija Merilän tapaisia hahmoja.
Nyt suositaan esimerkiksi kristillisiä
räppäreitä tai menestyviä urheilijoita. Helluntailaiset ovat aina onnistuneet pitämään kiinni ajanhengestä. Se
on varmasti liikkeen menestyksen yksi salaisuus.”
Entä suhtautuminen köyhyyteen?
”Köyhä sai olla, jos oli hyvä syy, esimerkiksi jos tulipalo tai muu katastrofi oli vienyt omaisuuden. Yleensä
kuitenkin ajateltiin, että kun etsii ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki maallinen hyvä tulee sen mukana. Köyhyys saattoi siis johtua siitä,
ettei elämässä ollut siunausta, mikä
taas johtui uskon heikkoudesta. Saarnamiehillä oli usein hienot autot, eikä rahojen alkuperää kyselty. Hienoa
menopeliä pidettiin osoituksena Jumalan siunauksesta.”
Haastattelun lopuksi pohdimme
vielä seurakuntien taipumusta hyödyntää hädänalaisia esimerkiksi leipäjonojen ”piiloevankelioinnin” kautta. Artikkeli onkin hyvä päättää mietelauseeseen: ”Kun kettu kuulee jäniksen huutavan, se tulee paikalle, muttei
suinkaan auttaakseen.”
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FILOSOFIAN OPETUKSEN JA ET:N
OPETTAJAKOULUTUKSEN PIONEERI
MUISTELEE

T

Eero Suorsa

urussa pitkään vaikuttanut filosofian opetuksen ja
ET:n opettajankoulutuksen
pioneeri Marita Airakorpi
aloittaa:
”Filosofian opetus alkoi pakollisena lukioissa 1994. Jo 1960-luvun lopussa oli vahva ilmapiiri siitä, että filosofia ja erityisesti etiikka tulisivat
pakollisiksi oppiaineiksi kouluihin.
Filosofiaa on kyllä opetettu suomalaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi
1724 filosofiaa opetettiin noin kymmenen viikkotuntia, myöhemmin
1800-luvulla tämä tosin yhdistettiin
psykologiaan. 1941 filosofiaa tarjottiin vaihtoehtoisena oppiaineena psykologialle, ja itse opiskelin filosofiaa
oppikoulussa. 1970 lukion uudistamiskomitea jätti mietinnön todeten
että uskonnonopetuksesta vapautetuille on järjestettävä etiikan opetusta jos samalla luokalla on vähintään
viisi oppilasta. 1980-luvulla oli filosofian aallonpohja; tuolloin vain kahdeksan lukiota koko Suomessa tarjosi
filosofiaa vapaaehtoisena oppiaineena. Kuten elämänkatsomustiedon ja
filosofian ylitarkastaja Pekka Elo totesi 1994 kirjoituksessaan Opettamisen filosofia “miten lukiot ovat pärjänneet ilman filosofian opetusta”?
23.9.1993 valtioneuvosto teki lopultakin päätöksen asiasta. Toimiessani
tuntiopettajana Turun yliopiston filosofian laitoksella 1970-luvulla luennoin filosofiaan erikoistuville opettajille, jotka olivat erikoistuneet lähinnä uskontoon ja psykologiaan. Mietin tuolloin, miten aidon rehellinen
uskonnonopettaja voi kyseenalaistaa
oman uskonsa ja uskontonsa, jos sen
perusta on kyseenalaistaminen. Miten oppilaita voi opettaa jos aineen
substanssi ei ole hallussa?
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”Filosofiaa olen opiskellut vuodesta 1966 alkaen ja toiminut Turun yliopiston filosofian laitoksen tuntiopettajana. Perhe-elämän tuoma pitkä ero
aineesta päättyi 1989. Päädyin käytännöllisen filosofian professorin Juhani
Pietarisen assistentiksi. Yliopisto-opetuksen lisäksi sain tilaisuuden opettaa
filosofiaa myös keskiasteella, esimerkiksi Turun terveydenhuolto-oppilaitoksessa. Vuodesta 1995 olen opettanut filosofiaa Turun Puolalanmäen lukiossa tuntiopettajana, sekä TSYK:ssä
joitakin kursseja. Oppilaat ovat parhaat opettajani, näin voin sanoa vakaumuksen vahvalla äänellä.”
”Entä ET? Uskontoa korvaava oppiaine on vuodesta 1985 antanut uskontokuntiin kuulumattomille antanut mahdollisuuden käytännöllisen filosofian opiskeluun. Pekka Elo ehdotti aikoinaan oppiaineen engl. nimeksi
”practical philosophy”, käytännöllinen
filosofia. Nykyisin oppiaineen englanninkielinen nimi on ”philosophy of life”, elämänfilosofia. Kyseisen oppiaineen tulo peruskouluun sai minut innostumaan. Keväällä 1985 tiedustelin
pätevyysvaatimuksia sen opettajaksi. Näistä viranomaiset eivät osanneet
kertoa. Kysyin mahdollista opetettavien määrää, jota ei oltu arvioitu.
”Myöskään opetusmateriaalista ei
ollut tietoa. ”Voitte jättää ilmoituksen
halukkuudesta kyseessä olevan oppiaineen opettajaksi. Otamme tarvittaessa
yhteyttä”, totesivat viranomaiset. Minulla oli perhe elätettävänä. Lähdin liikunnan ja yhteiskunnalisten aineiden,
psykologian ja konst och miljö fostranin eli ympäristö- ja taidekasvatuksen
opettajaksi Paraisille valtion kalatalousoppilaitokseen.
”Sittemmin poikani ja tyttäreni
opiskellessa ET:tä olen saanut seurata opettajien käsityksiä oppiaineesta.
Opettajasta riippuen opiskeltiin jo-

ko liikennesääntöjä tai Astrid Lindgrenin Veljeni leijonamieli -teosta.
Oppiaineen substanssi tuntui olevan
jonkinlainen sillisalaatti. Opettaessani yliopistossa vuodesta 1989 elämänkatsomustiedon peruskurssia olen
saanut mahdollisuuden opettaa tulevia ET:n opettajia ja OKL:n opiskelijoita. Opinnäytteistä tuolloin lukemani empiiriseen aineistoon perustuvat
tulokset olivat masentavia Turun seudulla, koska näistä kävi ilmi että oppiaineen substanssi ei ollut opettajilla
hallussa. Tätä työtä ei voi tehdä muuta
kuin palavasta intohimosta ET:n ja filosofian opetukseen. Opettamieni oppiaineiden materiaalien tuottamiseen
olen saanut myös osallistua. Opettajana oleminen on ihmisen olemusta koskeva kysymys. Yksi oman ihmiskäsitykseni keskeinen osa on ihmisen keskeneräisyys, mikä oli myös opettajani,
Turun yliopiston teoreettisen filosofian professorin Sven Krohnin keskeisiä tutkimusteemoja. On itsestään selvää että, oma ihmiskäsitykseni määritteli myös ihmisihannetta, jonka kaltaisiksi toivoin oppilaideni kehittyvän
ihmisinä. Tämän voisi ilmaista Friedrich Nietzschen sanoin: ”Tule siksi
mikä olet.” Eli etsi siis omintasi. Filosofi Lauri Rauhalan sanoin: ”Individualisti ei ole haukkumasana, vaan nimi vastuulliselle ja itseään ohjaamaan
kykenevälle persoonallisuudelle, jollaisiksi kaikkien tulisi kehittyä. Hän on
helposti ohjautuvalle massaihmiselle
käänteinen ilmiö.”
”Oletan että opettajan roolini ei
eroa siitä mitä olen tavallisena ihmisenä, vaikka opettajuus ymmärretään
usein tiettynä roolina. Roolin viitekehyksessä miellän oman ammatti-identiteettinä jonkinlaiseksi näytöksen läpi viejäksi. Hyvä näyttämötyöskentely
edellyttää hyvän yleisön. Innostuneet
oppilaat takaavat hyvän opetuksen.
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Oma roolipukuni on sellaisen näyttelijän asu, milloin koomikon, totisen torvensoittajan joka haluaa sytyttää oppilaansa. Minulle opettaminen oli kutsumustyö ja sillä oikeutin oman laatuni
opettamisen. ”
”Yleisöön, oppilaisiini, en kuitenkaan suhtautunut laumana, vaan ihmiskäsitykseni mukaisesti pyrin kohtelemaan heitä yksilöinä. Näiden yksilöiden toivoin oppimateriaalin puitteissa oppivan myös tiedostamaan,
tutkimaan, tarkentamaan ja avartamaan käsityksiään paitsi maailmasta,
erityisesti omasta itsestään. Opetin filosofiaa vanhahtaen ilmaisten viisauden rakastamisena. ”
”Yksi eduskunnan hupaisimmista
päätöksistä oli ET:n opiskelun kieltäminen kirkkokuntaan kuuluvalta. Tätä tilannetta pyritään nyt muuttamaan.
Tällaisilla päätöksillä taattiin ainakin
uskonnonopettajille töitä. Mutta mitä vahinkoa voisi olla vähän laajakatseisemmasta katsomuksellisesta opiskelusta? ”
“Missä määrin on mahdollista uusintaa itse ajattelun perusteita (tuoda
esille uusia paradigmoja)? Kun filosofisen perinteen mukaisesti kyseenalaistan jumalan olemassaolon kysyen oppilaalta, mistä voit tietää, että jumala on? Filosofisen kysymyksen vastaukseksi ei riitä pelkkä auktoriteettiin
vetoaminen. Saatoin saada kauhistuneita katseita osakseni: eihän tuollaista nyt voinut kysyä. Itse asiassa opetin tradition mukaisia vastauksia kysymykseen. Lähdin keskiajan järkiperusteista jatkaen Kierkegardin sitaatin
kautta ”uskon, koska se on järjetöntä”
ja siitä fenomenologiaan. Omakohtaiseen, aitoon elämyksen perustuvaan
merkitykseen väitteen tieto- ja totuusperusteena.”
”Minkälaiseksi tulisi ymmärtää
opetuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen viitekehys? Paitsi että se on
jotain mikä tapahtuu tässä ja nyt, niin
se on myös tulevaisuutta. Vai onko se
vain menneisyys. Kulttuuriantropologi
Margaret Mead totesi että vanhemmat
eivät enää opeta lapsiaan - ammatit eivät enää periydy isältä pojille, vaan vallankumouksellisesti lapset opettavat
vanhempiaan, ja nykyään Meadin havainto pätee siihen että lapset opettavat vanhemmilleen informaation siirtoa. Lapset ovat tietysti kautta aikain
opettaneet vanhempiaan ihmiseksi kasvun vaikeassa taidossa. Sosiologi August Comte sanoi: ”Nähdä tie-

Minerva ja pöllönsä

tääkseen, tietää ennustaakseen, ennustaa ohjatakseen.” Kun emme osaa edes
ennustaa tulevaisuutta miten voisimme ohjata lapsia? Missä määrin opettaja voisi olla vapaa uudistaja? ”
”Mitä lopultakin tarkoittaa ilmaisu ”opettajan työ” Kyseistä ongelmaa
tarkastelee muun muassa Helsingin
yliopiston käytännöllisen filosofian
professori emeritus Timo Airaksinen artikkelissaan Ammattien etiikan filosofiset perusteet. Hyvää filosofian opettajaa on luonnehdittu muun muassa seuraavin määrein
Eero Voutilaisen opetusmonisteessa: älykkyys, joustavuus, huumorintaju, rehellisyys, itseluottamus, luovuus,
kiinnostus moniin asioihin, kärsivällisyys, sympaattisuus, suhtautuminen
kysymyksiin vakavasti ja kyky provosoida tarvittaessa.
”Nuorena kuollut filosofi Simone Weil ihmettelee eräässä kirjoituk-

sessaan, miten sellainen aivan keskeinen elämänarvo kuin rakkaus välittyy
aina vain oppien kautta. Hän toteaa:
”Niiden (oppien) virheenä on se, että
ne peittävät rakkauden olemuksen itsestään hyvään pyrkivänä voimana jo
ennen kuin ihmisellä on omakohtaista kokemusta toisen ihmisen rakastamisesta.”
Lopuksi Airakorpi toteaa Hegelin
ja Marxin juhlavuotena että Marxin vieraantumisen käsite ja Hegelin
dialektinen selitystapa on ajankohtainen nyky-yhteiskunnassa, mutta näkyvissä ovat vain teesi ja antiteesi vailla synteesiä. Airakorpi haluaa sanoa
Sven Krohnin runossa: ”niin kaikkihan olemme matkalla, kenet kohtasin varhain, kenet myöhemmin, kenet
laaksossa, kenet vuorella. Joka kohtaaminen kuitenkin oli lahja ja viesti ja opetus tässä hetkessä, sydänten
kosketus.”
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...OLINHAN SIELLÄ
MINÄKIN

O
Esa Ylikoski

tin mielelläni vastaan uskontojen historian
ja siveysopin ryhmän opetuksen, kun aloitin Turussa, Kupittaan yläasteella 1980-luvun alussa historian ja yhteiskuntaopin sekä silloisen kansalaistaidon tuntiopettajana. Tämä uskontoon kuulumattomille
tarkoitettu, YK:n ihmisoikeuskomiteassa heikoksi todettu oppiaine uudistettiin sisällöltään paljon paremmaksi,
elämänkatsomustiedoksi. Sen opetus alkoi heti minullakin syksyllä 1985.
Vapaa-ajattelijain liitto, lähinnä Erkki Hartikainen oli
tehnyt ansiokkaan työn ja valmistanut monistemuodossa
painetun elämänkatsomustiedon oppikirjan hyvissä ajoin
niin, että saatoin käyttää sitä jo ET:n edeltäjässäkin. Tästä
samoin kuin Opetushallituksen Pekka Elon kursseista oli
hyvä apu opetuksen valmisteluun, kun en ollut opiskellut
filosofiaa enkä uskontotieteitä.
Eri taustoista tulevien ET:n opettajien täydennyskoulutuksessa esillä olivat mm. osallistava opetus ja moraaliset
dilemmat eettiseen pohdintaan - yhtenä esimerkkinä Bruce Springsteenin Highway Patrolman.
Opetusryhmät olivat melko pieniä, mutta saivat silloin
tällöin lisää oppilaita kesken vuotta. Ja uskonnosta piti ”hakea vapautusta” päästäkseen ET-opetukseen. Muistan, että
kerran rehtori toi oppilaan vielä maaliskuussa. Kyllä hänkin ehti kevään kurssin ainakin läpi saada.
Kysyin useampaankin kertaan, kiusataanko teitä, kun
ette ole uskonnonopetuksessa. Vastaus oli selvä ei. Kuu-

TERVEHDYS SUOMEN
PUOLUEILLE

lemma muut ovat kateellisia heille, kun on pieni ryhmä ja
vähän rennompaa. Myönnän että näistä vuosista jäi tässä
suhteessa liiankin optimistinen kuva tilanteesta, sillä varmasti monilla muilla paikkakunnilla ja pienempien oppilaiden kohdalla myös syrjintäkokemuksia on perheen uskonnottomuuden ja ET:n vuoksi ollut.
Muutettuani pääkaupunkiseudulle opetin ET-ryhmää
myös Vantaanjoen koulussa. Sitten siirryin kansanopistoon,
Siikaranta-opistoon. Parin vuoden päästä siellä kävi niin,
että kovan työttömyyden alettua perustimme muun toiminnan rinnalle aikuisten peruskoululinjan. Kun aikuisilla olikin vapaus valita katsomusaine, kävi niin, että kaikki tai jonakin vuonna melkein kaikki valitsivat ET:n, vaikka useimmat olivat ev.lut. kirkon jäseniä. Sanoivat opiskelleensa uskontoa jo ihan riittävän monta vuotta.
Näiden kokemusten rohkaisemana kirjoitin Vapaa Ajattelija -lehteen jo yli 20 vuotta sitten, että mielestäni ET voitaisiin avata kaikille valittavissa olevaksi vaihtoehdoksi uskonnon rinnalla. Siitä eivät kuitenkaan kaikki pitäneet, ei
varsinkaan Erkki Hartikainen. Liitto kuitenkin omaksui tämän kannan myöhemmin, vuonna 2011 tavoitteeksi.
Voi varmaan todeta, että ET:n rajaaminen vain uskontokuntiin kuulumattomille oli ollut aivan oikea linja aikansa, mutta nyttemmin, yhteiskunnan maallistumisen edettyä, aineen avaamisen edellytykset sisältöä vaarantamatta
ovat olennaisesti parantuneet.
Kesäkuussa 2018 eduskunnassa, lukiolain yhteydessä,
elämänkatsomustiedon avaaminen kaikille sai täysistunnon
äänestyksessä SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden eduskuntaryhmien sekä kahden RKP:n kansanedustajan tuen.

ELÄMÄKATSOMUSTIEDOLLE
TUKEA EDUSKUNNASSA

E

T-opetuksen avaamiseen kaikille avoimeksi katsomusaineeksi sai eduskunnassa 19.6.
SDP:n, Vasemmistoliiton ja
Vihreiden eduskuntaryhmien sekä
kahden RKP:n kansanedustajan tuen.
Keskustelussa Pilvi Torsti (SDP) korosti nimenomaan ET:n vahvistamista
omana oppiaineenaan, joka on kaikki-
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en valittavana. Hän siteerasi Filosofian
ja elämänkatsomustiedon opettajien
FETO:n lausuntoa, joka nostaa esiin
ns. yhteiseen katsomusaineeseen liittyviä ongelmia:
”Jos käyttöön otettaisiin yhteinen
katsomusaine, on vaarana, että elämänkatsomustiedon opetus kärsii eniten. …
Hyvä katsomusopetus ei kuitenkaan ole

Vapaa-ajattelijat toimivat

ensisijaisesti uskontojen esittelyä, vaan
se lähtee opiskelijoiden omasta ilmiöja elämismaailmasta. Valtaosa nuorille
tärkeistä etiikkaan ja arvoihin liittyvistä kysymyksistä ei liity uskontoon. Ylipäätään uskonnot ovat vain pieni osa
katsomusten kirjoa, eikä eettistä kasvatusta ja arvokeskustelua ole syytä lähtökohtaisesti ankkuroida uskontoihin.”

O

lisiko nyt hyvä aika päivittää myös perusoikeuksiin liittyviä
uudistustavoitteita –
niin eduskuntavaaleihin kuin hallitusohjelmaneuvotteluihin? Tässä vinkkejä uskontoihin ja katsomuksiin liittyvistä muutostarpeista perus- ja ihmisoikeuspohjaisesti:
Yleistä: yhdenvertaisuus, uskonnonvapaus ja yksityisyyden suoja
Yhdenvertaisuuteen kuuluu, että ketään ei
saa syrjiä tai suosia ilman hyväksyttävää syytä – ei myöskään uskonnon tai vakaumuksen
perusteella. Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon suosimiseen ja julkisoikeudelliseen erityisasemaan ei ole positiivisen erityiskohtelun edellytyksiä. Yhdenvertaisuuslain antama suoja syrjintää vastaan toteutuu
huonosti uskonnottomien ja muiden ei-uskonnollisten ihmisten kohdalla muun muassa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
sekä vihkimispalveluissa ja hautaustoimessa.
Esitämme, että seuraavalla vaalikaudella uskonnonvapautta ja ihmisten yhdenvertaisuutta uskontoihin ja vakaumuksiin liittyen edistetään. Uskonnonvapauteen kuuluu
muun lisäksi myös oikeus olla tuomatta julki omaa uskonnollista tai uskonnotonta katsomustaan. Tämä arkaluontoisen tiedon yksityisyyden suoja koskee myös lapsia ja nuoria varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.
Perustavoite: kirkon ja valtion
erottaminen
Perustavoitteenamme on Suomen ev.-lut.
kirkon julkisoikeudellinen erityisaseman purkaminen. Se on monin tavoin perusteltua
aloittaa seuraavalla vaalikaudella.
Ajankohtaisuutta lisää yhteiskunnan
maallistumiskehityksen jatkuminen: ev.-lut.
kirkon jäsenosuus laskee vuonna 2018 alle 70
prosentin ja seuraavan vaalikauden aikana alle 2/3:n; kirkon jäsenyyteen kastetaan lapsia
aiempaa vähemmän; siviiliavioliittojen osuus
nousee yli 60 prosentin; yli puolet ihmisistä
mieltää kyselyissä itsensä ei-uskonnolliseksi
eikä uskonnolliseksi.
Ihmisoikeudet ovat yksittäisen ihmisten
oikeuksia, ja yhdenvertainen kohtelu uskon-

nosta tai vakaumuksesta riippumatta on myös
pieniin vähemmistöihin kuuluvien oikeus.
Kun ev.-lut. kirkon etuoikeuksia on kuitenkin pitkään perusteltu suurella jäsenmäärällä, 2/3:n tason alittuminen jäsenosuudessa
on hyvä käännekohta lopettaa kirkon julkisoikeudellinen erityisasema. Yhden tai kahden
katsomuksen suosiminen ja siten muiden katsomusten syrjintä rikkoo julkisen vallan neutraliteettiperiaatetta ja eurooppalaisia arvoja.
Aloitetaan siis julkisoikeudellisen aseman
purkamisen valmistelu. Kohteena PL 76 §:n,
kirkollisverojärjestelmän ja uskonnonopetuksen pakollisuuden (kirkon jäsenyyteen
liitetyille lapsille) poistaminen sekä hautaustoimilain monipuolistaminen.
Tämän lisäksi esitämme uudistuksia, joita voidaan toteuttaa erikseen. Seuraavat uudistukset esitetään ihmisen elokaaren etenemisen mukaisessa järjestyksessä.
1. Lasten rekisteröimisestä uskonnon mukaan luovutaan väestörekisterissä; lapsikasteet uskontokuntien omaksi asiaksi
Valtion väestörekisterissä ei pidä rekisteröidä lapsia uskonnollisen yhdyskunnan
mahdollisen jäsenyyden perusteella. Uskonnollinen tai muu katsomus olkoon yksilöiden
ja perheiden yksityisasia. Samalla puretaan
kaikkien uskonnollinen rekisteröinti.
Maistraattien tulee hoitaa lapsen nimenantoon liittyvä yhteydenpito suoraan lapsen vanhempien kanssa. Seurakuntien ei tule enää toimia välittäjänä sähköisen postin
toimittamisessa kirkkoon kuuluville äideille.
Lasten kastaminen uskonnollisena rituaalina
on perheen ja seurakunnan välinen asia, johon maistraatin ei kuulu puuttua lapsen nimen ja äidinkielen ilmoittamisen yhteydessä.
2. Lasten sukupuolielinten silpominen kielletään lailla
Suomeen tulee säätää laki, joka kieltää lasten sukupuolielinten silpomisen eli niin sanotun ympärileikkauksen uskonnollisista rituaalisista syistä, ilman lääketieteellisiä perusteita. Tämän tulee antaa suojaa sekä pojille että tytöille.
3. Varhaiskasvatus ja opetus uskonnollisesti ja katsomuksellisesti
sitouttamattomaksi

Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja
perusopetuksessa sekä II asteen oppilaitoksissa luovutaan tunnustuksellisen uskonnonharjoituksen (jumalanpalvelukset, aamuhartaudet) järjestämisestä sekä johdetuista uskonnollisista toimituksista (ruokarukoukset)
toiminnan osana.
Lasten katsomuksellinen kasvatus ja mahdolliset uskonnonharjoitukset ovat perheen
asia, ei julkisen palvelun henkilökunnan työtehtävä.
Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien
perusteissa jo oleva linjaus uskonnollisesta
ja katsomuksellisesta sitouttamattomuudesta viedään myös lakeihin sekä kunta- ja toimipaikkatasolla käytäntöön. Uskontotoihin
ja katsomuksiin tutustuminen opetuksessa,
myös opintokäynneillä, on eri asia kuin tunnustukselliset uskonnolliset tilaisuudet vuosikalenterissa.
Päiväkotien ja koulujen ei tule järjestää
toimintansa osaksi minkään uskontokunnan
jumalanpalveluksia tai hartauksia senkään
vuoksi, että sellaisten tarjoaminen pakottaisi perheet tuomaan julki katsomuksellista suhtautumistaan uskonnonharjoitukseen.
Uskonto tai uskonnottomuus katsotaan arkaluontoiseksi tiedoksi, jonka tulee saada niin
halutessaan pitää omana asianaan. Tämä ei
tietenkään estä ihmisiä tuomasta esiin katsomustaan.
4. Elämänkatsomustiedon opetus
avataan kaikille
Elämänkatsomustieto (ET) tulee avata peruskoulussa ja lukiossa kaikille oppilaille ja
opiskelijoille mahdolliseksi katsomusaineeksi. Peruskoululaisten huoltajien ja lukiolaisten tulee saada valita vapaasti, onko oppilaan
tai opiskelijan katsomusaineena elämänkatsomustieto vai uskonto. Nykyinen tilanne rikkoo yhdenvertaisuutta ja on lapsen oikeuksien sopimuksen 2. artiklan vastainen.
Tästä voidaan päättää perusopetus- ja lukiolain asianomaisten pykälien lyhyellä korjauksella ilman että oppiaine- ja tuntijakoon
sekä opetussuunnitelmien perusteisiin tarvitsee tehdä muutoksia. Muutos on siten varsin
helppo toteuttaa oppilaitoksissa. Näin kouluissa voidaan keskittyä uusien opetussuunnitelmien toteuttamiseen.
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Vapaa-ajattelijain perustavoitteena on uskonnonopetuksen poistaminen oppiaineena kouluista.
5. Uskonnonvapautta vahvistetaan Puolustusvoimissa
Yhdistetään uskonnollinen sotilasvala ja uskontoneutraalin sotilasvakuutus kaikille yhteiseksi, katsomuksellisesti neutraaliksi sotilasvalaksi tai sotilasvakuutukseksi.
Uskonnonharjoituksen järjestäminen ja tarjoaminen siirretään varsinaisen palvelusajan
ulkopuolelle, vapaa-aikaan niin kuin iltahartauksien osalta on jo menetelty. Sotilasparaateissa hartaudet voivat olla ennen varsinaista
paraatikatselmusta.
Sodan ja rauhan etiikan tuntien opettajaksi tulee määrätä muitakin kuin sotilaspappeja. Henkisen tuen antajiksi pitää pestata muitakin kuin teologeja. Sotilaspappien virat pitää avata muille henkisen tuen ammattilaisille. Samoin sekulaaria psyykkistä ja sosiaalista
tukea tulee vahvistaa vankilatyössä.
6. Avioliiton vihkimiskäytännöt
yhdenvertaiseksi
Avioliittoon vihkimisen palvelut muutetaan yhdenvertaiseksi uskontokuntiin kuuluvien ja kuulumattomien kanssa. Mikäli uskonnollisten yhdyskuntien nykyistä oikeutta omiin vihkijöihin jatketaan, samanlainen
vihkioikeus tulee myöntää myös siviilivihkimisestä kiinnostuneille sekulaaria kulttuuria
edistäville järjestöille.
Selkein käytäntö voisi kuitenkin olla, että viranomaiset hoitaisivat avioliiton solmimisen virallisen puolen. Maistraatit voisivat

kuitenkin nimetä virkapaikan ja -ajan ulkopuolisiin vihkimisiin viran- ja toimenhaltijoiden lisäksi muitakin vihkijöitä.
7. Tunnustuksettomuus tai yhdenvertaisuus valtiopäivien avajaisissa
Valtiopäivien avajaisjuhlallisuuksien viralliseen ohjelmaan ei kuulu minkään uskonnon jumalanpalvelus, koska sellainen asettaisi uskonnottomat ja toisuskoiset ns. toisen luokan kansalaisen asemaan. Jos yhtä
tai useampaa jumalanpalvelusta kuitenkin
yhä tarjotaan ennen valtiopäivien avajaisten
varsinaista ohjelmaa, eduskunnan tulee ottaa
myös sekulaarijärjestöjen tarjoama tunnustukseton tilaisuus ennen valtiopäivien avajaisia yhdenvertaiseen asemaan jumalanpalvelusten rinnalla.
Valtiovallan symbolisissa eleissä tulee
kunnioittaa ihmisten yhdenvertaisuutta myös
uskontoihin ja vakaumuksiin liittyen. Sekulaaria kulttuuria edistävien järjestöjen toimintaa tulee muutenkin arvostaa ja tukea valtiovallan toimesta. Uskontojen erityisasemasta tulee siirtyä uskonnollisten ja sekulaarien
katsomuksellisten yhteisöjen edustajien yhdenvertaiseen kohteluun.
8. ”Jumalanpilkan” kriminalisoinnin poistaminen
Suomi ei voi kansainvälisissä toimielimissä täysimääräisesti puuttua muissa maissa tehtäviin uskontoperusteisiin ihmisoikeusrikoksiin, koska Suomella itsellään on rikoslaissaan uskonrauhapykälä, jossa kielletään
”Jumalan pilkkaaminen” ja uskonnon ”pyhänä pitämien” oppien loukkaaminen. Kuo-

lemantuomioita tai ankaria ruoskarangaistuksia käyttävät maa sanovat, että ”onhan se
teilläkin rikos”. Koska vihapuhe, kiihottaminen kansanryhmää kohtaan ja julkisrauhan
rikkominen on Suomessa kielletty, se antaa
suojaa myös uskonnollisille ja ei-uskonnollisille ihmisille ja yhteisöille.
9. Yhdenvertaisuuteen hautaustoimessa, hautaustoimilaki uudistettava
Nykyinen hautaustoimilaki on syrjivä.
Se käytännössä monopolisoi ev.-lut. kirkon
hautausmaat, mutta ei anna uskonnottomille
ja toisuskoisille mahdollisuutta käyttää näiden hautausmaiden ja niiden krematorioiden kappeleiden tiloja jäähyväis- tai saattotilaisuuksiin ennen arkkuhautausta tai vainajan tuhkausta. Silti seurakuntien hautausmaita rahoitetaan valtion budjettivaroin yli
100 miljoonalla euroalla, mutta esimerkiksi
vapaa-ajattelijain yhdistysten vuosikymmeniä hoitamille hautausmaille ei ole annettu
mitään valtion tukea.
Hautaustoimi tulee ottaa mukaan valmisteilla olevien uusien maakuntien ja sote-alueiden tehtäviin. Tarvitaan lisää krematorioita sekä uskonnollisesti ja katsomuksellisesti
tunnustuksettomia tiloja hautaukseen liittyvien jäähyväis- ja saattotilaisuuksien ja vastaavien seremonioiden toimittamiseen. Tarvitaan tunnustuksettomia kappeleita/seremoniatiloja.

Vapaa-ajattelijat
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ONKO VAPAREISSA POTKUA?
- LUENTO SATAVAPARIEN JUMALATTOMILA KESÄPÄIVILLÄ 21.7

Ystävällisin yhteistyöterveisin
Vapaa-ajattelijain Liitto ry

JUMALATON HAUTAUSMAA
SIIKAISISSA
Satavaparit hakivat toukokuussa 2018 Pirkanmaan ELY-keskukselta luvan Lepomäen hautausmaan opasteviitan pystyttämiseen Seututien ja
Lepomäelle johtavan tien risteykseen Siikaisissa.
Hakuprosessin lopuksi myönteinen päätös saatiinkin, ja kesäkuun
kuluessa käynnistettiin tarjouskilpailu.
Opasteviitan valmistuttua Siikaisissa järjestettiin Lepomäen hoitokunnan talkoot. Osoiteviitta pystytettiin 9.7.2018 osoittamaan hautausmaan sijaintia lähimaastossa.
Talkoiden onnistumisessa ratkaisevassa roolissa olivat Lepomäen
hoitokunnan jäsen Pasi Hiltunen ja hoitokunnan sihteeri Tauno Perkiö.
Jukka Kim,
puheenjohtaja,
Satakunnan vapaa-ajattelijat

14

3/2018 • Vapaa Ajattelija

Eero Suorsa. Kuva: Pirjo Leijala.

L

Eero Suorsa

iki trooppisesta kelistä ja Pori Jazzeista huolimatta Satavaparien Jumalattomat kesäpäivät olivat vetäneet tuvan täyteen Porin Nortamonkadulla lauantaina 21.7 - osallistujia oli liki 40. Tilaisuus oli siis
menestys. Satavaparien puheenjohtaja Jukka Kim luotsasi tilaisuutta kertoen mm. Satakunnan vapaa-ajattelun tilasta. Tarjoilut olivat
hyvät ja ohjelmaa, kuten arpajaiset, oli runsaasti: Neiti Ellen Salminen esitti loistavaa jumalatonta musiikkia joka sopii loistavasti tanssilattioil-

le, ja Pro-Seremonioiden Annina Tapioharju kertoi järjestön toiminnasta.
Itse pidin luennon aiheesta Onko
vapareissa potkua? Seuraavassa kirjallinen, lyhennetty taltiointi luennosta:
”Onko Vapareissa potkua? Kysymys on retorinen, joten voin vastata
että kyllä on. Yhdistysten tilanne huolestuttaa jäsenmäärän puolesta ympäri maata - miten saada uusia jäseniä ja
toimintaa kiinnostavammaksi? Yhdistykset ovat kuitenkin aktiivisia - ympäri maata yhdistykset järjestävät yleisötilaisuuksia ja baari-iltoja. Tuopit heiluvat ainakin Helsingin VAbaarissa ja
Tampereella. Myös hautausmaat ja niiden hoitaminen ovat tärkeä asia, ja uskonnottomien hautajaisten tulisi olla
helpompaa. Nämä vaikeudet eivät tosin ole vapareiden syytä. Turun vapaaajattelijat ovat aloittaneet lukupiirin.
Lukupiirit ovat tärkeitä, koska samaan
aikaan niissä luodaan sekä vaparitoimintaa käytännössä, että opitaan teoriaa. Toimintaa on syytä pohtia: sekulaaria ruoanjakoa? Jäsenet yhteen useammin? Lehden aktiivista jakamista?
Valtakunnallisia kokoontumisia voi
järjestää myös liittokokouksen ulkopuolella.
Lehden tilanne: lehti on menossa
hyvään suuntaan: ammattivalokuvaajan ja kuvittajan työ muokkaa lehdestä julkaisua, joka toivottavasti jonain
päivänä löytyy myös kioskin hyllystä.
Ongelmia kuitenkin on; lehteä varastetaan kirjastoista.
Toimintaa tulisi suunnata ulospäin
uusien jäsenten tavoittamiseksi. Kynnyksen lähteä mukaan tulisi olla mahdollisimman matalalla myös niille jotka vasta harkitsevat jäsenyyttä. Ehdotan yhdistysten toteuttavan jäsenky-
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Neiti Ellen Salminen. Kuva: Pirjo Leijala.

selyn, jossa kartoitettaisiin jäsenistön
taustoja. Tämän kyselyn tarkoituksena olisi tuottaa dataa esimerkiksi seuraavista muuttujista: koulutus, sukupuoli, kansallisuus, ikä, yhteiskuntaluokka. Tulosten perusteella olisi mahdollista katsoa minkä taustan omaavia
ihmisiä yhdistys tavoittaa ja keitä ei.
Uusien jäsenten hankkimista vaikeuttaa myös edelleen uskonnon (tällä en viittaa pelkästään valtionkirkkoihin) voimakas asema maassamme.
Yhdysvalloissa uskonnottomien järjestöt ovat hyvin jakautuneita. Afroamerikkalaiset ovat perustaneet omia
järjestöjään, koska heidän uskontoa
koskeva taistelunsa on erilaista kuin
valkoisilla. He eivät ole kiinnostuneet
kirkon ja valtion erosta, tai Dawkinsin agendasta. Heille keskeinen tais-
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telun kohde on esimerkiksi kirkkojen
harjoittama taloudellinen riisto köyhissä afroamerikkalaisissa yhteisöissä.
Valkoisten uskonnottomien järjestöissä ei olla samalla tavalla valveutuneita taloudellista riistoa koskevissa kysymyksissä, koska jäsenistö on näissä
järjestöissä keskiluokkaa.
Vertaus Suomeen: miten pystymme tavoittamaan maahanmuuttajaväestöä tai ex-muslimeita, sekä köyhiä?
Kaikille uskonnoille ovat yhteistä seuraavat piirteet: naisten, lasten, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen alistaminen ja seksuaalisuuden totalitaarinen kontrolli, sekä pyrkimys vaikuttaa politiikkaan.
Uskonnollisen vakaumuksen ja
väkivallan välinen korrelaatio ja kausaatio: Yhdysvaltain Etelävaltioissa

tehdään enemmän väkivaltarikoksia
kuin koko maassa. Alue on myös erittäin uskonnollista. Vertailun vuoksi:
Ritva Santavuoren mukaan Suomessa
tehdään suhteessa väestömäärään eniten väkivaltarikoksia Länsi-Euroopassa.Tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti poikalapset kasvavat uskonnollisissa yhteisöissä väkivaltaisen machomiehen rooliin.
Filosofi ja antropologi René Girardin mukaan väkivalta on ominaista uskonnolle, ja se kiihtyy apokalyptisesti.
Uskovaiset tarvitsevat aina jonkun jota vihata, ja joka voidaan uhrata rituaalisesti. Ei välttämättä konkreettisesti, mutta myös puheessa. Tätä taustaa
vasten on varsin ironista että on olemassa laki uskonrauhan rikkomisesta. Uskonnottomilla ei ole mitään tällaista lain suojaa.
Oman uskonnon opetus / katsomusten apartheid. Pariisin Dennis
Diderot VII yliopiston historian professorin Elisabeth Roudinescon mukaan suomalainen oman uskonnon
opetuksen järjestäminen on käytännössä vastaava kuin Libanonin uskonnon opetus. Tämä järjestelmä käytännössä opettaa lapset erottelemaan toisensa ”meihin” ja ”muihin”.
ET ei vieläkään ole kaikkien oppilaiden saavutettavissa. Paljon on tehtävää: ET:n avaaminen, kirkon ja valtion ero yms. Nämä ovat tärkeitä ja
ajamisen arvoisia asioita, mutta tulevaisuudessa yhä suuremman ongelman tulevat muodostamaan kristilliset fundamentalistit (tunnustuskuntiin sitoutuvat uuskarismaattiset liikkeet, kuten aggressiivisesti laajentuva
Houm Church) ja ääri-islam.
Vaparien on puututtava vääryyksiin, kun niitä ilmenee. Nyt ajankohtainen tilanne koskee turvapaikanhakijoita: monet helluntaiseurakunnat pyrkivät käännyttämään hädänalaisia ihmisiä joilla ei ole mitään
muuta tahoa jonka puoleen kääntyä.
Jos Vaparit saavat kuulla uskonnollisissa yhteisöissä tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista niin näistä
on mahdollista tehdä tutkintapyyntö. Tutkintapyynnöt lyövät aina kapuloita rattaisiin uskonnollisille yhteisöille.
Mutta vapareille ei mikään ole mahdotonta.
Luento mahdollista saada pyydettäessä viitoitettuna ja pidennettynä artikkelina luennoitsijalta.
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USKONNOTTOMAT
HAUTAJAISET, OSA 1
Stig-Göran Lindqvist ja Ritva Ahonen

Yleistä
Uskonnottoman vainajan hautajaisjärjestelyt ovat vapaamuotoisia, päinvastoin kuin uskonnollisiin rituaaleihin sidotut hautajaiset. Vapaamuotoisuus voi kuitenkin olla surun keskellä omaisille jopa hämmentävää. Tässä tekstissä pyrimme tuomaan esille tietoa, lakitekstejä ja vinkkejä, joiden tarkoitus on helpottaa hautajaisten järjestämistä.
Hautaustoimilain mukaan vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla. Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.
Uskonnottoman ihmisen elämänkatsomus pohjautuu
tyypillisesti perusteelliseen harkintaan. Uskonnottoman
käsitykseen uskonnoista kuuluu pääsääntöisesti, että uskonnot eivät täytä tieteen tai rationaalisen elämänkatsomuksen kriteereitä.
Omaisten tai kirkon mahdollisesti poikkeavat hautaukseen liittyvät toivomukset eivät voi lain mukaan sivuuttaa
vainajan katsomusta ja toivomuksia.
Lähtökohtaisesti uskonnottoman hautajaisiin ei kuulu
uskonnollisia rituaaleja kuten siunaus, rukoilu tai uskonnollinen musiikki, ei uskonnollisia symboleja kuten ristit tai alttaritaulut, eikä tietenkään kirkollisia tiloja. Jokaiset hautajaiset ovat kuitenkin oma tapahtumansa ja vainajan elämänkatsomus ja hänen toivomuksensa yksilöllisiä.

Hautaustestamentti
On erittäin tärkeää, että uskonnoton itse määrittelee hautaustoiveensa hautaustestamentissa kirjallisesti. Vain näin
toimien hautaamiseen liittyvät toiveet tulevat selkeästi hautajaisia järjestävien tietoon. Toki tahdon voi ilmaista myös
suullisesti.
Jos vainaja ei ennen kuolemaansa ole ilmaissut kirjallisesti tai suullisesti hautaustahtoaan, se ei ole merkki eikä
lupaus siitä, että hän olisi tahtonut kirkolliset hautajaiset ja
hautaan siunaamisen. Vain jos kirkkoon kuulumaton vainaja on selvästi ilmaissut, että hän toivoo kirkolliset hauta-

jaiset ja papin siunauksen, omaiset voivat sellaista lain mukaan seurakunnalta pyytää.
Pro-Seremonioilla on kaavake ”Ohjeet siviilihautajaisteni järjestämiseksi”, ja hautaustoimistoilla on omia kaavakkeitaan. Tällaista hautaustestamenttia kannattaa tehdä vähintään kaksi kappaletta, yksi toivotulle hautaavalle taholle ja muut itselle sekä lähimmäisille.
Vapaa-ajattelijain liitolla on kätevä ”Haluan siviilihautajaiset -kortti”, jonka voi tulostaa netistä.
Ruumiin testamenttaaminen tieteelle on myös uskonnottomien suosiossa. Esim. Turun yliopiston ruumiinlahjoitussopimuksen saa Medisiinan palvelupisteestä (ks. myös
netistä TY-ruumiinlahjoitus.) Elinluovutustahdon voi ilmaista esim. Sosiaali- ja terveysministeriön kortilla. Ruumiinlahjoitustestamentista on syytä kertoa omaisille. Vainajan tuhka luovutetaan omaisille yleensä vasta kuukausia myöhemmin.

Erilaiset hautausmuodot
Nykyisin vainajan tuhkaus on yleisempi kuin arkkuhautaus. Turussa osuus on jo noin 80 prosenttia. Tuhka voidaan
joko sirotella luontoon tai haudata uurnassa.

Tuhkan sirottelu
Vainajan tuhkan sirottelu on hautaustapa joka antaa hautauspaikan valinnalle ja hautaustapahtumalle vapaimmat
muodot.
Ajatus ihmisen elämän tärkeydestä usein ohjaa pois juhlavista hautausmenoista ja suurellisista muistokivistä, ja
kuollutta läheistä halutaan muistaa hänen elämäntyönsä
kautta.
Ajallisesti sirottelun voi tehdä heti tuhkauksen jälkeen
tai siirtää korkeintaan vuoden päähän. Krematorion toimitusaika on noin kaksi viikkoa siitä kun arkku on toimitettu poltettavaksi. Näin tapahtumalle pystyy valitsemaan jopa haluamansa vuodenajan. Uurna on helppo itse kuljettaa haluttaessa eri jäähyväis- tai muistotilaisuuksien tiloihin ja paikkoihin sekä valitulle sirottelualueelle.
Tuhkan sirottelussa voi käyttää uurnana krematorioiden
tai hautaustoimistojen vuokrauurnaa tai itse tekemäänsä,
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teettämäänsä tai ostamaansa uurnaa. Tuhkan voi laskea veteen myös nopeasti hajoavassa ns. vesiuurnassa.
Suosittu tapa on tuhkan sirottelu vapaasti luontoon haluamaansa paikkaan. Tähän riittää maa- tai vesialueen
omistajan tai haltijan lupa. Kirjallinen lupa on suositeltava.
Esimerkiksi Turun kaupunki on osoittanut kuusi vesialuetta jonne tuhkan voi vapaasti sirotella ilman erityistä lupaa. Muun muassa Helsingillä, Porilla ja Kotkalla on vastaavia paikkoja. Metsähallituksella on vesialueita, jotka ovat
hakemksesta käytettävissä.
Vapaa-ajattelijoiden ylläpitämillä hautausmailla on usein
myös sirottelualue, jolloin hautausmaan edustaja sirottelee
tuhkan eikä sen tarkkaa paikkaa kerrota.

Uurnahautaus
Ajallisesti uurnahautaus, kuten sirottelukin, voidaan tehdä
pian tuhkauksen jälkeen tai lykätä korkeintaan vuoden päähän. Näin tapahtumalle pystyy valitsemaan sopivan vuodenajan. Uurna on helppo itse kuljettaa haluttaessa eri jäähyväis- tai muistotilaisuuksiin ja -paikkoihin sekä valitulle hautauspaikalle.
Uurnahautauksessa vainajan hautapaikkana on lähes aina
hautausmaa, uskonnottoman vainajan osalta ensisijaisesti
uskonnoton hautausmaa.
Uurnana käytetään maatuvasta materiaalista tehtyä säilytintä, jonka vetoisuus on 4,5 litraa.
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Hautaustoimilain mukaan tuhka on vuoden kuluessa
tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan.
Sijoituspaikka pitää ilmoittaa krematoriolle.

skonnottomia vainajia
haudataan uskonnottomasti myös kirkon
seurakuntien hautausmaille. Tämä johtuu
siitä, että tuhkan sirottelu hautausmaiden ulkopuolelle yleistyy vain vähitellen ja että Vapaa-ajattelijain hautausmaita ei ole lähistöllä.
Käytännössä uskonnottomat eivät
juuri tee eroa perinteisen kirkollisen
puolen ja uuden tunnustuksettoman
puolen välillä. Kirkon hautausmaan
”siunaamisella” ei uskota olevan minkäänlaista merkitystä. Tunnustuksettomalle puolelle ei ole suurta kysyntää. Moni leski on halunnut tulla haudatuksi aiemmin kuolleen puolisonsa
kanssa samalle hautapaikalle. Jonkin
verran on myös ylisukupolvista sukuhautakulttuuria. Toki sirottelualuettakin käytetään.
Esimerkiksi Helsingin ja Vantaan
seurakuntayhtymien Malmin ja Honkanummen hautausmaiden kappeleita
on voitu käyttää myös uskonnottomiin
vainajan jäähyväis-/saattotilaisuuksiin.

Tällöin puhujana pääkaupunkiseudulla on usein Pro-Seremonian puhuja. Kuitenkin useimpien seurakuntien hautausmaiden kappeleissa ei ole lupa pitää uskonnottomia tilaisuuksia. Kirkkohallitus suosittelee kaikille seurakunnille tällaista kieltoa, mutta kaikki eivät sitä noudata..
Näin ollen, jos halutaan pitää siviilihautajaistilaisuus ennen kuin arkussa oleva vainaja haudataan tai tuhkataan, tilaisuudelle pitää etsiä joku muu paikka.
Arkkuhautauksissa siviiliseremonia on usein haudalla. Sisätilojakin tilaisuudelle löytyy monilla paikkakunnilla, ruumisautoissa on pyörät.
Helsingissä uskonnottomille arvokas asia on Hietaniemen tunnustukseton
krematorion kappeli, jossa on monen uskonnottoman vainajan jäähyväis- eli
saattotilaisuus pidetty ennen tuhkausta.

Arkkuhautaus
Vainajan ruumis on hautaustoimilain mukaan haudattava ilman aiheetonta viivytystä. Käytännössä arkkuhautaus tapahtuu muutaman viikon sisällä hautausluvan saamisesta ja on siten ajallisesti haasteellisempi kuin sirottelu tai uurnahautaus.
Arkkuhautauksessa vainajan hautapaikkana on lähes aina hautausmaa. Arkun voi hankkia hautaustoimistosta. Arkun voi myös teettää tai tehdä itse, mutta senkin on oltava maatuva. Tuhkaukseen menevän arkun materiaalit on
syytä varmistaa krematoriosta.

Neuvonta-apua hautajaisia
suunnittelevalle
Uskonnottomien hautajaisten suunnittelussa auttavat paikalliset vapaa-ajattelijain yhdistykset ja valtakunnallinen
Pro-Seremoniat -palvelu, jotka välittävät myös juhlapuhujia ja muusikoita.
Hautaustoimiston palveluja tarvittaessa on hyvä valita
toimisto, jolle uskonnottomien toiveet ovat tuttuja.
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ATEISMIN MERKKINIMIÄ
- KARL MARXIN SYNTYMÄSTÄ 200 VUOTTA
Eero Suorsa

V

Kiitän Tauno Lehtosta ja Ritva Ahosta arvokkaista kommenteista.
uonna 2018 tulee kuluneeksi 200 vuotta Karl
Marxin syntymästä.
Karl Marxille, ja hänen
kehittämälleen filosofialle, kommunismille,
ateismi oli keskeinen osa materiaalista
maailmankuvaa. Maailmankuvan ollessa materialistinen ei jää sijaa hengelliselle, eikä uskonnolliselle. Uskonnot

ovat edelleen tänä päivänä, Marxia siteeratakseni, “kansan oopiumia”. Tämä
näkyy erityisesti niin Hare Krishnojen
kuin helluntaiseurakuntien toiminnassa, jossa vastineeksi valheellisesta lupauksesta kuoleman jälkeisestä elämästä pyydetään rahaa. Eli on varsin ironista, että myös uskovaiset omaavat
tietyssä mielessä materiaalisen maailmankuvan - he eivät koe jumalan valtakuntaa, morsiusseurakunnan tempaamista, vaan ainoastaan rahan antamista hengellisessä hurmoksessa.

Marx määritti kristinuskon sosiaaliset perusteet seuraavasti tekstissään
Social Principles of Christianity vuodelta 1847 seuraavasti, jotka John Raines on koonnut yhteen laajaan yleisteokseen Marx on Religion:
Kristinuskon alfa ja omega on dogma perisynnistä ja pelastuksesta. - Kristinuskon sosiaaliset periaatteet
nostivat orjuuden kunniaan antiikissa, juhlivat maaorjuutta keskiajalla ja
näistä periaatteista löydetään syyt proletariaatin sorrolle omistavan luokan
toimesta vaikka hymysuin.
Kristinuskon sosiaaliset periaatteet
saarnaavat sortavan ja sorretun luokan olemassaolon tärkeyttä, ja sorretulta luokalta odotetaan vain hyväntahtoisuutta.
Kristinuskon sosiaaliset periaatteet
siirtävät yhteiskunnallisten epäoikeudenmukaisuuksien ratkaisun taivasten
valtakuntaan, jotta nämä yhteiskunnalliset epäoikeudenmukaisuudet voisivat
jatkua maan päällä.
Kristinuskon sosiaaliset periaatteet
saarnaavat pelkuruutta, itsensä halveksumista, alistumista, nöyryyttä - proletariaatilta viedään siis leivän lisäksi
heidän arvokkuutensa.
Trevor Ling kirjoittaa miten Marx
kiinnitti myös huomiota siihen, että jo
hänen elinaikanaan monet työväenluokan jäsenet ymmärsivät uskonnon
järjettömyyden. Vuonna 1840 Englannin kirkko arvioi, että alueesta riippuen työväenluokan jäsenistä paikoittain
75-90 % ei osallistunut jumalanpalveluksiin. Esimerkiksi Sheffieldin väestöstä (62 275 asukasta) korkeintaan
vain 6 % osallistui jumalanpalveluksiin, ja vain 3 % Sheffieldin väestöstä
harjoitti anglikaanista uskoa millään
tavalla. Papit solvasivat näitä työläisiä
”vandaaleiksi jotka tuhoavat sivilisaation”. Vuodesta 1660 eteenpäin anglikanismista oli kehittynyt porvariston
ja katolisuudesta maata omistavan yläluokan uskonto.
Marx kirjoitti myös muista uskonnoista, kuten hindulaisuudesta. LinKarl Marx
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gin mukaan Marx kritisoi brittien tekopyhyyttä Intiassa: ”he olivat valmiit
taistelemaan Ranskan vallankumousta vastaan ’pyhän’ uskomme nimissä”
mutta samaan aikaan he eivät nähneet
mitään väärää siinä miten he käyttivät
kristinuskoa kolonialismia edistävänä
propagandana.
Marx kritisoi myös brittien tapaa ottaa osansa murhattujen pyhiinvaeltajien ja temppeliprostituoitujen rahoista. Marx kirjoittaa: ”Papit, jotka olivat
Itä-Intian Kauppakomppanian suojeluksessa, saivat valtavat tulot temppeliprostituutiosta takavarikoiden samaan
aikaan itsensä hengiltä hurmoksessa
kiduttavien ja rituaaleissa tappavien
pyhiinvaeltajien omaisuudet.”
Historian kirjoittavat voittajat, tässä
tapauksessa Ayn Randin henkiset yhdysvaltalaiset uusliberalistiset kapitalistit. Mutta Neuvostoliiton hajoaminen - tai tahallinen hajottaminen - ei
tarkoita sitä, etteikö Marx, marxismi ja
marxilainen uskontokritiikki olisi relevanttia yhä tänä päivänä. Kommunismi sai monien ongelmiensa lisäksi aikaan myös paljon hyvää: monissa itäblokin maissa kansa saatiin lukutaitoiseksi, elintasoa nostettua ja
ökyrikkaiden maanomistajien valtaa
purettua. Edellä kirjoitettu ei missään
nimessä tarkoita etteikö kommunismissa olisi ollut ongelmia. Marx myös
itse kiisti ajoittain olevansa marxilainen siinä mielessä miten sitä monissa maissa hänen elinaikanaan harjoitettiin.
Neuvostoliiton jäljiltä moni entisistä neuvostotasavalloista on hyvinkin
sekulaari. Tästä syystä kristityt harjoittavat ahkerasti lähetystyötä, tarjotakseen oopiumia kansalle, joka kärsii oligarkioiden muodostumisesta ja
Neuvostoliiton aikaisten sosiaalipalveluiden romahtamisesta tsaarin ajalle,
jolloin kirkko jakoi almuja. Tämä on
huikeassa ristiriidassa papiston ylellisen elämäntyylin, erityisesti Rolexkelloistaan tunnetun patriarkka Kirillin suhteen.
Virossa luterilainen kirkko esimerkiksi ei ole kovin vahvoilla, ja tästä
syystä monet karismaattiset yhteisöt
kuten helluntailaiset ovat haaskalla.
Sama ilmiö havaittiin myös muslimienemmistöisissä neuvostotasavalloissa
ja autonomisissa neuvostotasavalloissa. Saudi-Arabia, Yhdistyneet arabi-

emiirikunnat ja Pakistan alkoivat välittömästi Neuvostoliiton lopun jälkeen
levittää Dagestaniin, Tsetseniaan, Ingusiaan, Tatarstaniin ja Keski-Aasian entisiin neuvostotasavaltoihin
(Kazakstan, Uzbekistan, Tadzikistan,
Turkmenistan, Azerbaidzan) fundamentalistista islamia.
Jihadisteja lähti jo 1990-luvun alussa Armenian ja Azerbaidzanin väliseen Vuoristo-Karabahin aluetta koskevaan sotaan mukaan tukemaan azereita. Myöhemmin monet näistä veteraaneista siirtyivät Tsetseniaan, jossa
saudien rahoittamat salafistit syrjäyttivät maallisen, itsenäisyyttä ajaneen
liikkeen joka ei pyrkinyt olemaan osa
globaalia jihadia. 1990-luvulla Tadzikistanissa ja Uzbekistanissa käytiin sisällissodat jonka salafisti hävisivät, ja
sen jälkeen he liittyivät Osama bin Ladenin joukkoihin Afganistaniin.
Marxin työlle on edelleen tilausta, niin vahva tämä oopiumi on kansalle, että siinä yhdistyvät luokkasorto ja porvarillisen luokkavallan hegemonia. On myös syytä painottaa, että
uskonto on olemuksellinen osa näitä kahta. Näitä kolme ei voida erottaa, sillä kapitalismi ja uskonto kulkevat käsi kädessä. Tätä on painottanut myös afrikkalais-amerikkalainen
ateisti Sikivu Hutchinson tutkiessaan
sitä, miten nuoret mustat miehet päätyvät vankilaan jo lähes koulusta. Ilmiötä kutsutaan nimellä’ ”school to
prison pipeline”, eli putki koulusta
vankilaan. Hutchinsonin
mukaan tässä on taustalla
niin kirkkojen harjoittama riisto, näiden kirkkojen tarjoama väkivaltaisen kristityn machomiehen mallin tarjoamisesta
nuorille miehille ja näiden kirkkojen saarnaama
menestysteologia jonka
mukaan rahan eteen saa
tehdä mitä tahansa.
Marxilaisia on myös
vainottu runsaasti kristittyjen toimesta. Tunnettu marxilainen poliittinen
vanki on esimerkiksi Mumia Abu-Jamal. Valoa on
kuitenkin näkyvissä tunnelin päässä: viime lokakuussa Perussa vapautettiin poliittisista syisMarxin hauta
Lontoossa

tä 1990 vangittu marxilainen juristi
Martha Huatay ja tänä vuonna vapautettiin myös marxismista 1990-luvulla vankeuteen tuomittu prima ballerina Maritza Garrido Lecca.
Marxin perintö elää, ja tämän voi
huomata jo pelkästään laskemalla yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden
Marx-viittausten määrä. Maailmalla
vaikuttaaa myös monia marxilaisia ja
kommunististisia puolueita. Kiinnostus marxilaiseen filosofiaan kasvaa koko ajan filosofi Peter Singerin mukaan.
Marx on siis aina ja jälleen ajankohtainen. Singerin mukaan yhteiskunnasta
ja taloudesta ei voi enää puhua ilman
että Marx olisi jotenkin läsnä.
Lähteet:
Douzinas, Costas (2013): Philosophy and Resistance in the Crisis. Polity Press.
Douzinas, Costas (2017): Syriza in
Power: Reflections on Accidental Politician. Polity Press.
Hutchinson, Sikivu (2011): Moral
Combat. Black Atheists, Gender Politics and Values Wars. Infidel Books.
Hutchinson, Sikivu (2013): Godless
Americana. Race and Religious Rebels.
Infidel Books.
Ling, Trevor (1980): Karl Marx and
Religion. In Europe and India. Macmillan press.
Raines, John (toim. 2002): Marx on
Religion. Temple University Press
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KYYNELTEN VALTATIE
KRISTITTYJEN VAINOAMIEN TRANSSUKUPUOLISTEN
PAKOMATKA HALKI KESKI-AMERIKAN

Yhteiskunta

KOKOOMUS JA KESKUSTA
PITIVÄT PUOLUEKOKOUKSENSA
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Jori Mäntysalo
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Eero Suorsa

onduras on eräs vaarallisimpia maita transsukupuolisille. Pääsyynä tähän ovat kristityt
fundamentalistit, jopa katolisen kirkon mittapuilla äärimmäisen konservatiivinen katolinen yhteisö ja Yhdysvalloista tuotua menestysteologiaa harjoittavat helluntaiseurakunnat, joiden saarnaajat haluavat nähdä transsukupuoliset
kuolleina. Tämän tietää myös transnainen Nikolle Contreras joka halusi elää kaapin ulkopuolella vailla pelkoa väkivallasta. Contreras yritti ensimmäisen kerran paeta Yhdysvaltoihin kuljettuaan Keski-Amerikan ja Meksikon lävitse vuonna 2016. Toisella yrityksellä hän oli lähellä hukkua ja oli koomassa kaksi päivää.
Tämän jälkeen hänet karkoitettiin takaisin Hondurasiin, takaisin kuolemanvaaraan. Kun kolmas yritys koitti, hän tiesi joutuvansa jättämään koko perheensä Hondurasiin, mutta hän oli jälleen valmis ottamaan riskin, koska ei voinut elää omaa identiteettiään Hondurasissa - meikata, pukeutua naiseksi. Ulos lähtiessään kotoa hänen oli
pukeuduttava mieheksi, mikä oli hänelle tuskallista. Kun
hän tuli ulos kaapista transnaisena, hänen työnantajansa
alkoivat syrjiä ja kiusata häntä työpaikalla. Häntä kiellettiin pitämästä pitkiä hiuksia ja meikkiä, vaikka myös muilla tehtaan naispuolisilla työntekijöillä oli pitkät hiukset ja
meikkiä. He myös pakottivat hänet leikkaamaan kyntensä.
Keski-Amerikasta kulkee ympäri vuoden transsukupuolisten - niin transmiesten kuin transnaisten - karavaani,
joka tavoittelee pääsyä Yhdysvaltoihin paremman elämän
perässä laittoman rajan ylityksen kautta. Muiden maahanpyrkijöiden kanssa he eivät voi matkustaa, koska muut turvapaikanhakijat voivat suhtautua heihin väkivaltaisesti tai
ahdistella heitä seksuaalisesti.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin (jota fundamentalistiset kristityt kutsuvat ”siunatuksi” tämän päätettyä tunnustaa Jerusalemin Isarelin pääkaupungiksi) suuruudenhullu ja toteuttamiskelvoton hanke muurin rakentamisesta Meksikon ja Yhdysvaltojen välille ei tätä ainakaan
helpota. Yhdysvaltalaiset ihmisoikeusjuristit eivät myöskään kykene takaamaan kenellekään karavaanin jäsenelle
poliittista turvapaikkaa kristittyjen harjoittamasta vainosta huolimatta. Karavaanin jäsenet majoittuvat matkan varrella ystävällismielisien ja solidaarisien yksityshenkilöiden
luona. Karavaanin saavuttua Mexico Cityyn heidät eristettiin aidatulla alueelle jota vartioitiin jatkuvasti.
Contrerasin tulevaisuus on epävarma. Hän toivoo pääsevänsä Meksikosta Nashvilleen.
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iime kesänä Keskusta ja
Kokoomus pitivät puoluekokouksensa. Kokoomus ei ole enää kypäräpappipuolue, vaan
konservatiivien kantoja vastaa nykyään Keskusta paljon paremmin. Esimerkiksi jumalanpalvelus
kuului Keskustan vaan ei Kokoomuksen puoluekokouksen alkuun.
Keskustan Haapamäen yhdistys
kertoi miten “Viime vuonna annetut
ohjeet varhaiskasvatuksen uskonnollisesta kasvatuksesta ovat osin ongelmalliset - - vaarana voi olla paikkakunnasta riippuen jopa kristillisen kasvatuksen puute.” ja toivoi lisää uskontoa
kouluihin. Puoluekokous ei sentään
aloitteeseen yhtynyt, vaan totesi
"Puoluekokous pitää tärkeänä, että institutionaalisella koulutusjärjestelmällä säilyy Suomessa pääasiallinen vastuu uskonnon opetuksesta.
Tämä pitää uskonnon opetuksen läpinäkyvänä. On tärkeää jo yleissivistyksen kannalta, että kouluissa opetetaan uskontoa. Se auttaa ymmärtämään yhteiskuntaamme ja sen historiaa. Lisäksi on tärkeää, että uskonnon
opetus antaa riittävän perustan ymmärtää myös muita uskontoja maailmassa, jossa vastakkainasettelut aika
ajoin kärjistyvät.

Puoluekokous muistuttaa, että päävastuu lasten uskonnollisesta kasvatuksesta on kodeilla. Vanhempien
toiveesta osa uskonnollisesta kasvatuksesta voi tapahtua tälläkin hetkellä myös eri uskontokuntien ja kirkkojen toimesta."
Vapaa-ajattelijat voivat täysin yhtyä
siihen, että mahdollinen uskonnollinen kasvatus kuuluu kodeille.

Puolueohjelmat
Kokoomus hyväksyi uuden yleisohjelman, jossa ei enää mainita uskontoa
mitenkään. Vielä vuoden 1998 ohjelma sisälsi otsikon “Kirkko osana ihmisten arkea”, vuonna 2002 se oli “Uskonto osana ihmisten arkea”. Vuonna
2006 otsikko poistui, mutta sisällön
mukaan “Kristillinen etiikka ja arvopohja ovat tärkeä osa tätä suomalaista
kulttuuriperintöä.” Paljon on muuttunut kahdessa vuosikymmenessä.
Keskustan uudessa ohjelmassa todetaan edelleen “Tunnustamme yhteiskuntamme kristilliset juuret ja arvostamme niitä.” Vuoden 2010 ohjelman mukaan mm. “Kristilliseen perinteeseen kuuluvia koulun ja päiväkodin
yhteisiä juhlatilaisuuksia tulee järjestää jatkossakin.”, 2006 taas “Kirkot
ja muut uskonnolliset yhteisöt luovat mahdollisuuksia toimintaan, joka
edistää ihmisten kykyä toimia eettises-

ti.” Maallistumista ei ainakaan isommin näy.

Poikien sukuelimien
silpomista ei nähty
ongelmana
Keskustanuoret esitti sukuelinten
silpomisen eli ns. ympärileikkauksen kieltoa sekä poikien että tyttöjen osalta: “Vanhemmilla tulee jatkossakin olla oikeus antaa lapselleen
uskonnollista kasvatusta, mutta lapsen keholliseen itsemääräämisoikeuteen kajoaminen ei voi olla osa sitä
oikeutta.” Kokoomuksen puolella samaa esittivät Akateemisen kansalliset
nuoret ja eräs pieni paikallisyhdistys.
Hyvää on, että esittäjät olivat nuorisojärjestöjä ja siis toivottavasti tulevaisuuden päättäjiä.
Kummassakin tapauksessa puoluekokous tyrmäsi aloitteen. Asia oli
“haastava ja moniulotteinen kokonaisuus”, ja tyttöjen silpominen ehdottoman kiellettyä. Sen sijaan poikalasten
osalta haluttiin vain “tarkentavaa sääntelyä saattaa lain tasolle” ja “nykytilaa
selkeyttää määrittelemällä oikeudelliset rajat”.
Todettakoon lopuksi, että Lastensuojelun keskusliiton Taloustutkimukselta tilaaman kyselyn mukaan vain 8
% suomalaista kannatti ympärileikkausten sallimista.

HYVÄ JA HUONO UUTINEN LÄHETYSTYÖSTÄ
Vuonna 2017 Suomesta lähetettiin maailmalle 208 lähetystyöntekijää eli 28 prosenttia vähemmän kuin kahdeksan vuotta aikaisemmin, kertoo Seurakuntalainen-lehti. Kehitys on oikeasuuntaista mutta riittämätöntä.
Vähentymisestä huolimatta ulkolähetystyö oli edelleen määrällisesti suurta. Suurimpien järjestöjen lähetystyöntekijät vuonna 2017:
Fida 155 (52), Lähetysseura 67 (23), Kansanlähetys 44 (20), Kylväjä
41 (-), Sley 24 (1), Vapaakirkko 21 (1), Missionkyrkan 19 (-) (Ensimmäinen luku kertoo ulkomailla olevien lähettien määrän. Suluissa

oleva luku on 24 kuukauden aikana kotimaahan palanneiden lähettien määrä. He odottavat kentälle lähtöä.)
Valtaosa lähetysjärjestöistä suhteutuu kielteisesti naispappeuteen
ja homoseksuaalisuuteen. Lähetysjärjestöt tekevät uskonnollisen lähetystyön lisäksi myös kehitysyhteistyötä, johon ne saavat ulkoasiainministeriön rahoitusta. Käytännössä lähetystyön ja kehitysyhteistyön
välillä voivat mennä ”puurot ja vellit sekaisin”. Kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen olisi parempi olla uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumattomia.
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Kansainvälisyys

HUMANISMI JA
SEKULARISMI

Jatkaa vaikuttamistyötä sekularismin, seksuaalisten ja lisääntymisterveyden, ilmaisun vapauden, jumalanpilkkakiellon lopettamisen ja LGBTI-asioiden puolesta
Kehittää ja vahvistaa asemia ydinalueilla, kuten lainsäädäntö ja demokratia, kasvatus, tieteellisen tutkimuksen
vapaus, omantunnonvapaus, oikeus kuolla arvokkaasti,
maahanmuutto sekä yksityisyys.

EUROOPAN LIITOLTA (EHF)
STRATEGIALUONNOS

E

Esa Ylikoski

uroopassa on ollut tapetilla naisten ihmisoikeuksien edistäminen erityisesti seksuaalisten ja lisääntymisterveyteen liittyvissä
asioissa, joihin kohdistuu
taantumuksellista uskonnollista painetta muun muassa Puolassa. Irlannissa aborttia koskeva kansanäänestys toi
suuren voiton naisten itsemääräämisoikeuden lisäämiseksi.
Euroopan humanistinen federaation (EHF) yleiskokous kesäkuussa käsitteli toimintakertomuksen ja julkaisi
strategialuonnoksen. Puheenjohtajana
jatka vuosi sitten valittu Giulio Ercolessi. Vapaa-ajattelijain liitto on EHF:n
jäsenjärjestö.
Turvapaikanhakijoiden osalta EHF
kiinnittää huomiota siihen, että monet Eurooppaan tulleet – sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin
kuuluvat LGBTI-ihmiset että uskonnottomat, ateistit ja vapaa-ajattelijat –
jättävät maansa vanhoillisen ja uskonnollisen painostuksen ja syrjinnän takia. Maahanmuuttopolitiikassa tarvitaan sekulaaria lähestymistapaa, sillä
kirkkojen tyrkyttämä ”uskontojen välinen dialogi” sopii huonosti hädänalaisessa tilanteessa oleville.
EHF on osallistunut muun muassa
parlamentaarikkojen kouluttamiseen
yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Uskonnottomien oikeuksien sekä uskonnon ja katsomuksen vapauden puolustaminen ja edistäminen on EHF:n perustyötä. Kansainvälisen liiton IHEU:n
kanssa tehdään yhteistyötä myös YKtasolla.
Kansainvälisellä tasolla on osallistuttu YK:n ihmisoikeusneuvoston sekä
Euroopan turva- ja yhteistyöjärjestön
(ETYJ) sekä Euroopan parlamentin
kokouksiin. Maaliskuussa oli Brysselissä tapahtuma ”Uskonnottomien Eurooppa: malleja sekularismille, yksilöl-
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lisyydelle ja oikeuksille. Tapaamisia on
ollut lisäksi varapresidentti Frans Timmermansin ja neuvoston kiertävän puheenjohtaja Matti Maasikasin kutsusta.
Viime talvena oli oma EHF:n konferenssi Valenciassa otsikolla ja tunnuksella ”Humanismi ja sekularismi:
rationaalinen, kriittinen, tieteellinen
ja eettinen visio elämään”. Kesällä julkaistiin kampanja ”Believe it or not,
It’s my Right” – Usko tai et, se on oikeuteni.
Kuluneella kaudella EHF on myös
tehnyt kartoituksen jäsenjärjestöjensä tilanteesta, toiminnasta ja voimavaroista. Se auttaa liittoa myös tukemaan
kohdennetusti eri jäsenjärjestöjä. Järjestöjen välillä on varsin suuria eroja.
Tarkoitus on myös laatia eri maiden
sekulaarisuus- eli maallistumisindeksi. EHF:n nettisivut on uusittu: https://
humanistfederation.eu/
Kokous pidettiin juhannusaattona
Nürnbergissä, ja ilmeni, että isäntäjärjestönä olleella paikallisilla humanisteilla on parikymmentä päiväkotia alueella. Kirkolla niitä tosin on enemmän.
Kokouspäivän jälkeen oli kaksipäiväinen HumanistenTag -tapahtuma, johon kuului muun muassa kaupungin
vastaanotto vanhalla raatihuoneella.

Strategian luonnos
Visio
Edistämme ja puolustamme humanismin ydinarvoja: vapaus, yhdenvertaisuus, yhteisvastuu ja ihmisarvon kunnioittaminen.
Edistämme perustavaa laatua olevia kansalaisoikeuksia, poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia jokaisen yhteiskunnan jäsenen vapautumisen hyväksi.
Työskentelemme humaanimpien
yhteiskuntien puolesta niin että ihmiset voivat elää täyttä elämää yhdistäen
henkilökohtaisen vapauden ja sosiaalisen vastuullisuuden.

Kansainvälisyys
Kansainvälisyys

EU-vaalit tarjoavat mahdollisuuden näiden asioiden esille nostamiseen.

Edistämme sekularismia eli maallistumista kautta Euroopan ja EU-tasolla ja vastustamme uskonnollista
konservatismia ja uskontojen etuoikeuksia niin että kaikilla on yhdenvertaisuus huolimatta uskonnosta tai
katsomuksesta tai katsomuksettomuudesta.
Koska oikeuksien tulee suojella ihmisiä, ei ajatuksia tai instituutioita,
edistämme ajatuksen ja ilmaisun vapautta ja siksi vastustamme jumalanpilkan, uskonnon ivamisen ja arvostelun kieltämistä.
Koska uskomme, että ihmiset ovat
yhdenvertaisia ja heillä tulisi olla samat
mahdollisuudet, puolustamme laillisuutta, yhtäläisiä sääntöjä ja syrjimättömyyttä kaikilla tasoilla.
Toiminta-ajatus
Käytämme eettisiä, laillisia, poliittisia
ja tieteellisiä keinoja rohkaistaksemme
arvojemme mukaisiin edistyksellisiin
poliittisiin muutoksiin Euroopassa ja
kansainvälisesti.
Tarjoamme tietoa, tukea, vaikuttamista ja viestinnän kanavia jäsenorganisaatioille, joilla on haasteita kansallisesti ja Euroopan tasolla.
Tuemme Euroopan humanistisia ammattilaisia, jotka edistävät arvojamme tarjoamalla tunnustuksettomia palveluja, kuten seremonioita
(häät, hautajaiset) tai moraalista tukea.
Strategiset tavoitteet
Verkoston yhteistyön ja roolin vahvistaminen
Hallituksen ja sihteeristön roolin
vahvistaminen jäsenjärjestöjen tukijana
Maantieteellisen kattavuuden vahvistaminen
Sihteeristön roolin vahvistaminen
tiedottajana
Edistää asemaamme humanismin äänenä eurooppalaisissa instituutioissa.

Kehittää vaikuttamistyön työkaluja
Viestintä, EHF:n viestinnän vaikuttavuus ja saavutettavuus

Euroopan sekulaarisuusindeksin kehittäminen yhdessä
jäsenjärjestöjen kanssa
Tutkia oikeudenkäyntien käyttöä yhteisten arvojen puolustamiseksi
Resurssit
Hallituksen tehokkaampi toiminta.
Jäsenjärjestöjen osallisuus paremman sitoutumisen kautta.
Uusia taloudellisia resursseja EU:n ja alueellisten rahastojen hakemusten kautta, yksityisen rahoituksen ja lahjoitusten kautta sekä liikkuvuusohjelmien kautta.

KANSAINVÄLISEN UNIONIN KUULUMISIA
Kansainvälinen humanistinen ja eettinen unioni (IHEU) antoi kesällä
”Aucklandin julistuksen”, jossa se ilmaisi huolensa ihmisoikeuksista demagogian ja ”jakojen politiikan” lisäännyttyä maailmassa sekä ”suurmiespolitiikasta” muun muassa Yhdysvalloissa, Venäjällä, Kiinassa,
Intiassa, Filippiineillä, Turkissa, Unkarissa ja Puolassa. Siihen kytkeytyy
usein uskonnon ja katsomuksen vapauden ongelmia. Tässä yhteydessä olisi varmaan voitu mainita myös
Saudi-Arabia.
Liiton mielestä
ihmiskunta tulee nähdä kokonaisuutena, globaalina yhteisönä
demokratia on enemmän kuin äänestysmahdollisuus määrävälein
demokratiaan kuuluu avoimen keskustelun kulttuuri
ongelmat ovat monimutkaisempia
kuin koskaan
ihmiskunnan kehitys on nopeutunut, mutta sen tulokset eivät jakaudu tasaisesti ja ihmisoikeuksia rikotaan monin paikoin.

uusi kampanja: https://www.gofundme.com/at-risk ja IHEU jatkaa kampanjaansa jumalanpilkan kriminalisointien lopettamiseksi https://endblasphemy-laws.org/ sekä Ajatuksen

vapaus -raportin julkaisemista nyt
myös päivittyvänä on-line-versiona
https://iheu.org/new-online-editionof-the-freedom-of-thought-reportlaunched-today/

Uskonnon ja ajatuksen vapaus
Usko tai et, se on oikeuteni

Väkivallan kohteeksi joutuneiden ihmisoikeuspuolustajien tukityön rahoituksen vahvistamiseen on avattu
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KEVÄÄN VABAAREISSA ESILLÄ
HENKISYYS JA IHMISOIKEUDET

H
Linnea Kiukka

uhtikuun VAbaarin aiheena oli uskonnottomien henkisyys, vieraana uskontotieteilijä Mikko Sillfors Helsingin yliopistolta. Paikalla oli joukko keskustelunhaluista vapariporukkaa.
Mikko Sillfors on tutkinut uusateismia,
ateismin suhdetta henkisyyteen ja väitöksessään (2017) hän
tutki ateistista henkisyyttä. Mikko aloitti jakamalla yleisölle
kaaviokuvan henkisyyden suhteesta uskontoon. Henkisyyden erottaminen uskonnosta on tutkimuksen mukaan nykyaikana yhä useamman suosiossa. Filosofi Auguste Comte kirjoitti ”ihmisyyden uskonnon” käsitteestä. Ihmisyyden
uskonto on Comtelle yhtä kuin katolilaisuus josta on jätetty pois jumaluus.
Uskonnot sisältävät henkisyyden lisäksi paljon kytköksiä
muihin yhteiskunnan osa-alueisiin. Henkisyys ’viedään pidemmälle’ muodostamalla dogmeja, ehdottomien sääntöjen järjestelmiä, auktoriteettijärjestelmiä ja liittämällä nämä tiettyihin empiirisen tiedon vastaisiin olentoihin. Siksi Mikon kaaviossa henkisyys on isompi alue, jonka sisään
uskonnon ala asettuu.
Sekulaari henkisyys voi myös olla järjestäytynyttä uskonnon tapaan. Suuren suosion Briteissä saavuttanut Sunday
Assembly muistuttaa kirkonmenoja pitäessään niiden muut
puolet, kuten yhteislaulun, paitsi jumaluuden palvomisen.
Mikon mukaan Sunday olisi lähempänä uskontoa kuin uskonnotonta henkisyyttä. Nettisivuillaan liike kuitenkin itse kieltää, että termi ’kirkko’ kuvaisi sunnuntaikokoontumisia oikealla tavalla.
Uskontotieteen määrittely on jatkuvasti kiistanalaista,
kuten uskonnonkin. Siksi jokaisen tutkimuksen kohdalla
on määriteltävä erikseen käsitteet ja se, mitä milloinkin mitataan. Tämän kirjoittajan mielestä painotukset voivat olla
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esimerkiksi sosiologisia, antropologisia tai kulttuurintutkimuksellisia. Teologinen uskontotiede on erikoisalana teologisesta näksuökulmasta uskontoa lähestyvää uskontotiedettä, kun taas uskontotiede yleisenä alana pitää teologiaa
yhtenä ilmiönä muiden joukossa.
Keskustelu kääntyi yliluonnollisena pidettyjen ilmiöiden esiintymiseen. Havaintopsykologian kannalta ”kokonaisvaltaisen tajuamisen” kaltaiset tiedostamiskokemukset
ovat normaaliin psykologiaan kuuluvia ilmiöitä, ateismin
tutkija vakuuttaa. Transsendenssikokemukset, kuten ruumiista irtoamisen tunne, voidaan myös selittää todettujen
kognitiivisten mekanismien tuottamina.
Norenzayanin mukaan lajimme historian kehityksessä ”pienten jumaluuksien aikaa” seurasi ”suurten jumalien aika”. Jumaluuksista tuli kaikkitietäviä (Big Gods), jotta
niiden rankaisevuus saatiin laajempaan yhteiskunnalliseen
käyttöön maatalouden kehittämisen yhteydessä.
Oman aikamme sekulaari hallinto taas perustuu siihen,
että muunkinlaisia ”luottamusjärjestelmiä” kuin vain uskonnot voidaan muodostaa - vaikkapa työsopimus- ja työehtosopimusjärjestelmä. Länsimaisessa maailmassa merkittävä tähän vaikuttanut käänne oli niin sanottu valistuksen
aika, joka näkyy aikamme pyrkimyksissä tieteiden synkronisointiin.
Suvivirsi-keskusteluakin sivuttiin. Paula Vesala on sanoittanut ”maallisen suvivirren” nimellä Suvilaulu. Rituaalisia rajanylityksiä tarvitaan uskonnottomassakin kulttuurissa. Prometheus-leirin loppuessa pidettävällä juhlalla on aikuisuuden rajan yli siirtymisen sinetöimistehtävä,
hauskanpidon lisäksi.
Kenen sanoja kannattaa käyttää – voiko uskonnon termistöä ottaa uskonnottomaan käyttöön? Jos kolumnistia mukaillen määrittelemme rukouksen ”omien ajatusten
kanssa olemisena”, ei tällainen toiminta ole kaukana ”hiljentymisestä” tai ”meditaatiosta”. Entäpä uskontoon mie-

likuvissa liitetyt termit kuten riitti tai rituaali? Siviiliseremoniat voidaan katsoa sellaisiksi. “Entä jos uskonnot eivät
ole kokonaan totta eivätkä kokonaan humpuukia?”, pohtii
Alain de Botton.
Uskontotieteellinen kiinnostus kohdistuu nykyisin muun
tieteen tavoin yhä enemmän kognitioon, saadun informaation käsittelyyn. Kognitiivisen uskontotieteen tutkimus perustuu siihen lähtökohtaan, että mielen mekanismit ovat aina vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Painetilanteissa kuten sota ja muu epävarmuus, epäempiiriset rakennelmat korostuvat.
Lähteet:
Sillfors, Mikko 2017. Jumalattomuus ja hyvä elämä:
ateistinen henkisyys vaihtoehtona monoteistiselle uskonnolle 2000-luvun länsimaissa. Helsinki: Helsingin yliopisto
de Botton, alain 2012. Religion for Atheists – A NonBeliever’s Guide to the Uses of Religion. Penguin Group,
London
Norenzayan, Ara 2013. Big Gods: How Religion Transformed Cooperation and ConflictPrinceton University press

Ihmisoikeutena uskonnottomuus
Maaliskuun VAbaarissa keskusteltiin ihmisoikeuksista uskonnottomuuden näkökulmasta. Freedom of Thought- raportti on maailmanlaajuisen kattojärjestön International
Humanist and Ethical Union IHEU:n julkaisema, liki kaikki maailman valtiot kattava vuosittainen raportti. Raportissa Suomen tilanne on saanut värikoodin oranssi, koska jumalanpilkka on kriminalisoitu eikä kirkon ja valtion erottaminen ei ole tasavertaisuuden statukseen oikeuttavaa tasoa.
Valinnanvapaus uskonnon suhteen ja etenkin maahanmuuttajien oikeudet Suomessa saivat aikaan keskustelua.

Islamista eronneet ovat jonkin verran uskaltaneet kertoa
omasta tarinastaan Helsingin seudun vapaa-ajattelijoiden
lehdessä. Pääasiallisesti islamiin oppiin kuuluu, että uskonnosta luopuminen ei ole sallittua. Lähi-idän kosmopoliitti, Lebanon on valinnanvapautta kohtaan käytännössä sallivampi, johtuen sen uskonnollisen monimuotoisuuden asteesta, joka on korkein koko Lähi-idässä.
Maailmanlaajuisesti ihmisoikeustyötä ruohonjuuritasolla tekevät toimijat joutuvat usein tekemään työtään salassa.
Ateistibloggareita on murhattu muun muassa Bangladeshissa.
Lapsiavioliittojen ja tyttöjen sukuelinten silpomisessa
myös alueellinen kulttuurivaikutus on vahva. Poikien pippelin ympärileikkaus on laajempi ilmiö.
Suomessa Monika-Naiset on esimerkki naisia tukevasta
toimijasta, joka navigoi monikulttuurista toimintaympäristöä yhdenvertaisuuteen ja väkivallan ehkäisyyn liittyen. Järjestö kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille (Auttava puhelin, Turvakoti Mona, Kotoutumiskeskus Monika, Kriisikeskus Monika.)
Kunnian käsitteen oleellisuus eri kulttuureissa, kuten Lähi-idässä nousi esiin. Klaanisuhteet somaliyhteiskunnassa
tai maskuliinisuuksien hierarkioiden eri muodot laajemmin herättivät keskustelua sekä myös hämmennystä. Pohdimme valtion vallankäytön suhdetta sekä uskonnolliseen
että myös kulttuuriseen vallankäyttöön.
Lähteet:
The Freedom of Thought Report http://freethoughtreport.
com
IHEU International Humanist and Ethical Union www.
iheu.org
Monika-Naiset Liitto ry https://monikanaiset.fi
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BINAR MUSTAFA,
LIITTOHALLITUKSEN JÄSEN, HELSINGIN SEUDUN
VAPAA-AJATTELIJAIN VARAPUHEENJOHTAJA

O

len syntynyt joulukuussa 1983 ja opiskellut ohjelmistotekniikkaa sekä tulkkausta
ja kääntämistä. Opinnoissa on vielä loppuun saattamista. Liikuntaa olen harrastanut monipuolisesti ja seuraan urheilua
hyvin aktiivisesti. Olen työskennellyt aika

laajalti eri aloilla, mm. yliopiston kirjastoissa, yrityksissä ja
kolmannella sektorilla. Olen toiminut myös yrittäjänä, ja
nyt olen parhaillaan projektityöntekijä kansalaisjärjestössä.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ollut minulle hyvin
tärkeää ja olen ollutkin eri tavalla siinä mukana koko aikuisikäni. Olen toiminut eri tehtävissä useassa eri järjestöissä ja
myös tehnyt vapaaehtoistyötä, mm. pakolaisleireillä Thaimaan ja Myanmarin rajalla. Kaudella 2013-2017 olin Helsingin työväenopiston johtokunnassa, ja tällä hetkellä olen
Helsingin kaupungin yhdenvertaisuustoimikunnan jäsen.
Epäkohtia maailmassa on ollut valitettavan paljon, ja
niihin olen pyrkinyt vaikuttamaan yhteistoiminnan kautta. Uskonnon valta-asema on ollut yksi näkyvimpiä ja ongelmia aiheuttava asia maailmassa. Ihmiset ovat kärsineet
tästä hyvin kauan, ja valitettavasti tilanne jatkuu yhä edelleen eri puolilla maailmaa. Liittyminen ja aktivoitumiseni
vapaa-ajattelijoissa on pyrkimys tehdä loppua tälle, tai ainakin vähentää uskontojen aiheuttamia haittoja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ajatellen. Aionkin toimia
suurella innolla myös liittohallituksessa niin kuin yhdistyksessämmekin.

VAPAA-AJATTELIJAIN ESITTELYTELTTA

P

riden päätösjuhlassa Kaivopuistossa kesäkuun lopulla esittäytyivät myös vapaa-ajattelijat. Teltan kanssa Helsingin seudun vapaaajattelijain vapaaehtoiset olivat mukana ensimmäistä kertaa. Lehdet, pinssit ja esitteet
saivat hyvän vastaanoton; Testaa oletko vapaaajattelija -kysely oli suosittu, ja testitulokset hyviä.
Vapaa-ajattelijain omalla teltalla oltiin mukana myös
Helsingin ja Lahden Maailma kylässä -tapahtumissa. Kaisaniemessä ollut tapahtuma oli jälleen kaksipäiväinen, joten talkoovuoroja löytyi useille vapaaehtoisille.
Joensuun vapaa-ajattelijat olivat esittelyteltalla Joen yö
-tapahtumassa elokuun lopulla nyt toista kertaa.

Keskustelua

ET-OPETUKSESTA JA
LAPSEN OIKEUKSISTA

V

Pirkko Eerola-Pilvi

apaa-ajattelija (4/2017)
käsitteli elämänkatsomustiedon eli ET:n
opetusta. Lehdessä esitettiin, että ET-opetus
tulisi saada kaikille valittavaksi oppiaineeksi. Kantaa puoltavat paitsi yhdenvertaisuuslaki myös
lapsen oikeuksien sopimus.
Vanhempien vakaumusta pitää
kunnioittaa lapsen etua huomioon
otettaessa. Lapsen etu ja osallisuus
(kuuleminen) perustuvat lapsen oikeuksien sopimukseen.
Lapsen oikeuksien sopimuksella
perusteltiin poikien ei-lääketieteellistä
ympärileikkausta korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO 2016:24), jonka mukaan vanhempien vakaumus oikeutti ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen eikä toimenpide ollut lapsen
edun vastainen. Lapsia ei ollut kuultu
ennen toimenpidettä.
Tässä kirjoituksessa ei ole tarkoitus
ottaa kantaa poikien ympärileikkaukseen vaan pohtia hivenen sitä, mikä
voi olla yhteenkuuluvuuden merkitys
eri tilanteissa.
Ympärileikkauksen välttämättömyydestä sanotaan, että se liittää lapsen uskontokuntaan ja kulttuuriseen
yhteisöön sekä vahvistaa yhteenkuuluvuutta niihin. Perusteena on myös
odotus perheen yhteisestä uskonnosta tai kulttuurista. Lapsi kokee yhteenkuuluvuutta sekä perheeseen että kyseiseen yhteisöön. (Hakalehto &
Helander, Poikien ei-lääketieteellinen
ympärileikkaus lapsen oikeuksien näkökulmasta, Defensor Legis, 6/2017,
953.)
Eikö samoin perustein tulisi arvioida tilannetta, jossa lapsen vanhemmat
ovat ilmaisseet vakaumuksensa eroamalla kirkosta? Näin ei kuitenkaan
tehdä. Lapsi jatkaa uskonnon opetuksessa koulussa, vaikka vanhemmat
ovat eronneet kirkon jäsenyydestä,
jos lasta ei samalla ole erotettu. Onko
silloin vanhempien vakaumusta kunnioitettu ja toimittu lapsen edun mukaisesti? Entä miten silloin on lapsen

kokeman perheen yhteenkuuluvaisuuden ja yhtenäisen vakaumuksen laita?
Uskonnonvapauslaki nojaa huoltajien vahvaan asemaan lapsen uskonnollisessa kasvatuksessa (Hakalehto
& Helander 2017:954). Menettääkö
vanhempien kasvatuksellinen asema
koulun oppimisympäristössä merkityksensä vanhempien erotessa kirkosta? Voiko koulu silloin olla välinpitämätön perheen tunnustuksettomuut-

Selkeintä olisi,
että koulussa
olisi valittavana
oppiaineena ET.”

ta kohtaan? Koulun piittaamattomuus,
jos siitä on kyse, tosiasiallisesti rajaa
lapsen oppiainekohtaista valinnanvapautta ja samalla lapsen etua. Tilanne
on mahdollinen, koska opetuksen pitää olla perusopetuksen vuoden 2014
opetussuunnitelman perusteiden mukaan uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta.
Lapsen edun eli lapsen oikeuksien
toteuttaminen on suurelta osin vanhempien vastuulla. Lapsen edun katsotaan toteutuvan lähtökohtaisesti
parhaiten, kun se on sopusoinnussa
vanhempien intressien kanssa. Puuttumiskynnys vanhempien toimintaan
on korkealla eli vanhemmilla on laaja
toimintavapaus lapsen hyvinvoinnista
huolehtiessaan. (Hakalehto & Helander 2017:946.) Opetuksessa vanhempien intressien sopusointu on hämärtynyt edellä mainitun opetuksen sitouttamattomuuden vuoksi.
Lapsen oikeuksien sopimuksen 14
artiklan mukaan lapsella on ajatuk-

sen, omantunnon ja uskonnonvapaus. Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus antaa lapselle ohjausta tämän
oikeuden käyttämisessä lapsen kehittyvien valmiuksien mukaisesti. (Hakalehto & Helander 2017: 952.)
Ristiriita syntyy, kun yhtäältä vanhempien vakaumus on ensisijainen
lapsen edun arviointiperuste ja toisaalta sille ei anneta merkitystä.
Koulun pitäisi huolehtia lapsen
edun toteutumisesta sekä vanhempien ja lapsen vakaumuksen kunnioittamisesta. Koulun toiminta perustuu
vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle. Siksi koulu voisi viranomaisena edistää lapsen etua ja oikeuksia ainakin kertomalla lapsen uskonnonvapaudesta ja lapsen oikeudesta tulla kuulluksi omassa asiassaan. Kirkko
sitä ei ilmeisesti vanhemman kirkosta
eroamisen yhteydessä tee.
Selkeintä olisi, että koulussa olisi valittavana oppiaineena ET. Silloin
kirkon jäsenyys ei rajaisi ET-oppiaineen opiskelua oppilaan valinnan ulkopuolelle. Kysymys olisi aidosta valinnasta toisin kuin nyt, kun vanhempien vakaumus olla kuulumatta kirkkoon ei oikeuta lasta valintaan eikä
lapsen vakaumuskaan, koska sitä ei
edes kuulla.
Seuraava pohdinnan aihe on ETopetuksen sisältö ja sen asema oppiaineena. Viime lehdessä opettaja Jari Tirkkonen kertoi, mitä on pätevän opettajan antama ET-opetus. Se
on hänen mukaansa suunnitelmallista, valtakunnalliseen opetussuunnitelman perusteisiin ja kodin katsomukseen perustuvaa opetusta. Tällöin ei ainakaan pääse käymään kuten kirjailija Antti Nylenin kouluaikana, jolloin
“ET-tunneilla ei opetettu tai vaadittu
mitään” (Tunnustuskirja 2013:125).
Eikä myöskään niin kuin eräs nuori opettaja hiljattain kuvasi kollegoitten suhtautumistapaa: “Nyt oppilaalla on tärkeämpää tekemistä kuin pitämäsi ET-tunti.”
ET-opetuksen tarjonnan lisäksi on
syytä kiinnittää huomiota opetuksen
laatuun ja opettajien täydennyskoulutukseen.

Kuva: Binar Mustafa
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Arvostelu

VARHAISET KRISTITYT APOKALYPTINEN LAHKO,
JA FILOSOFIAN TUHO

C

Eero Suorsa

atherine Nixey kirjoittaa kirjansa olevan teos siitä, miten kristityt
tuhosivat klassisen sivistyksen ja antiikin
maailman. Kirja kertoo niistä, jotka kristillisen historian
kirjoitus on unohtanut - ryöstetyistä temppeleistä, teurastetuista ihmismassoista ja vihasta sivistyksestä kohtaan. Kristityt myös kaivoivat alueellisten kiistojen siemenet - Nixey kirjoittaa tehneensä tietoisen valinnan
kirjoittaa helleeneistä, koska tuo hellenistinen kulttuuripiiri ulottui Syyriasta Ateenaan.
Nixeyn kirjan eräs keskeisistä väittämistä on se, että Rooman valtakunnan asukkaiden enemmistö ei kääntynyt kristinuskoon ilosta, vaan kuoleman uhasta. Keisari Konstantinos Suuren aikana (hänen kääntymyksensä ei
johtunut niinkään voitoista taistelukentillä, vaan katumuksesta jota hän
tunsi murhattuaan vaimonsa) 6-7 %
Rooman valtakunnan asukkaista oli
kristittyjä. On absurdia ajatella, että
loput muiden uskontojen harjoittajat olisivat kääntyneet kristinuskoon
näin nopeasti, ja ilman pakkoa. Kymmenien miljoonien ihmisten kansoittamien imperiumien väestön kääntyminen ei yksinkertaisesti tapahdu hetkessä. Nixeyn mukaan kristityt keisarit
ja kristityt käyttivät runsaasti väkivaltaa tämän kääntymyksen saavuttamiseksi.
Jo vuosituhansia aiemmin ennen
Daeshia 385 kristityt fundamentalistit
olivat tuhonneet Palmyran kaupungin temppeleineen - jumalatar Athe-
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nan massiivisen patsaan pää katkaisiin muun tuhoamisen lisäksi vuonna
385. Laulaen ja nauraen nämä Kristuksen sotilaat tuhosivat temppelin
toisensa perään. He hylkäsivät kaupungin, jättäen Athenan pään peittymään hiljalleen aavikon hiekkaan.
Syyrialaiset munkit olivat erityisen
tunnettuja jopa väkivaltaisten kristittyjen parissa julmuudestaan ja verenhimoisuudestaan - he esimerkiksi surmasivat pappeja rautatangoilla
mikäli nämä eivät kääntyneet kristinuskoon. He olivat myös tekopyhiä
- temppeleiden tuhoaminen ja joukkomurhat päättyivät yleensä hillittömiin ryyppäjäisiin. Ateenassa Afroditen patsas ”kastettiin” hakkaamalla patsas täyteen ristejä. Karthagossa
puolestaan vietettiin vuotuisia juhlia, joissa antiikin jumalien silvottujen patsaiden jäännöksille naurettiin
pilkallisesti.
Mutta nämä eivät olleet yksittäisiä tekoja: kirkkoisä Augustinus vaati miten ”pakanoiden ja harhaoppisten taikausko on hävitettävä jumalan
tahdosta”. Augustinus vihasi filosofiaa, ja oli mielissään sen tukahduttamisesta. Eräs saarnaaja vaati seurakuntaansa metsästämään antiikin jumalien palvojia ”kuin metsästäjä ansaansa”.
Toisin kuin yleisesti uskotaan, Nixey
kirjoittaa, kirkko ei pitänyt hengissä
klassista antiikin ajan sivistystä. Monet
roomalaiset ja kreikkalaiset eivät nauraneet, kun heidän kirjansa, temppelinsä ja jumalansa revittiin kappaleiksi.
Jo Vanhassa testamentissa kehoitetaan
tuhoamaan vanhojen jumalien alttarit
ja surmaamaan heidän kannattajansa.
Vuodesta 312 Rooman kristityt keisarit olivat kaventaneet antiikin ju-

Catherine Nixey:
The Darkening Age.
The Christian Destruction
of Classical World.
Palgrave Macmillan. 305 s.
malien palvojien ja filosofien oikeuksia pala palalta. Vuonna 529 filosofian opettaminen ja sillä ansaitseminen
kiellettiin, heidät pakotettiin kastettavaksi, ja mikäli he harjoittivat ammatttiaan kastamisen jälkeen heidät teloitettiin. Vanhojen uskontojen jumalat - Jupiter, Afrodite, Bacchus ja Isis
leimattiin demoneiksi. Kaikkien näiden jumalien palvontamenoista sai demonisen tartunnan - jopa näiden vanhojen uskontojen harjoittajien hajusta.
Jopa istuminen samassa tuolissa ”pakanan” tai saman kylpyammeen käytön jälkeen saattoi saada aikaan tartunnan. Kristityt leimasivat muut uskonnot ala-arvoisiksi.
Kirkkoisä Tertullianus varoitti, että jokainen joka kritisoi kristinuskoa
oli Saatanan riivaama. Rooman suuresta palosta 64, josta keisari Nero
syytti kristittyjä, kristityt historioitsijat iloitsivat myöhemmin. Mutta kristittyjä ei tapettu paljoa: koko Rooman
valtakunnan aikaisissa vainoissa surmattujen kristittyjen määrä laskettiin
sadoissa, ei tuhansissa.
Kristityt myös rakastivat viranomaisten harjoittamaa kidutusta. Jokainen kristitty veripisara oli kuuleman hyödyksi. Mutta monet roomalaiset kieltäytyivät teloittamasta kristittyjä koska heitä ei koettu uhaksi, vaan
harmittomiksi rasitteiksi. Roomalaiset
viranomaiset yrittivät usein taivutella
kristtyjä luopumaan marttyyriuydesta. Tämän takia monet kristityt hyppäsivät alas kallioilta tai hukuttautuivat. Myöskään pahamaineisen keisari
Diocletianuksen aikana kristittyjä ei
massamurhattu - heille annettiin tilaisuus lähteä maanpakoon.

Enemmistöt tarinoista marttyyreista ovat myös valetta. Keisarien määräämiä teloituksia - ei virkamiesten
- oli koko Rooman valtakunnan ajan
vain 13, ja kaikki tämä kolmen vuosisadan ajalta. Keisari Neroa ei Nixeyn
mukaan voi tässä yhteydessä laskea,
koska hän vainosi kaikkia uskonnosta riippumatta. Kaikkien suurimpia
marttyyreita olivat ne jotka kuolivat
tuskallisimmilla tavoilla - ehkä he saivat tästä myös jotain seksuaalista nautintoa, ja osa halusikin kuolla mahdollisimman tuskallisella tavalla. Filosofi
Gilles Deleuze kirjoittaa teoksessaan
Masochism: Coldness and Cruelty että kivun ja seksuaalisen nautinnon välinen rajaviiva on häilyvä, kenties olematon. Marttyyrius on myös hyvä tapa
nousta julkisuuden henkilöksi ilman
mitään todellisia saavutuksia. Mutta joka tapauksessa, kristittyjä marttyyreja oli hyvin vähän, historioitsija

Origeneksen mukaan vain satunnaisissa asiayhteyksissä. Nykyään vain alle
kymmenen kertomusta marttyyreista
voidaan laskea luotettavaksi. Roomalaiset eivät halunneet pyyhkiä kristittyjä maan päältä - jos he olisivat, se ei
olisi vaatinut paljoa. Kyse oli kuitenkin pienestä lahkosta. Roomalaisia eivät kiinnostaneet kristittyjen harhaiset
uskonnolliset opit - vain lain ja järjestyksen noudattaminen.
Kaikkein traagisimman kohtalon kristittyjen käsissä kärsi kuitenkin Aleksandria. Vuonna 415 kristityt murhasivat kaupungin patriarkka
Kyrilloksen määräyksestä filosofi Hypatia Aleksandrialaisen, ja kaupungin
kuuluisa, maailman suurin kirjasto hävitettiin. Hypatian luo tultiin opiskelemaan filosofiaa aina Libyasta, Roomasta ja Syyriasta asti. Kyrillos vihasi myös juutalaisia, jotka olivat hänen
ensimmäisiä uhrejaan ennen Hypati-

aa. Johannes Krysostomos oli kutsunut synagogia ”bordelleiksi”. Edeltäjänsä esimerkkiä seuraten Kyrillos ei
pitänyt suuressa arvossa että juutalaiset olivat auttaneet kääntämään Vanhan Testamentin Kreikaksi. Kirjaston
tuho oli valtaisa - vähintään 500 000
tekstikääröä tuhoutui, ja monet luostarit jäivät vain kalpeaksi varjoksi kirjastosta - monet luostarit pitivät hallussaan vain 20 kirjaa. Ortodoksiset
kirkot ja katoliset kirkot ovat ottaneet
Hypatian tragedian itselleen, ja kehittäneet Hypatian pohjalta kuvitteellisen
tarinan suurmarttyyri Katariina Aleksandrialaisesta, jota ei siis ole koskaan
ollut olemassa. Hypatian kohtalosta on
tehty elokuva Agora (2009)..
Nixeyn kirja on surullinen, mutta
edelleen varoitus myös niistä asioista
mitä tänä päivänä tapahtuu uskontojen ja uskovaisten toimesta, kuten Palmyran esimerkki osoittaa.

Vapaa Ajattelija

EERO SUORSA YLEN NUORTEN OHJELMASSA
Ylen nuorten ohjelmiin on tehty sarja eri maailmankatsomuksia omaavista nuorista.Vapaa-ajattelijoista mukana on 24-vuotias Eero Suorsa, lehtemme toimitussihteeri ja Turun vapaa-ajattelijain aktiivi. Sar-

ja tulee myös koulujen opetuskäyttöön. Matkalla paratiisiin -sarja on
katsottavissa Yle Areenassa.

Kavala maailma

ÄITI TERESAN ARVOMERKIT KOETUKSELLA
Jo kauan sitten edesmenneelle Äiti Teresalle myönnettiin yli 40 vuotta sitten Intian valtion korkein kunniamerkki, Bharat Ratna. Nyt kuitenkin arvomerkin peruuttamista postuumisti harkitaan Intian valtion toimesta, koska Äiti Teresan perustaman Rakkauden lähetyssisa-

ret järjestöstä on paljastanut lapsikauppaa koskevaa skandaali. Nunnat ovat myyneet lapsettomille pariskunnille lapsia hintahaarukalla
550-1450 puntaa. Intian valtio aikoo tehdä kaikkensa ettei Äiti Teresaa kohdeltaisi pyhimyksenä

ITÄVALTA PALAUTTAA HOMOMIEHEN AFGANISTANIIN
VARMAAN KUOLEMAAN
Itävallan maahanmuuttoviranomaiset ovat päättäneet pakkopalauttaa
nuoren 18-vuotiaan miehen Afganistaniin siitä huolimatta että häntä
odottaisi siellä varma kuole fundamentalististen muslimien taholta.
Viranomaiset perustelevat päätöstä siten että miehen homous ei ole

”aitoa” ja että mies on ”liian sisäänpäin kääntynyt, ja homoseksuaalit
ovat yleensä sosiaalisia.”. On huomautettava, että turvapaikanhakuprosesseissa homoseksuaalisuuden aitouden minkäänlainen testaaminen on laitonta. Itävallan viranomaisten päätös on erittäin valitettava.

SHAHJAHAN BACHCHU MURHATTU
Bangladeshissa 60-vuotias merkittävä vapaa-ajattelija ja kustantaja
murhattiin kotikylässään kesäkuussa. Bachchu oli apteekissa, kun
kaksi moottoripyörillä liikkunutta miestä heittivät kevyen pommin,

ja raahasivat hänen ulos. Sen jälkeen hänet ammuttiin. Poliisin mukaan islamilaiset fundamentalistit ovat murhan takana.
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LIITY JÄSENEKSI – TUE VAPAA-AJATTELUA:
Nettilomakkeen http://vapaa-ajattelijat.fi/liity-jaseneksi/ tiedot ohjautuvat valitsemaasi yhdistykseen.
Jäsenhakemuksen voi lähettää myös yhdistyksen sähköpostiin tai toimihenkilöille.

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TAVOITTEET JA STRATEGIA 2017-2020

http://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2017/08/14/vapaa-ajattelijain-liiton-tavoitteet-ja-strategia-2017-2020
Lahjoitukset liiton tai yhdistysten pankkitileille

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 3/2018
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 joulukuussa 2018. Aineisto
5.11.2018 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)

