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Kaj Torkulla

Hyvää kesäkauden lop-
pua, hyvät vapaa-ajatteli-
jat. Toukokuussa pidettiin 
Tampereella Vapaa-ajatte-
lijain liiton toimintasemi-

naarin yhteydessä liittovaltuuston ko-
kous, johon liittyy miksi aloitin kir-
joitukseni näin. Liitto ei saa valtion 
yleisavustusta kuluvalle vuodelle, jo-
ten liittovaltuusto päätti liittohalli-
tuksen esityksen perusteella säästö-
toimista, myös Vapaa Ajattelija -leh-
den osalta. Siksi tämä numero 2 ilmes-
tyy näin elokuussa totutun kesäkuun 
sijaan. Marraskuussa julkaistaan Us-
komaton Vapaa Ajattelija yhteistyös-
sä Helsingin seudun vapaa-ajattelijain 
kanssa. Loppuvuodesta jäsenet ja ti-
laajat saavat Vapaa Ajattelija -lehden 
vuoden viimeisen numeron tavalliseen 
tapaan. Taloutta tasapainotetaan toki 
kautta linjan.

Tämän vuoden toimintaseminaa-
rin ohjelmaan kuuluivat esimerkik-
si oppilaitostyö ja uskonnoton kriisi-
tuki. Olin harmittavasti osin estynyt 
osallistumasta itse ohjelmaan, koska 
hoidin seminaarin käytännön järjes-
telyjä pääosin keittiön puolella. Yh-
distystensä lähettämille edustajille oli 
tarjolla esimerkiksi kutsutun puhujan

kautta tietoa miten ollaan läsnä lä-
heiselle tai tuntemattomalle kriisiti-
lanteessa. Keskustelua heräsi tästä ja 
muistakin aiheista.

Toimintaseminaarissa esiteltiin 
myös sääntötyöryhmän esitys liiton 

uusiksi säännöiksi. Esitys ei voi miel-
lyttää kaikkia. Siinä on kuitenkin pa-
rannuksia hankaliksi havaittuihin asi-
oihin. Keski-ikäinen puheenjohta-
janne haluaa nostaa esiin esitykses-
tä liittokokouskauden lyhentämisen 
kahteen vuoteen. Tämä muutos ma-
daltaa nuorten kynnystä hakeutua lii-
ton luottamustehtäviin, joka toivot-
tavasti johtaa nykyistä kattavampaan 
otokseen eri elämäntilanteissa olevia 
liiton luottamustehtävissä. 

Liittokokousten järjestäminen ny-
kyistä useammin tulisi periaatteessa 
nykyistä kalliimmaksi, mutta voimme 
kyllä järjestää niitä nykyistä yksinker-
taisemmin. Sääntötyöryhmän esityk-
seen ja sen perusteluihin kannattaa 
perehtyä ennen seuraavaa liittokoko-
usta, jotta liittokokouksessa tiedäm-
me mistä äänestämme.

Toimintaseminaari pidetiin Kale-
vasalissa, josta saan oivan aasinsillan. 
Kalevasali oli aikoinaan seurakunnan 
tila. Maallistuminen etenee hitaasti 
mutta varmasti, jonka johdosta salis-
ta tuli taloyhtiön vuokrattava tila, jos-
sa järjestetään nykyään juhlia, koko-
uksia ja muita tapahtumia. Maallis-
tuminen etenee näin pienin askelin.

Ehtoollisviiniltä esimerkiksi pois-
tui verovapaus, kuten liitto oli esittä-
nyt. Maallistumista edistää pitkäjän-
teinen moisten lausuntojen tekemi-
nen.

Voin lypsää vielä toisenkin aasinsil-
lan toimintaseminaarin paikasta. Mel-
ko lailla yhtä kaukana kodistani sijait-
see Sorsapuisto, johon vetäydyn kuu-

mina kesäpäivinä, jolloin kotona on 
tukalan kuuma. Sorsapuisto on siitä 
erikoinen paikka, että ihmiset ja sor-
sat ovat siellä sulassa sovussa. Yksi-
löitähän nuo sinisorsatkin toki ovat. 
Useimmat eivät välitä ihmisistä, ellei 
sitten tule uhkaavan lähelle. Sitten toi-
sinaan on yksilöitä, jotka tulevat tois-
tuvasti ikään kuin tervehtimään juu-
ri sinua vaikka et ole lahjonut ruoalla 
tms.. Toimeen tullaan vaikka yhteistä 
kieltä ei näin lajien välillä ole. 

Jospa me ihmisetkin tulisimme 
toimeen keskenämme. Yhteinen kie-
li löytyy sentään tässä tapaukses-
sa. Näin tulisi olla mahdollista pääs-
tä eroon siitä, että uskonnolliset ja 
uskonnottomat demonisoivat toisi-
aan. Jos halukkuutta dialogiin löytyy, 
voimme ymmärtää toisiamme. Kan-
nattaa muistaa ymmärtämisen ja hy-
väksymisen olevan eri asioita.

Tulevaisuus näyttää valoiselta. 
Maallistuminen ei ole yksin länsi-
mainen ilmiö. Tutustuin nimittäin äs-
kettäin aineistoon arabimaista, jonka 
mukaan uskonnottomuus on lisään-
tynyt niissäkin. Kertarysäyksiä siel-
läkään ei tulla näkemään. Jos kuiten-
kin katson kristallipallooni, teokrati-
at tulevat hajoamaan mahdottomuu-
teensa. Jo kymmenkunta vuotta sitten 
sanottiin uskontojen tulevan kuole-
maan internetiin. Todellisuus on var-
maan, että ihmisten verkottuessa us-
konnot kuihtuvat. Pitkän aikavälin 
trendi on puolellamme. Potkitaan me 
vapaa-ajattelijat vain rauhassa halua-
maamme suuntaan.
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TANSSIVAT 
PULUT

Markku Myllykangas

Mielipiteen- ja sanan-
vapaus ovat edelly-
tyksiä muiden ihmis-
oikeuksien ja vapauk-
sien olemassaololle. 

Sana on vapaa, mutta sanomisen seu-
raukset voivat olla kohtalokkaat. Kos-
ton pelossa monien suut ovat sulkeu-
tuneet.

Olen jo vuosikymmeniä möyhen-
tänyt uskomuslääkintää eli puoska-
rointia kolumneissa ja mielipidekir-
joituksissa, käynyt puhumassa erilai-
sissa tilaisuuksissa ympäri maata ja 
osallistunut lukuisiin keskusteluihin 
aiheesta sekä radiossa että televisios-
sa. Kritiikin sietokynnys harvinais-
ta herkkua. Puoskareilla, varsinkaan 
puoskaroivilla terveysammattilai-
silla sitä ei juuri esiinny. Perusteltu-
ja kannanottojani on pidetty ”louk-
kaavina”, ”törkynä” ja ”huonona vitsi-
nä”. Puhetilaisuuksissa on häiriköity. 
Muutamat tuohtuneet ovat kirjelmöi-
neet yliopiston korkeimmalle johdol-
le ja vaatineet hiljentämistäni. Joita-
kin kertoja minut on uhattu haastaa 
oikeuteen. Saman kohtalon ovat ko-

keneet monet muutkin puoskaroin-
tikriitikot.

Kolmisen vuotta sitten eräs nainen 
teki minusta kantelun eduskunnan oi-
keusasiamiehelle ”kannanotoistani ja 
kielenkäytöstäni täydentävien hoitojen 
(CAM) suhteen”. Sytykkeenä oli toi-
minut Helsingin Sanomissa (Kotimaa 
11.11. 2015) julkaistu lausumani, jossa 
arvostelin Tampereen yliopistossa jär-
jestettyä tutkimusseminaaria koskien 
”vaihtoehtohoitoja”. Kantelussa oike-
usasiamiestä pyydettiin selvittämään 
muun muassa, olenko syyllistynyt kii-
hottamiseen kansanryhmää (puoska-
roivat terveysammattilaiset) vastaan, 
syrjintään, virka-aseman väärinkäyt-
tämiseen, perustuslain rikkomiseen ja 
ovatko asenteeni tai / ja kirjoitukseni 
perustuslain vastaisia. Erityisen louk-
kaavana kantelija piti käyttämääni ou-
tohoito-sanaa CAM-hoidoista!

Kantelija veti vesiperän. Apulaisoi-
keusasiamies ilmoitti hänelle, että ei 
voi auttaa häntä tässä asiassa. Lähin-
nä Perustuslain sananvapauspykälään 
vedoten.

Siilinjärvellä ja Maaningalla ilmes-
tyvässä paikallislehti Uutis-Jousessa oli 
8.11.2018 toimittaja Riikka Kuosma-
sen törkeä juttu otsikolla ”Kuoleman 
rajan takaa”. Siilinjärven vapaaseura-
kunnan johtaja, pastori Pauli Kärki 
kertoi vaimonsa saaneen sairauskoh-
tauksen ja KYSissä lääkäreiden toden-
neen hänet kuolleeksi. Kärki järjesti oi-
tis rukoustalkoot. Tapahtui Jumalan 
ihme. Kärki väitti vaimonsa herän-
neen kuolleista rukousten voimasta. 
Kuopion kaupunkilehden kolumnis-
sani (12.01.2019) ”Herätkää kuolleet!” 
leimasin Kärjen huijariksi. Aiemmin 
taikauskontoja ruotiessani minut on 
vain manattu helvetin tuleen käristy-
mään. Mutta nyt eräs mies teki polii-
sille tutkintapyynnön, olenko syyllis-
tynyt kolumnissani uskonrauhan rik-
komiseen.

Jälleen vesiperä. Itä-Suomen polii-
silaitoksen päätöksen mukaan en ol-
lut syyllistynyt rikokseen. Taas lähin-
nä Perustuslain sananvapauspykälään 
vedoten. Päätöksen perusteluissa to-
dettiin, että ”kirjoitus on voitu todeta 
ivalliseksi ja provosoivaksi, mutta läh-
tökohtaisesti siinä on kritisoitu väitettä 
rukouksen parantavasta vaikutukses-
ta. Yleisen käsityksen mukaan kyse on 
kuitenkin enemmän lääketieteellises-
tä asiasta eikä sellainen pyhä asia, jon-
ka enemmistö kokisi ilmeisenä uskon-
toon kuuluvana pyhänä asiana”.

Puoskaripiireistä on myös julkisuu-
teen heitelty, ”mikä lääkeyhtiö mahtaa 
löytyä minun takaa”? Kun puolestaan 
kritisoin medikalisaatiota, minut lei-
mataan uskomuslääkitsijäksi.

Maailmalla kärkkäimpiä sanava-
pauden rajoittajia ovat mahtavat lääke-
firmat. Jos joku erehtyy astumaan nii-
den varpaille, niiden likaisten temp-
pujen osastot käynnistävät massiiviset 
loanheittokampanjat ja oikeusproses-
sit. Näin rahassa rypevät farmafirmat 
hyödyntävät ”pelkokerrointa”, varoit-
tavat tutkijoita, mihin hornanpesään 
he pistävät päänsä, jos toimivat vastoin 
lääkefirman etuja.

Kirjoitin kerran lääkkeestä, joka 
tappoi läjäpäin potilaita, ennen kuin 
sitä valmistava lääkefirma veti pitkin 
hampain sen pois markkinoilta. Fir-
man yhteiskuntasuhteista vastaava 
henkilö Suomessa soitti minulle, ja 
sanoi, että ”he eivät tällä kertaa ryhdy 
minua vastaan toimenpiteisiin”. Mutta 
edellyttivät, että jos vielä kirjoitan hei-
dän lääkkeistään, niin minun pitää lä-
hettää käsikirjoitus heille tarkastetta-
vaksi ennen julkaisua.

Amerikkalainen tutkiva journalisti 
Jeanne Lenzer: ”Jos joku aikoo ryhtyä 
setvimään lääkeyhtiöiden sotkuja, hän 
tarvitsee Kevlar-puvun ja teräspallit.” 
Niille on käyttöä myös puoskarointia 
ja taikauskontoja pöllytettäessä.

Robert J. Brotherus 

Kauan sitten kun evoluutio muokkasi ihmislajin 
ja sen edeltäjien psykologiaa, oli ihmisille paljon 
tärkeämpää kiinnittää huomiota erilaisiin hah-
moihin ja sattumuksiin - vaikka virheellisesti-
kin - kuin jättää jokin merkittävä seikka havait-

sematta. Jos viidakossa kävellessämme erehdymme luule-
maan oksaa käärmeeksi tai lehtien muodostamaa kuvio-
ta tiikeriksi, erehdyksestä ei ole paljoa haittaa. Mutta jos 
meiltä jää oikea käärme tai tiikeri huomaamatta, virhe on 
helposti tappava eivätkä geenimme välity seuraaville suku-
polville. Siksi ihmisillä on vahva taipumus “nähdä” erilai-
sia hahmoja mustetahrojen ja pilvien muodostamissa sa-
tunnaisissa kuvioissa. 

Samasta syystä meillä on taipumus nähdä syy-seuraus-
suhteita ja merkityksiä satunnaisissakin yhteensattumissa.

Psykologit kutsuvat jälkimmäistä ominaisuutta hyperak-
tiiviseksi syy-seuraus-tunnistukseksi. Se johtaa meidät hel-
posti virheellisiin johtopäätöksiin ja vaatii tietoista mielen 
kuria, skeptismiä, olla sortumatta siihen. Vaikka kaikilla 
ihmisillä syy-seuraus-tunnistus on enemmän tai vähem-
män yliaktiivinen, erityisen ylilyövä se on skitsofrenias-
sa, jolloin potilas saattaa pienimmistäkin yhteensattumis-
ta päätyä erilaisiin vainoharhoihin, salaliittoteorioihin ja 
muihin monimutkaisiin ajatusrakennelmiin.

Hyperaktiivinen syy-seuraus-tunnistus voi johtaa joh-
taa erilaisiin rituaaleihin. Malliesimerkki rituaaleista olivat 
Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoilla yleiset sadetanssit. 
Ne kehittyivät pikkuhiljaa yhteisöissä, jotka ajoittain kipeäs-
ti tarvitsivat sadetta. Kun sade joskus tuli kun joku yhteisön 
jäsen oli sattumalta tekemässä jotain liikkeitä, tätä kokei-
lua ja sen erilaisia variaatioita ryhdyttiin kokeilemaan yhä 
innokkaammin. Tämä johti kulttuurisen evoluution kaut-
ta monimutkaisiin ja pitkiin tanssien, laulujen ja asustei-
den yhdistelmiin - toki erilaisiin eri heimoilla.

Hieman kevyempiä rituaaleja voi havainnoida myös 
Veikkauksen hedelmäpelejä paljon pelaavilla eläkeläisillä. 
Joku on sattumalta voittanut naputeltuaan palauta-voitot 
nappia ja ruvennut systemaattisesti sitä painelemaan ku-
vitellen sen lisäävän voittoja. Toinen valitsee eri linjat tie-
tyssä järjestyksellä ja tietyllä nopeudella, koska se on sat-
tumoisin joskus “toiminut”.

Evoluution valintapaineet, jotka ovat ihmislajilla johta-
neet hyperaktiiviseen syy-seuraus-tunnistukseen ovat ylei-
siä eläinmaailmassa ja niinpä monella muullakin lajilla on 
havaittu syntyvän virheelliseen tulkintaan perustuvia ri-
tuaaleja. 

Amerikkalainen psykologi B. F. Skinner teki aiheesta 
kokeita puluilla. Hän laittoi nälkäisiä puluja häkkiin, jos-
sa automaatti antoi niille ruokaa täysin satunnaisina ajan-
hetkinä. Pulut kuitenkin “näkivät” yhteyden ruuan saami-
sella niihin liikkeisiin, joita ne olivat sattuneet samaan ai-
kaan tekemään. Ne rupesivat useammin tekemään saman 
tyyppisiä liikkeitä ja aina kun ruokaa tuli lisää tuollaisen 
liikkeen aikana, pulun virheellinen käsitys syy-seuraus-
suhteesta vahvistui. Yksi pulu rupesi pyörimään jatku-
vasti ympyrää, toinen nokkimaan systemaattisesti häkin 
tiettyä kulmaa, kolmas heiluttamaan päätään edestakai-
sin. Puluille siis kehittyi eräänlainen primitiivinen tai-
kausko ja rituaali-tanssit.

Uskonnot käyttävät hyväkseen ihmisten taipumusta hy-
peraktiiviseen syy-seuraus-tunnistukseen. Uskovaiset “nä-
kevät” Jeesuksen kuvan palaneessa paahtoleivässä tai pil-
ven muodossa. Erilaiset satunnaiset ilmiöt ja yhteensat-
tumat “nähdään” Jumalan suunnitelmallisena toimintana 
tai vastauksena rukouksiin. Papit ja uskovaiset harjoittavat 
moninaisia kirkollisia rituaaleja jonkin hyvän lopputulok-
sen toivossa. Rituaalien psykologinen vetovoima on vahva 
ja niinpä uskovaiset ympäri maailmat jatkavat 2000-luvul-
lakin kumartelua, käsien heiluttelua, polvistumista ja kaa-
tuilua kuin tanssivat pulut konsanaan.
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VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON KANNANOTTOJA

VARAINSIIRTOVERO MYÖS  
USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE
Esitämme, että kiinteistöjen varain-
siirtovero ulotetaan kattamaan myös 
uskonnolliset yhdyskunnat. Nykyisen 
lain mukaan kiinteistön varainsiirto-
verosta on vapautettu paitsi kunnat 
myös kaksi valtionkirkkoa ja rekiste-
röidyt uskonnolliset yhdyskunnat.

Tämä verovapaus asettaa erilai-
sia katsomuksia omaavien ihmisten 
yhteisöt keskenään eriarvoiseen ase-
maan. Esimerkiksi Adventtikirkko tai 
islam-seurakunta voivat ostaa kiinteis-

tön verovapaasti, toisella tavalla rekis-
teröityneet Lähetyshiippakunta ja Pe-
lastusarmeija maksavat veron. Muut 
kuin uskonnolliset järjestöt, esimer-
kiksi vapaa-ajattelijoiden yhdistykset, 
maksavat veron aina.

Lain taustalla lienee vanhan us-
konnonvapauslain määräys, jonka 
mukaan rekisteröidyt uskonnolliset 
yhdyskunnat tarvitsivat valtioneuvos-
ton luvan hankkiakseen muuta kiin-
teää omaisuutta kuin hautausmaita. 

Tämä rajoitus kuitenkin poistui jo 
vuonna 2003.

Vertailuna ehtoollisviinillä oli ai-
emmin samantapainen vapautus alko-
holiverosta, mutta se poistui vuonna 
2018. Vaikka valtiokirkkojen ja rekis-
teröityjen uskonnollisten yhdyskun-
tien varainsiirtoveron verovapauden 
poiston fiskaalinen vaikutus on mel-
ko pieni, se myös yksinkertaistaa ve-
rolainsäädäntöä.

VAPAA-AJATTELIJAT: KATSOMUSNEUTRAALIIN 
VELVOITTAUTUMISEEN 
Kun tasavallan presidentti ja eduskun-
nan puhemies antavat tehtävään astu-
essaan uskonnollisesti neutraalin juh-
lallisen vakuutuksen, sellainen sopii 
nykymaailmassa parhaiten myös uu-
sille ministereille! Nythän kaikki uudet 
ministerit jo antoivat katsomusneut-
raalin tuomarin vakuutuksen.

Tähän voidaan edetä kahta kaut-
ta. Ensinnäkin voidaan luopua us-
konnollisesti julistuksellisesta virka-
miesvalasta saamaan tapaan kuin on 
jo luovuttu tuomarin valasta ja siir-
tyä kaikille yhteiseen virkamiesva-
kuutukseen samoin kuin on tuoma-
rin vakuutus. Kyseessä on kuitenkin 
tuomarien tapaan maallinen tehtävä 
niin virkamiehillä kuin ministereillä. 
Uudet ministerit antaisivat siten sekä 

tuomarinvakuutuksen että virkamies-
vakuutuksen.

Toisaalta on mahdollista säätää uu-
si laki ministerin vakuutuksesta. Sipi-
län hallitushan valtioneuvoston kans-
lian valmistelemana antoi lakiesityksen 
ministerin valasta ja vakuutuksesta. Esi-
tystä pidettiin laajasti epäonnistuneena, 
eikä sitä ehditty käsitellä eduskunnan 
perustuslakivaliokunnassa. Monet oi-
keusoppineet pitivät lausunnoissaan pa-
rempana yhteistä ministerin vakuutusta. 

Oikeuskanslerin lausunnossa to-
dettiin seuraavaa: "Perustuslaista, us-
konnonvapauslaista ja tuomioistuin-
laista ilmenevien periaatteiden valos-
sa oikeudellisesti paremmin perusteltu 
vaihtoehto olisi kuitenkin se, että mi-
nisterin ainoa juhlallisen velvoittautu-

misen muoto olisi ministerin vakuutus. 
Tämä vaihtoehto olisi myös yhdenmu-
kainen tasavallan presidenttiä koske-
van sääntelyn kanssa: Perustuslain 56 
§:n mukaan tasavallan presidentti an-
taa toimeensa ryhtyessään juhlallisen 
vakuutuksen. Valtioneuvosto ja tasa-
vallan presidentti käyttävät molemmat 
ylintä hallitusvaltaa, joten niitä koske-
vien juhlallisen velvoittautumisen muo-
tojen olisi perusteltua olla samojen pe-
riaatteiden mukaisia."

Mikäli annetaan esitys ministerin 
vakuutuksesta, samassa yhteydessä 
olisi hyvä antaa myös esitys yhteiseen 
virkamiesvakuutukseen siirtymisestä. 
Näin myös virkamiesten ja tuomarien 
velvoittautumisen muodot olisivat sa-
mojen periaatteiden mukaisia.

Alokaskauden lopulla varusmiehet valitsevat ja antavat joko sotilas-
valan tai sotilasvakuutuksen. Ne ovat muuten samoja, mutta sotilas-
valan alussa on uskonnollisesti julistuksellinen osuus ”kaikkivaltiaan 
ja kaikkitietävän Jumalan edessä”. Sotilasvakuutuksen vastaava kohta 
kuuluu: ”kunniani ja omantuntoni kautta”.

Kun sotilasvakuutus ja sotilasvala annetaan erikseen, valintapakko 
jakaa joukon kahteen osaan. Arkaluontoisen ”uskonasian” valintatilan-
ne saatetaan kokea kiusallisena yksityisyyden suojan näkökulmasta.

Vaikka toistaiseksi sotilasvala on ollut suositumpi kuin sotilas-
vakuutus, tilanne voi olla lähivuosina muuttumassa yhteiskunnan 
maallistumiskehityksen myötä. Nuorisobarometrin (2018) mukaan 
57 % nuorista pitää itseään ei-uskonnollisena, vain 22 % uskonnolli-
sena ja 21 % neutraalina.

Siirtyminen yhteiseen, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti neut-
raaliin juhlalliseen seremoniaan lisäisi varusmiesten ja sotilaiden yhte-

näisyyttä. Kun puolustusvoimain ylipäällikkö eli tasavallan president-
ti antaa virkaan astuessa juhlallisen vakuutuksen ilman uskonnollista 
julistusta, sellainen sopii kyllä myös kaikille varusmiehille ja sotilaille.

Kompromissi nimestä
Koska sotilasvala-termillä on pitkä historia, kompromissina voisi ol-
la, että sotilasvala nimenä säilytetään, mutta otetaan neutraalin so-
tilasvakuutuksen teksti ”kunniani ja omantuntoni kautta”. On mui-
takin ei-uskonnollisia valoja. Toki juhlallisella vakuutuksellakin on 
pitkät perinteet.

Termistä riippumatta olennaista on, että uusien sotilaiden yhtä-
läinen juhlallinen velvoittautuminen voi tapahtua kaikille yhteisessä 
seremoniassa, mikä lisäisi yhteiskunnallista koheesiota ja yhdenver-
taisuutta Puolustusvoimissa. 
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TYÖAIKALAKIIN "KANSALLINEN JUHLAPÄIVÄ"

ELÄINSUOJELULAIN MUUTOS JÄI TEKEMÄTTÄ

VAALIKAUDEN LOPUN TAPAHTUMIA

Työaikalakia muutettiin ja siinä yhteydessä nykyinen "kirkollisen 
juhlapäivän" käsite muuttui uudeksi termiksi "kansallinen juhlapäi-
vä". Uusi kattokäsite pitää sisällään paitsi helluntain, joulun ja muut 
ainakin nimelliset kirkolliset vapaat, myös maalliset vapun ja itse-
näisyyspäivän.

Yhteys kirkkolakiin säilyy, joten muutos on kosmeettinen. Edus-
kunta jätti päätösvallan esimerkiksi helatorstaista edelleen kirkollis-

kokoukselle. Nimellinenkin muutos voi kuitenkin enteillä myöhem-
pää sisällön muutosta.

Omasta mielestäni liiton tulisi nyt kysyä sekä työnantaja- että 
työntekijäjärjestöiltä kantaa esimerkiksi helatorstain vapaan siirtä-
misestä perjantaille. Muutos olisi lähes kaikkien kannalta mielekäs. 
Helatorstaihin ei myöskään liity mitään sellaista tapakulttuuria kuin 
vaikkapa jouluun.

Aika loppui kesken eläinsuojelulain muutok-
sen kanssa. Rituaaliteurastus jää sallituksi ai-
nakin vuodeksi, mutta luultavasti asiaan pala-
taan tällä vaalikaudella uuden esityksen myötä. 
Tällöin saadaan selville myös perustuslakiva-

liokunnan kanta eläinten suojelun, rituaaliteu-
rastuksen ja uskonnonvapauden suhteeseen.

Hallituksen esityksessä aiheesta todettiin 
"Uskonnon ja omantunnon vapauden perus-
tuslainturva ei - - estä lailla antamasta yhteis-

kunnassa yleisesti hyväksyttyjen moraalisten 
ja eettisten arvojen mukaisia järjestysluontei-
sia säännöksiä, jotka eri uskonnollisten suun-
tausten tulee ottaa huomioon uskonnollisissa 
tai niitä vastaavissa menoissaan."

Sote-uudistus ja tiedustelulait työnsivät 
tieltään myös ministerinvakuutusta ja -va-
laa koskevat säädökset. Hallitus esitti pa-
luuta 1600-luvulle: ministerinvalaa ei oli-
si vannottu  pelkästään "Jumalan" vaan 

"Jumalan ja hänen pyhän evankeliumin-
sa" nimeen.

Uusi hallitus toivottavasti poistaa uskon-
nollisen valan kuten se on jo poistunut oikeu-
dessa tuomareilta ja todistajilta.

Hallitukseen valituista uusista ministereistä 
neljä antoi vakuutuksen ja seitsemän vannoi. 
Olen silti toiveikas, uusi hallitus paljon edeltä-
jäänsä todennäköisemmin noudattaa oikeus-
kanslerin ohjetta ja luopuu valasta.

Jori Mäntysalo

Kansainvälisen ISSP-kyselyn mukaan 
noin joka neljäs 25-34 -vuotias suo-
malainen on luopunut jumalauskosta. 
Ero sukupuolten välillä oli selvä: nai-
sista dekääntyneitä oli 29 prosenttia, 
miehistä 22 prosenttia.
Toiseen suuntaan kääntyneissä ei ol-
lut eroa, vaan 8 prosenttia sekä mie-
histä että naisista kertoi nyt uskovan-
sa Jumalaan, mutta ei ollut aiemmin 
uskonut. Muutosten vuoksi nuorem-
milla sukupuolten välinen ero on sel-

västi kutistunut, 15-24 -vuotiailla jopa 
kääntynyt niin että naisista on useam-
pi ateisti kuin miehistä.
Kaikkiaan usko on selvästi yleisem-
pää vanhemmilla ikäluokilla. Raja on 
suunnilleen 50 vuoden iässä, sitä van-
hemmissa on enemmän uskovia kuin 
ei-uskovia. Pienen poikkeuksen muo-
dostavat nuorimmat tutkitut, 15-24 
-vuotiasta Jumalaan uskoo useampi 
kuin kymmenen vuotta vanhemmista.
Nuorisobarometrissa puolestaan pyy-
dettiin kertomaan viisiportaisella as-
teikolla miten uskonnollisena itse-

ään pitää. Vuonna 2010 uskonnollis-
ten ja ei-uskonnollisten osuudet olivat 
35/37, neljä vuotta myöhemmin 23/53 
eli muuttuneet hyvin nopeasti. Viime 
vuoden luvuissa oli edelleen parannus-
ta, 22/57, mutta muutos on aika mal-
tillinen. Selitystä tälle hidastumiselle 
ei tiedossani ole.
Kuten muut tilastot, nämäkin kertovat 
samaa tarinaa suomalaisten maallistu-
misesta. Yksityiskohdissa on vaihtelua 
nopeuden osalta, mutta suunta kaikis-
sa luvuissa sama.

Uusien lakien myötä verkkoliikenteen kuuntelulle käy perusteeksi kan-
sallinen turvallisuus myös ilman yksilöityä rikosepäilyä. Hallituksen 
esityksen mukaan tiedustelulla ei tällöinkään saa salakuunnella asioita, 

joista ei tarvitse todistaa oikeudessa. Näitä on mm. toimittajan lähde-
suojan ja lääkärin vaitiolovelvollisuuden ohella myös rippisalaisuus.

Tältä osin hallituksen esitys hyväksyttiin ilman vastalauseita.

MINISTERINVALASTA PÄÄTÖS SIIRTYY

SUOMEN NUORET MAALLISTUVAT

VAALIKONE USKONNONVAPAUDESTA

TIEDUSTELULAIT HYVÄKSYTTIIN

Uskonnonvapaus.fi-sivulla oli jo neljänsissä eduskuntavaa-
leissa vaalikone. Tiivistäen tulos kertoo, että pieniä edistys-
askelia on edelleen luvassa, isoja ei.

Lukuja
Koneeseen vastanneista 39 tuli valituksi kansanedustajaksi. 
Tämä on selvä parannus aiempiin kertoihin, mutta edelleen 
melko vähäinen määrä. Kyseessä ei ole myöskään edusta-
va otos: kaksi valituksi tullutta oli vastanneiden joukossa 
niin Kristillisdemokraattien viidestä kuin Kokoomuksen 38 
edustajasta. Oletettavaa on, että ehdokkaista innokkaam-
min vastasivat meille myötämieliset, joskin tämä ehkä ta-
saantui aiemmista vaaleista.

Vastanneiden ehdokkaiden määrä sinänsä saavutti en-
nätyksen -- 763 eli 31 % ehdokkaista -- mutta tämä johtui 
pienpuolueista. Eduskuntapuolueiden ehdokkaita vasta-
si yhteensä suunnilleen aiempi määrä. Jakauma isommis-
sa puolueissa tasaantui, mm. Vasemmistoliiton ja Vihrei-
den vastausmäärä väheni kun taas Keskustan ja Kokoo-
muksen kasvoi.

Koneen käyttökertoja oli noin 8000. Kukin IP-osoite 
kerran päivässä laskettuna määrä oli 6000, mikä suun-
nilleen kuvaa eri käyttäjien määrää. Moni tosin tuli si-
vulle vain katsomaan parin ehdokkaan vastaukset, ole-
tettavasti tehdäkseen viimeisen valinnan muutaman eh-
dokkaan välillä.

Mitä uudelta eduskunnalta voi odottaa?
Erään arvion saa olettamalla, että kunkin puolueen valitut 
kansanedustajat äänestävät samoin kuin kaikki puolueen 
ehdokkaat, jotka vastasivat koneeseemme.

Jos näin olisi, uusi eduskunta selvin numeroin avaisi ET-
opetuksen myös kirkkoon kuuluville ja kieltäisi poikien 
ympärileikkauksen, ja niukasti kumoaisi jumalanpilkka-
lain. Sen sijaan mm. valtionkirkkojen verotusoikeus ja lu-
terilainen kirkko hautaustoimen järjestäjänä jäisivät ennal-
leen. Koululaisjumalanpalveluksetkin jatkuisivat nykyisel-
lään. Yhteistä katsomusainetta kannattaisi 99 edustajaa, ny-
kyistä mallia 87 ja muutama lakkauttaisi katsomusaineet tai 
ei osannut kertoa kantaansa.

Käytännössä näen ET:n vapauttamisen täysin realistise-
na tavoitteena. Kyse on vain siitä, nouseeko asia politiikan 
esityslistalle. Ympärileikkausten kiellon suhteen olen pes-
simistisempi, jumalanpilkkalaista en osaa sanoa.

Yhteisen katsomusaineen tilanne on tiukka. Samalla ta-
valla laskettuna se saisi yhtä vaille sata kannattajaa, kun li-
ki 90 jatkaisi nykymallia. Muutama lakkauttaisi katsomus-
aineet erillisinä oppiaineina, ja muutama äänestäisi tyhjää.

Valittavina olleista vaihtoehdoista kiistatta takapakkia 
olisivat kirkollisverotusoikeuden laajentaminen muihin-
kin uskontokuntiin sekä vaihtoehtoisten tilaisuuksien pois-
to koululaisjumalanpalvelusten ajalta. Näistä viimeksimai-
nittu sai laajaa tukeakin, edustajista 34 olisi painotetun tu-
loksen mukaan tätä mieltä. Valituksi tulleista vastanneista 
tätä mieltä on seitsemän edustajaa.

Korostan, että vastanneet tuskin todellisuudessa kuvaa-
vat täysin puolueitaan -- vertailuksi oletan että harvempi 
lihansyöjä vastasi Animalian vaalikoneeseen.

Ei yllätyksiä
Laajat erilaiset analyysit vastauksista eivät paljastaneet mer-
kittäviä yllätyksiä.

Vastausten hajonta oli pienin Vasemmistoliitolla ja Vih-
reillä. Käytännössä nämä puolueet ovat enemmän meidän 
kannallamme, muissa puolueissa pikemminkin yksittäiset 
ehdokkaat kannattavat joitakin tavoitteistamme.

Vastaukset korreloivat vahvasti. Esimerkiksi niistä, joi-
den mukaan valtionkirkkojen verotusoikeus on poistetta-
va, lähes 80 % halusi myös ettei lapsia viedä koululaisjuma-
lanpalveluksiin. Verotusoikeuden säilyttäjistä tätä mieltä oli 
alle 10 %. Heikoin yhteys muihin vastauksiin oli kysymyk-
sellä siitä, saako kauppias vaatia myyjiltä yhtenäistä pukeu-
tumista vai tuleeko esimerkiksi musliminaisen huivi sallia.

Toisaalta yhteys ei ole täydellinen. Valituista esimerkik-
si Vilhelm Junnila (PS) kieltäisi ympärileikkaukset mutta 
ei avaisi ET-opetusta, Ben Zyskowicz (KOK) avaisi ET:n 
mutta sallisi ympärileikkauksen.

Vaalikonetta käyttäneiden äänestäjien valinnat painot-
tuivat voimakkaasti omien tavoitteidemme suuntaan. Tä-
mä kertoo epäilemättä siitä, että "omat", joko jäsenemme 
tai muut symppaajat, käyttivät konetta runsaasti.

Liiton pääsihteeri luennoi viime keväänä Helsingin aikuis-
opistossa sekä Jokelan, Järvenpään, Hyvinkään ja Riihi-
mäen kansalaisopistoissa. Lisäksi Vantaan aikuisopistolla 
Pointissa oli kolmen kerran luentosarja, yhteensä 9 tuntia, 

Esa Ylikosken "kansanopistokiertue" jatkuu syksyllä 2019 
ainakin Nurmijärvellä, Vantaalla, Helsingissä ja Kajaanis-
sa seuraavasti:

Nurmijärven kansalaisopiston tilaisuus on ke 30.10. klo 
18.00 – 19.30. Aihe: Uskonnottomien oikeudet ja palve-
lut kehdosta hautaan. Paikkana pääkirjasto, Punamullan-
tie 1, kirkonkylässä.

Vantaan aikuisopiston luentotilaisuus on ke 6.11. klo 
19.00 – 20.30. Aihe: Uskonnottomien oikeudet kehdosta 
hautaan. Opistotalo, Lummetie 5, Tikkurilassa,

Helsingin työväenopiston tilaisuus on to 14.11. klo 17.00 
– 18.30. Aihe: Uskonnottomien ikäihmisten oikeudet ja pal-
velut. Työväenopiston päärakennus, Helsinginkatu 26. Ai-
heena ikäihmiset

Kaukametsän opiston tilaisuus Kajaanissa on ma 18.11. 
klo 18.00 – 19.30, Koskikatu 4 B. Aihe: Vapaa-ajattelijat 
yhdenvertaisuuden asialla. Tilaisuus liittyy Kainuun va-
paa-ajattelijain 60-vuotispäivien viettoon. Kahvitarjoilu. 

KANSALAISOPISTOTILAISUUDET JATKUVAT
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Esa Ylikoski

Elämänkatsomustiedon oppilasmäärät ja -osuudet perus-
koulussa vuodelta 2018 on julkaistu. ET:n oppilasosuudet 
ovat hiljakseen kiihtyvässä kasvussa ja ev.lut. uskonnon 
osuus laskussa. Alakoulussa ET:n oppilasosuus on 8,5 % ja 
Uudellamaalla 15,3 % ja Helsingissä 22,8 %. Useimmissa 
maaseutukunnissa ET-oppilaiden osuus on edelleen pieni.

Peruskoulun 1-9 luokkien keskimääräiset opiskelijaosuu-
det vuodesta 2010 vuoteen 2018 on kehittynyt seuraavasti:

2010: ev.lut. 92,9%, et 3,2%
2012: ev.lut. 91,9%, et 4,0%
2014: ev.lut. 90,7%, et 4,9%
2016: ev.lut. 89,2%, et 6,1%
2018: ev.lut. 87,1%, et 7,7%

Alakoulussa (1-6 luokat) ET:n oppilasosuus on 8,5 % ja ylä-
koulussa (7-9 luokat) se on 6,1 %. Alakoulussa kasvu vuo-
sina 2016-2018 oli 1,9 prosenttiyksikköä ja yläkoulussa 0,9 
prosenttiyksikköä.

Kasvun kiihtyvyyttä kokonaisuudessaan kuvaa ET:n 
osuuden kasvun suurentuminen jokaisella 2-vuotisjaksolla:

2010: 3,2 %
2012: 4,0 % (kasvua 0,8 %-yksikköä)
2014: 4,9 % (kasvua 0,9 %-yksikköä)
2016: 6,1 % (kasvua 1,2 %-yksikköä)
2018: 7,7 % (kasvua 1,6 %-yksikköä)

Oppilasmäärät vuonna 2018 olivat alakoulussa 31 523 ja 
yläkoulussa 10 834, yhteensä 42 357 peruskoulun oppilas-
ta. Olipa prosenttilukemista mitä mieltä tahansa, kysymys 
yli 42 000 ET-oppilaan oikeuksien toteutumisesta on iso 
asia. On myös lähes sama määrä ET-opetukseen oikeutet-
tuja oppilaita, jotka kuitenkin ovat uskonnonopetuksessa.

Lukemat kertovat, että ET on ollut ja on yhä vajaakäy-
tössä. Vajaakäyttö syntyy usein jo siinä vaiheessa, kun op-

pilasta on ilmoitettu ekalle luokalle noin puoli vuotta en-
nen koulun alkua. Jos koulussa ylipäätään ei ole ollut ET-
opetusryhmää tai sen paikka tai aika on ollut huono, moni 
ET-opetukseen oikeutettu lapsi onkin olosuhteiden pakos-
ta sijoitettu uskonnonopetukseen.

Sen jälkeen korjausliikkeen tekeminen peruskoulun ai-
kana on osoittautunut harvinaiseksi, mikä voi johtua myös 
”valintojen pysyvyyttä” koskevasta virheellisestä informaa-
tiosta. Sellaisen suositteleminen ei ole määräys.

Tosiasiassa huoltajat voivat siirtää ET-opetukseen oikeu-
tetun oppilaan uskonnosta ET-ryhmään millä luokalla ta-
hansa. Nyt uuden lukuvuoden alkupäässä se onnistuu myös 
jopa 9. luokalle siirtyvillekin, puhumattakaan mistä tahan-
sa muusta luokasta.

ET-oppilaiden suhteellisen pieni määrä yläkoulussa joh-
tuu myös siitä, että 12-14 vuotta siten noin 85 % lapsista 
kastettiin. Vaikka kirkosta eroamisen tilastojen mukaan 
ainakin toinen huoltajista on sen jälkeen eronnut kirkos-
ta (noin 700 000 eronnutta), lapset ovat yleisimmin jää-
neet erottamatta kirkosta. Näin ET-opetukseen oikeutet-
tujen oppilaiden määrä on kasvanut hitaammin kuin kir-
kosta eronneiden määrä ja yleinen maallistumiskehitys ai-
kuisten yhteiskunnassa.

Lukuvuoden jo alettuakin ehtii vielä korjata asian, erot-
taa lapsen kirkosta ja siirtää hänet ET-opetukseen. Kun lap-
si on erotettu kirkosta tai hän ei ole siihen kuulunutkaan, 
lukuvuoden alkuviikkoina on erinomainen aika siirtää lap-
si uskonnosta ET-ryhmään. Itse asiassa koko syyslukukau-
si aivan hyvä aika vaihtoon; lain mukaan vaihdon voi teh-
dä milloin vain.

Tässä lukemat https://vipunen.fi/fi-fi/perus/Sivut/Kieli-
-ja-muut-ainevalinnat.aspx

1–6 luokilla katsomusaineita opiskelleet
7–9 luokilla katsomusaineita opiskelleet

Helsinki 22,8
Kerava 15,0 
Vantaa 14,7
Turku 14,4
Espoo 14,3
Tampere 13,4
Porvoo 12,1
Sipoo 10,8
Järvenpää 10,7
Hyvinkää 10,5

Siuntio 10,4
Karkkila 10,2
Lahti 10,1
Kemi 9,6 
Kotka 9,4
Joensuu 8,2
Jyväskylä 8,2
Vaasa 8,1
Oulu 7,3
Riihimäki 7,3

Lappeenranta 5,3
Rovaniemi 5,0
Kajaani 4,4
Kouvola 4,4
Rauma 3,9
Pori 3,7
Kolari 2,4
Seinäjoki 1,0

ET-OPPILASMÄÄRÄN KASVU 
VAUHDITTUU

USKONNOTTOMASTI UUDEN 
EDUSKUNNAN AVAJAISIIN

Alakoulun ET-oppilasosuuden kuntakohtaisia %-lukemia (2018):

Tunnustukseton tilaisuus en-
nen valtiopäivien avajaisia 
järjestettiin eduskuntavaali-
en jälkeen huhtikuussa. Suo-
men Humanistiliiton ja Va-

paa-ajattelijain liiton nyt jo kolman-
nen järjestämä tilaisuus oli Musiikki-
talossa samaan aikaan Tuomiokirkon 
jumalanpalveluksen kanssa.

Musiikkitalon tilaisuuden osallis-
tujamäärä oli aikaisempaa suurempi, 
joukossa useita uusia kansanedustajia. 
Lisäksi tilaisuuteen osallistui eduskun-
taryhmien toimihenkilöitä.

Tilaisuudessa puhuivat teatterioh-
jaaja, käsikirjoittaja Susanna Kupari-
nen sekä maailmanpolitiikan profes-
sori Teivo Teivainen. Musiikkia esitti 
kitarataiteilija Jyrki Myllärinen. 

Tilaisuuden avaus- ja päätössanat 
hoitivat varapuheenjohtaja Eino Huo-
tari Suomen Humanistiliitosta ja liit-
tohallituksen jäsen, Helsingin seudun 
vapaa-ajattelijain puheenjohtaja Binar 
Mustafa.

Tilaisuuden jälkeen kansanedusta-
jat Kimmo Kiljunen (sd) sekä Mai Ki-
velä (vas), Pia Lohikoski (vas), Pirk-
ka-Pekka Petelius (vihr) ja Erkki 
tuomioja (sd) tekivät puhemiesneu-
vostolle aloitteen, jossa he esittävät 
humanistisen tilaisuuden nostamista 
osaksi valtiopäivien avajaisten ja vaali-
kauden päättäjäisten virallista juhlaoh-
jelmaa. Puhemiesneuvosto päätti, että 
asiaan palataan hallituksen muodosta-
misen jälkeen, kun puhemiesneuvos-
ton kokoonpano on lopullinen.

Juhlapuheessaan Susanna Kupari-
nen tarkasteli kriittisesti edellisen vaa-
likauden politiikkaa ja pohti, ”pitää-
kö nyt tehdä akrobaattinen ilmaveivi 
ja – luottaa. Luottaa siihen, että ehkä 
nyt alkaisi hyvän kierre. Odottaa, et-
tä hyvän kierre hitaasti syvenee, kos-
ka suurten tendenssien, negatiivisten 
ja positiivisten, syntyminen vie vuosia 
ja vuosikymmeniä. Uskoa siihen, että 
uusi eduskunta katsoisi meihin, kan-
salaisiin, samalta korkeudelta ja että 
he malttaisivat tehdä ratkaisuja joiden 
palkinnot odottavat ehkä vuosien ku-
luttua, ja joista he itse eivät välttämät-
tä saa palkintoa tai kiitosta. Että uu-
si eduskunta uskaltaisi osoittaa meil-

le, että me olemme arvokkaita, emme 
kalliita, että he, hyvänen aika sentään, 
pitävät meistä ja haluavat meille hyvää. 
Että he pitävät meistä kaikista, tulota-
sosta riippumatta.”

”Onko Suomi teokraattinen 
tasavalta?”
Professori Teivo Teivainen tunnustau-
tui puheessaan liberaalien vapausaat-
teiden kannattajaksi, mutta totesi va-
pauspuheella myös huijattavan. Ns. 
negatiivinen vapaus kuuluu todellis-
ten liberaalien vapausaatteiden piiriin. 
Kaupassa ja monessa muussa tarvitaan 
pelisääntöjä. Ennen jopa puheen pitä-
jät yleisöstä puhumattakaan saattoivat 
tupakoida yleisötilaisuuksissa, mutta 
nyt sitä on negatiivisesti rajoitettu.

Teivainen kertoi keskusteluistaan 
Etelä-Amerikassa, että kuultuaan 
”perinteisestä” tilanteesta suomalai-
sissa kouluissa, urugualaiset ihmette-
levät, onko Suomi joku teokraattinen 
tasavalta.

Uskonnonvapautta kouluissa kos-
kevassa keskustelussa Suomessa usein 
vedotaan heikosti argumentoiden ns. 
positiiviseen uskonnonvapauteen ja 
kiistetään ns. negatiivisen uskonnon-
vapauden oikeutus. Kuitenkin Tei-
vaisen mukaan sellainen tilanne, että 
vasten tahtoaan joko joutuu osallistu-
maan uskonnolliseen tilaisuuteen tai 
tuomaan esille, että ei kuuluu uskon-
nolliseen enemmistöryhmään, louk-
kaa yksilön vapautta. Uskonnonva-
pauteen kuuluu ilmiselvästi, että kat-

somustaan ei pakoteta tuomaan esiin 
julkisesti. Ns. negatiivinen uskonnon-
vapaus on siis myönteinen, liberaaliin 
vapausaatteeseen kuuluva linjaus.

Professori Teivo Teivainen oli juh-
lapuheessaan muutenkin tunnustuk-
sellisella linjalla esittämällä virikkeek-
si L. Onervan runon Uskontunnustus.:

Uskontunnustus
Minä uskon
vapauden, veljeyden ja  
tasa-arvoisuuden
kolmiyhteiseen jumaluuteen,
kaikkien kansojen valveutumiseen
ja maailman yhdysvaltoihin,
suoraan sanaan,
riimittömään runouteen,
arkipäiväisen työn korkeaan pyhi-
tykseen
ja työntekijäin pyhään
yhteiseen seurakuntaan;
ihmissuvun
helvetilliseen pahuuteen
ja taivaalliseen hyvyyteen
ja sen iankaikkiseen  
ylösnousemukseen.
Minä uskon
ihmisen poikaan ja tyttäreen,
uuteen polveen,
uuteen aikaan,
siihen, mitä ei vielä ole,
ja siihen, mitä ei kenties koskaan tu-
le:
yksilöiden itsevapautuksen
vapahdustyöhön ...

(L. Onerva 1933)

Kuva Janne KA
rjalainen
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YLEISSIVISTYKSESTÄ JA HISTORIAN 
TUNTEMISEN TÄRKEYDESTÄ - 
HAASTATTELUSSA KAARI UTRIO
Eero Suorsa

Matkaan Somernie-
melle Amanita-kus-
tantamoon haastat-
telemaan suomalai-
sen tietokirjallisuu-

den ja naishistorian gran old ladya 
Kaari Utriota. Vastassa on ystävälli-
nen ja sympaattinen ihminen, joka on 
pirteä ja skarppi. Nämä piirteet näky-
vät myöhemmin myös haastattelun ai-
kana. Utrion esitellessä kotiaan huo-
mio kiinnittyy välittömästi kirjojen 

määrään; kirjoja on hyllyttäin, ja nii-
den parissa voisi viettää tuntikausia. 
Kustantamossa tehdään kiivasta työ-
tä, ja kustantamo julkaisee isoja suur-
teoksia muun muassa Somerniemen 
historiasta. 

Utrio tarjoaa minulle ja kuskille-
ni kinkkupiirakkaa, leivonnaisia, se-
kä kahvia ja teetä. Syötyämme pis-
tämme tupakaksi ja aloitamme. Ky-
syn Utriolta, näkyikö Vapaa-ajatteli-
jain liitto julkisena toimijana hänen 
opiskellessaan historiaa Helsingin yli-
opistossa 1960-luvulla. ”Ei minkään-
laisena”, vastaa Utrio hetkeäkään miet-
timättä. ”Mutta toisaalta, luin historiaa 
ja uskonto ei näkynyt siellä kuin kir-
kon kautta. Historian opetus yliopis-
toissa keskittyi valtaan, sotiin ja peh-

meimmillään taidehistoriaan. Opiske-
lin teologisessa tiedekunnassa kirkko-
historiaa, ja suoritin kirkkohistoriasta 
cumun. Opettajana toimi pääasiassa 
professori Kauko Pirinen, joka oli kes-
kiajan kirkkohistorian asiantuntija ja 
tiedemies.”

Utrio kertoo Eevan tyttäristä: ”Suo-
meksi ei tietenkään ollut lähteinä mi-
tään, ja saksaa en puhu. Mutta kävin 
mahdollisimman monipuolisesti läpi 
englanninkielisiä lähteitä, ja niitäkään 
ei ollut paljon. Eikä minulla ollut mi-
tään mallia, koska mitään populaarite-

oksia ei ollut julkaistu. Joten kävin lä-
vitse tutkimuksia. Kyllähän se oli mie-
lenkiintoista tarkastella kristinuskon 
vaikutusta naisen asemaan,kun olen 
kasvanut uskonnottomassa kodissa. 
Olin ulkopuolinen tarkastelija, mi-
nulla kun ei ollut mitään vakaumusta.”

”Olen uskonnoton. Ajattelen uskon-
toa lähinnä uskontoa yhteiskunnallise-
na voimatekijänä. Kasvoin täysin us-
konnottomassa sosiaalidemokraatti-
sessa kodissa, ja kouluun mennessä ja 
ajattelin jumalan olevan jokin ruoka-
laji. Jeesuksesta olin toki kuullut koti-
apulaisilta, mutta uskonnosta en tien-
nyt mitään. Kävin teosofisen pyhäkou-
lun, koska se kuului työväenliikkeen 
ylimmän kerroksen jonkinlaiseen pyr-
kimykseen ohjata hengelliseen ajatte-

luun. Se oli Kruununhaassa, ja siellä oli 
hauskaa, eikä se jättänyt mitään jälkiä.”

Miten naista on kuvattu uskonnol-
lisessa taiteessa? ”Hyvin kaksijakoi-
sesti, joko Madonna tai huora. Mart-
ta, Lasaruksen sisar, muodostaa täs-
sä poikkeuksen. Martta on nainen jo-
ka ei ole kumpaakaan. Menin kouluun 
1949, ja kansakoulu oli uskonnon lä-
pitunkema, ja fiksu likka oppi nope-
asti miten pitää olla ja mitä pitää sa-
noa. Ajattelin hyvin varhain, joutues-
sani perheen tyttönä tekemään paljon 
kotitaloustöitä, että hyvähän Jeesuk-

sen oli sanoa Marialle että ’sinulla on 
hyvä osa’ mutta mitä Jeesus olisi sano-
nut silloin kun olisi tullut kolmas päivä 
ilman ruokaa? Jeesuksen suhtautumi-
nen naisiin oli poikkeuksellisen posi-
tiivinen verrattuna kirkkoisiin. Kansan 
syviin riveihin levinnyt käsitys naisen 
olemuksesta täytyy ’kiittää’ näitä pöl-
löjä kirkkoisiä. Eevan tyttäriä kirjoit-
taessani luin tarkkaan Raamattua, ja 
kyllähän se on eurooppalaisen histo-
rian kannalta tärkeä teos.”

Mikä on yleissivistyksen tila Suo-
messa? ”Jakautunut. Vanhempi pol-
vi arvostaa yleissivistystä, ja nuorem-
malla polvella on paljon tietoa saata-
villa. Nuorilla ihmisillä on hyvin vä-
hän kirjoja, mutta kirjahyllyt ovat 
tulossa takaisin sisustukseen.” Onko 

Kaikkien tulisi saada opiskella ET:tä,  
tai joiden vanhemmat haluavat heidän opiskelevan.
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Utrion mielestä historian opetus kou-
luissa missä tilassa? ”Se riippuu pal-
jon opettajasta. Kyllä lukion historian 
opetus antaa mahdollisuudet hakea li-
sää tietoa, mutta se riippuu niin hirve-
än paljon opettajasta saako hän inspi-
roitua oppilaita.” 

Mikä on uhka yleissivistykselle? 
”Pirstaloituminen. On niin helppoa 
saada tietoa pienistä asioista, mutta 
ilman ohjausta on vaikea muodostaa 
kokonaiskuvia mistään. Sen tähden pi-
dän sanomalehtiä tärkeinä, mutta toi-
saalta monet ihmiset eivät enää jaksa 
lukea pitkiä tekstiä. Mutta kyllähän ih-
miset tietävät nykyään paljon enem-
män, koska mahdollisuudet saada tie-

toa ovat niin huikeat. Ihmisellä, jolla ei 
ole yleissivistystä, ei ole mahdollisuut-
ta erottaa hyvin laadittua feikkiuutis-
ta oikeasta uutisesta. Mutta toisaalta, 
historioitsijan näkökulmasta voidaan 
todeta ettei tässä ole mitään uutta, ih-
misiä on huijattu aina. ”Yleissivistys-
tä halveksuvat ne joilla ei ole yleissivis-
tystä. Jos itseltä puuttuu käsitys tieteen 
merkityksestä se on eräänlaista kate-
utta ja itsepuolustusta”, Utrio toteaa. 
Keskustelemme myös kulttuurissa val-
litsevasta ristiriidasta, joka individua-
lismin ja kommunitarismin välinen. 
”Vaikka meillä on äärimmäisen in-
dividualistinen yhteiskunta, niin silti 
meillä suomalaisilla on varmaan 1000 
vuotta vanha traditio ’samassa venees-
sä’ istumisesta. Joukosta ei sovi poike-
ta, ja tämän sain aikanaan kokea valta-
kunnan virallisena feministinä.”, Utrio 
toteaa. 

Puhumme myös vuoden 2009 ”nu-
kahtamispilleriä”, tai eutanasiaa koske-
vasta kohusta. ”Aika erikoinen tilanne. 
Jälleen kerran oli paljastunut vanhus-
tenhuollon epäkohtia ja minulle soit-
ti Ilta-Sanomien toimittaja joka kysyi 
mielipidettäni, ja vastasin: ’Jos tällä ta-
valla kohdellaan vanhuksia niin saman 
tien voidaan antaa kuolinpilleri. Ja hän 
pisti tietenkin otsikoihin että haluan 

antaa kaikille yli 70-vuotiaille kuolin-
pillerin. Se tuli hiukan väärällä tavalla 
uutisoiduksi, mutta silti olen sitä miel-
tä että olisi turvallista ja kivaa jos tie-
täisi että saisi sen pillerin silloin kun 
on itse sen päättänyt. Se vähentäisi pal-
jon pelkoa ja huolta vanhojen ihmis-
ten parissa, joihin lasken myös itseni. 
Miten kivaa olisi jos pillerin saisi pyy-
tämällä lääkärin kautta. Tämä ei edel-
lyttäisi kenenkään kuin pilleriä pyytä-
vän ihmisen päätöstä. Kohu oli aivan 
ällistyttävä, en osannut odottaa että ih-
misten kuolemanpelko on niin suuri.”

“Kuolema on eriytetty yhteiskun-
nasta, se tapahtuu sairaaloissa ja hoi-
tolaitoksissa jotta ihmiset eivät joutuisi 

mitenkään tekemisiin sen kanssa. Ai-
emmin pidettiin normaalina osana jo-
kaisen kylän kehitystä että joka kolmas 
vuosi kylässä kuoli joku ja lapsia sii-
nä välillä. Kuolinvuoteella valvottiin. 
Nykyään kuolema on niin eriytetty et-
tä ihmisten kuolemanpelko on paljon 
suurempi kuin mitä se oli ennen. Jo-
kainen tiesi kuolevansa, ja toivoivat 
mahdollisimman hyvää kuolemaa, jo-
hon kuului esimerkiksi tämä kuolin-
vuoteella valvominen ja erilaiset riitit 
ja se oli järjestetty hyvin. ”

”Nykyään näin ei ole, kun meidän 
kaikkien täytyy olla nuoria ja kauniita. 
Katson, että kohu johtui tästä hirvit-
tävästä kuolemanpelosta ja uskon että 
näin tapahtuisi jos sanoisin samat asiat 
kuin tuolloin, ja olen saman asian to-
dennut useampaankin otteeseen erilai-
sissa haastatteluissa ja aina tulee tuol-
loin joku vihainen kirje lukijalta. Ti-
mo Airaksinen sai samat roskat nis-
kaansa puhuttuaan asiasta televisiossa. 
Olen saanut paljon positiivista palau-
tetta siitä että saisi säästyä tältä nöy-
ryyttävältä kuoleman odottamiselta.” 

Tarvittaisiinko Suomeen laki, jossa 
vasta 18-vuotias saisi päättää itse kuu-
lumisestaan johonkin uskonnolliseen 
yhteisöön? ”Se on vaikea tilanne, kun 
vanhemmat useimmiten sen päättä-

vät ja vanhemmilla on tietty määrä-
ysvalta ja vastuu lapsistaan. En pys-
ty kommentoimaan tähän mitään, it-
se erosin kirkosta 21-vuotiaana. Vaik-
ka meillä oli täysin uskonnoton koti, 
niin minut sekä veljeni kastettiin. Sii-
hen aikaan se oli pakollista, jos halu-
si yhteiskunnassa edetä. Sama tilanne 
oli serkkuni perheessä, joka myös oli 
täysin uskonnoton, mutta silti kaikki 
kolme serkkuani, kansakoulunopetta-
jia, kastettiin. Opettajaksi opiskelemi-
nen, seminaarin pääseminen, olisi ol-
lut mahdotonta ilman kirkkoon kuulu-
mista. Nykyään on eri lailla. On hyvä, 
että ihminen voi 18-vuotiaana halutes-
saan erota kirkosta.”

Onko Utrio seurannut keskustelua 
ET-opetuksen avaamisesta kaikille, 
myös kirkkoon kuuluville koululaisil-
le ja opiskelijoille? ”Kaikkien tulisi saa-
da opiskella ET:tä, tai joiden vanhem-
mat haluavat heidän opiskelevan. Olen 
seurannut keskustelua siksi että minul-
la on kuusi lastenlasta; ketään heistä ei 
ole kastettu.”

Historian opetuksesta opetussuun-
nitelmassa Utrio on lähinnä huolissaan 
että historian kursseja vähennetään. 
”Koulujen historian opetus on var-
sin korkeatasoista, vaikkakin se riip-
puu hirveän paljon paljon opettajasta. 
Lastenlasteni kautta olen nähnyt, että 
esimerkiksi pelaamisen kautta antii-
kin tarinat tulevat tutuiksi, ja koulussa 
näistä saadaan lisää tietoa. Pidän histo-
riaa yleissivistyksen kannalta tärkeim-
pänä oppiaineena. Kun mietin Ruot-
sia, niin heiltä katosi 1960-luvulla tär-
keä historiallisen romaanin perinne, ja 
kun 1990-luvulla Herman Lindqvist 
alkoi tehdä sarjojaan Ruotsin histori-
asta, niin kaikki oli heille aivan uutta.”.

Haastattelu on lopuillaan. Olen 
edelleen vaikuttunut Utrion huikeas-
ta sivistyksestä ja elämäntyöstä. Utri-
osta on tekeillä elämänkerta, ja mate-
riaalia on valtavasti. Jäämme odotta-
maan innolla tätä teosta.

Ajattelin jumalan olevan jokin ruokalaji.

FILOSOFIAN  
HISTORIAA  
SARJA- 
KUVANA
Richard Osborne & Ralph 
Edney, Filosofia aloitteli-
joille (Philosophy for Begin-
ners, 1991). Suom. Risto Kos-
kensilta. 2019. 184 sivua 

Esa Ylikoski

Huumori ja sarjakuva 
ovat tehokkaita kei-
noja tehdä selkoa 
vaikeiksi luulluis-
ta asioista. Richard 

Osbornen kirjoittama ja Ralph 
Edneyn kuvittama Filosofia 
aloittelijoille kertoo filosofian 
historiasta varsin seikkaperäi-
sesti. Se tehdään pientä komiik-
kaa kaihtamatta, mutta samalla 
täsmällisyydestä tinkimättä. 

Mainoslause lupaa, että ”va-
kavamielisen työlääksi luultu 
filosofia muuttuu hymyilyttä-
väksi harrasteeksi”. Tämä voi 
olla monelle aloittelijalle liikaa 
luvattu. Filosofian historiaa ai-
nakin jossain määrin opiskel-
leille kuvat ja tekstit ovat kiva 
tiivis kertauskurssi. 

Perinteisen sarjakuvan si-
jaan kyse on enemmän teks-
tien piirroskuvituksesta lisät-
tynä joillakin hyvillä heitoilla. 
Toki teosta voi tarjota aloitte-
lijoillekin, mutta ei Nalle Pu-
hin Nasun kanssa möhköfant-
tia pelkääville. 

Aloittelijoille (For Begin-
ners) englanniksi tehty kirja-
sarja on levittänyt historiaa, 
kulttuuria ja ympäristöä kos-
kevaa yleissivistystä korkea-
laatuisina sarjakuvina jo pit-
kään. Suomalainen julkaisija, 
Eurooppalaisen filosofian seu-
ra ry julkaisee niin & näin -kir-
jasarjaa, tiede- ja kulttuurileh-
teä niin & näin sekä pitää yllä 
filosofian verkkoportaalia Fi-
losofia.fi.
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Maria Enebäck

Maailmassa on monenlaisia ihmi-
siä ja monenlaisia ajatustapoja. Kos-
ka ihmisellä on voimakas tarve kuulua 
suurempaan ryhmään, jonka ajatusta-
vat ovat lähellä omaa, muodostuu ryh-
miä, jotka näkevät asioita eri tavoin. 

Yhdessä yhteisymmärrystä
Olemme varmasti samaa mieltä siitä, 
että yhteiskuntaa, jossa yhdessä hae-
taan yhteisymmärrystä periaatteista ja 
pelisäännöistä, jotka auttavat erilaisia 
ihmisiä ja ihmisryhmiä tulemaan toi-
meen keskenään, voidaan pitää pa-
rempana mallina kuin sellaista yhteis-
kuntaa, jossa jonkun ryhmän ajatusta-
pa nostetaan yli muiden ja jossa muut 
ryhmät ajatustapoineen alistetaan vä-
hempiarvoisina tai pahimmassa tapa-
uksessa kielletään kokonaan. 

Siksi yhdenvertaisuuden painotta-
minen periaatteissa ja pelisäännöissä 
on hyvin tärkeää. Silloin ei aseteta mi-
tään ryhmää muiden yläpuolelle eikä 
sallita syrjintää muita ryhmiä kohtaan 
ainakaan periaatteessa. Syrjintää kui-
tenkin tapahtuu ja paljon on tekemis-
tä, jotta syrjintä tulee näkyväksi ja si-
tä kautta poistettavaksi.

Yhdenvertaisuus periaatteissa ja pe-
lisäännöissä käy käsi kädessä suvait-
sevaisuuden kanssa. Suvaitsematon ei 
siedä erilaisia tapoja ajatella ja elää, ei-
kä soisi samoja yhteiskunnallisia oi-
keuksia niille ryhmille, joita ei siedä. 
Suvaitsematon ei myöskään pidä sel-
laisista periaatteista ja pelisäännöistä, 
jotka yhdenvertaistaa hänet sellais-
ten ihmisten kanssa, joita hän ei sie-
dä, ja haluaa siksi kirjoittaa yhden-
vertaisuuteen painottavat periaatteet 
ja pelisäännöt uusiksi. Meidän on sik-
si oltava valppaana sellaisten ryhmi-
en suhteen, jotka eivät näe yhdenver-
taisuuden ja suvaitsevaisuuden yhteis-
kunnallista merkitystä syrjinnän, kiu-
saamisen ja alistamisen tulppina. 

Lait ja sopimukset

Yhdenvertaisuudesta ja syrjimättö-
myydestä säädetään Suomen perus-
tuslaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja ri-
koslaissa sekä eri elämänalueita kos-
kevassa lainsäädännössä. Kielletyt 
syrjintäperusteet ovat ikä, alkuperä, 
kansallisuus, kieli, uskonto, vakau-
mus, mielipide, poliittinen toiminta, 
ammattiyhdistystoiminta, perhesuh-
teet, terveydentila, vammaisuus, sek-
suaalinen suuntautuminen tai muu 
henkilöön liittyvä syy. Tasa-arvolain 
tarkoituksena on taas mm. estää su-
kupuoleen sekä sukupuoli-identiteet-
tiin perustuva syrjintä.

Toisen maailmansodan jälkeen län-
simaissa on pyritty rakentamaan tule-
vaisuutta, joka perustuu yhteisiin kan-
sainvälisiin sopimuksiin, ihmisoike-
uksiin, vuorovaikutukseen ja rauhaan. 
Ennen toista maailmansotaa yksilön 
oikeudet eivät kuuluneet kaikille vaan 
ne määräytyivät henkilön sukupuolen, 
rodun, syntyperän ja yhteiskunnalli-
sen aseman perusteella. Vuonna 1948 
YK hyväksyi ihmisoikeuksien yleis-
maallisen julistuksen, jossa oikeudet 
turvataan yhdenvertaisina kaikille ih-
misille. Julistuksen johdannossa sa-
notaan muun muassa: ”... kun kanso-
jen korkeimmaksi päämääräksi on ju-
listettu sellaisen maailman luominen, 
missä ihmiset voivat vapaasti nauttia 
sanan ja uskon vapautta sekä elää va-
paina pelosta ja puutteesta ...”.

Uskontokunnilla omat lait
Ev.lut. kirkon sisällä on paljon liikeh-
dintää, jossa suuri joukko kristittyjä 
haluavat kirkon muuttavan toimin-
taansa yhdenvertaisempaan ja tasa-
arvoisempaan suuntaan. Naispap-
peuteen ja homoliittojen vihkimiseen 
liittyvät ongelmat osoittavat kuiten-
kin, kuinka vaikeaa ja hidasta on yh-
teiskunnassa tapahtuvien muutosten 
hyväksyminen uskonnollisissa piireis-

sä.  Esimerkiksi vuonna 2018 arkki-
piispan vaaleissa ensimmäisellä kier-
roksella 13 % annetuista äänistä meni 
naispappeuteen kielteisesti suhtautu-
neelle ehdokkaalle. On melko huoles-
tuttavaa, että jo 30 vuotta sitten tehtyä 
tasa-arvoratkaisua vastustaa vielä näin 
suuri osa kirkollisista vallankäyttäjistä.

Luterilaisessa teologiassa kuten 
myös muiden uskontokuntien teolo-
giassa vedotaan perinteisesti muuttu-
mattomaan sanaan ja oikeaan oppiin. 
Kokemukset nähdään häilyvinä, jo-
ten niille ei haluta antaa merkitystä. 
Jos uskontokunnan omat lait perustu-
vat raamatun, vanhan testamentin tai 
koraanin kaltaisiin kirjoihin, joissa ta-
sa-arvo, yhdenvertaisuus ja suvaitse-
vaisuus ovat vierasta terminologiaa ja 
jyrkästi ei-hyväksyttäviä yhteiskunnal-
lisia ilmiöitä, mitä on tehtävissä?  Saa-
ko nämä instituutiot rauhassa jatkaa 
syrjintää ja hengellistä väkivaltaa? Ei-
kö syrjimättömyyden periaate kuulu-
kaan kaikille?

Uskonnottomat syrjinnän 
kohteena
Vaikka uskontokuntiin kuulumatto-
mien määrä on kasvanut pidemmän 
aikaa Suomessa ja maallistuminen 
muutenkin on yleistä, se ei ole pal-
jonkaan vaikuttanut kirkon valtaan 
julkisoikeudellisesti. Kirkon valtion-
apu on hiukan pienentynyt ja on tä-
nä vuonna 114 miljoonaa euroa. Tä-
mä raha on tarkoitettu kustantamaan 
kirkon ns. yhteiskunnallisia tehtäviä 
kuten mm hautaustoimea, väestöre-
kisteritoimintaa sekä kulttuurihis-
toriallisen kirkkorakennusten yllä-
pitoa. 

Tästä huolimatta hautaustoimilaki 
ja kirkon säännöt sallivat estää uskon-
nottomien ja muiden kirkkoon kuu-
lumattomien mahdollisuuden järjes-
tää hautajaisiaan seurakuntien hauta-

usmaiden tiloissa. Niitä voidaan järjestää vain joidenkin 
seurakuntien hautausmaiden kappeleissa.  

Pelottelu ei ole tätä päivää
Uskontokunnat ovat samanlaisia ainakin siinä, että ne kaik-
ki haluavat omia itselleen ihmiselämän hyvän ja merkittä-
vän sekä moraalin. On kuitenkin erittäin harhaluuloista 
väittää, että usko jumalaan on jonkinlainen edellytys tietää 
ero hyvän ja pahan välillä, tai että moraali jotenkin tarttuu 
vain uskosta jumalaan, tai että ateisti ei erota oikeaa vääräs-
tä. Hyveet ja niiden pohdinnat ovat universaaleja ja kaikis-
sa kulttuureissa kaikissa maailmankolkissa ihmisiä on as-
karruttanut hyvyys ja pahuus ja hyvän elämän sekä kuole-
man arvoitus. Sen sijaan Raamatun tai muun kirjan opeil-
la peloteltu ja manipuloitu mieli voi olla aivan hukassa siitä 
mikä on 'hyvää' tai mikä on 'pahaa'. 

Raamatun tarina Israelin kuninkaasta Sidkiasta Jeremi-
an kirjassa on hyvä esimerkki pelottelusta. Tarinan mu-
kaan Kuningas Sidkialle kävi Profeetta Jeremian ennustus-
ten mukaisesti, kun hänet vietiin viholliskuninkaan van-
giksi ja hänen poikansa surmattiin hänen silmiensä edessä. 
Lisäksi Sidkialta sokaistiin silmät ja hän virui vankityrmäs-
sä kuolemaansa asti. Tämän kohtelun hän ansaitsi, koska 
ei suostunut uskomaan Profeetta Jeremian kirjakäärön sa-
noihin. 

Tällaisella äärimmäisen väkivaltaisella tarinalla halu-
taan tietysti pelotella, että joko uskot jumalaan ja profe-
tioihin tai muuten käy huonosti. On kuitenkin ihmetel-
tävä tapaa, miten eräissä piireissä hurmioidutaan jonkun 

pahantahtoisten toiveiden (profetioiden) käymisestä to-
teen ja miksi halutaan niin kritiikittömästi uskoa joiden-
kin ihmisten ”tietämiseen” mitä jumala haluaa? Jos het-
keksi annan itselleni luvan kuvitella, että kaikkivaltias hy-
vä jumala on olemassa, olen melko varma siitä, että hän 
olisi hyvin loukkaantunut siitä, että tämän kaltaiset ih-
misten väliset ja viholliskansojen väkivaltaisuudet pan-
naan hänen tahtonsa nimiin.

Olemme kovin  
samankaltaisia ihmisinä
Uskonnoton, kuten kuka tahansa, voi käyttää oman iden-
titeettinsä rakentamiseen, oman moraalinsa pohtimi-
seen, omien asenteidensa kehittymiseen kaikkea sitä 
mitä ihmisen elämään on kuulunut aikojen alusta. Ke-
hittyykö ihmiselle identiteetti, joka on suvaitsevainen 
muunlaisia identiteettejä kohtaan, on tietenkin moni-
mutkainen prosessi. 

Koska emme eroa kovinkaan paljon ihmisenä, meille 
kaikille kuuluu samankaltaiset yhteiskunnalliset oikeudet 
yhdenvertaisesti, syrjinnästä ja pelottelusta vapaana riip-
pumatta sukupuolesta, uskonnosta, vakaumuksesta, sek-
suaalisesta suuntautumisesta, alkuperästä tai muusta hen-
kilöön liittyvästä syystä.

Väkivallan ihannointi, vihamielinen asenne tai eriarvoi-
suuden puolesta puhuminen ei kuulu hyvän yhteiskunnan 
rakennuspalikoihin eikä edistä toistemme hyväksymistä 
ihmisinä. ”Suvaitsemattomuutta ei pidä suvaita”, sanoi jo-
ku viisas aikoinaan.

YHDENVERTAISUUDESTA JA 
SUVAITSEVAISUUDESTA

Kavala maailma

Ihmisoikeusryhmät 
varoittavat radikaalin 
islamin noususta 
Indonesiassa 
Ihmisoikeusjärjestö Human Rights 
Watch on esittänyt vetoomuksen In-
donesian presidentille Joko Wido-
kolle jotta maan uskonnollisiin sekä 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöi-
hin kohdistuvaan syrjintään ja vaino-
amiseen puututtaisiin kovalla kädellä. 
Indonesia on maailman suurin mus-
limivaltio, mutta maassa on lukuisia 
muita uskontokuntien edustajia ja et-
nisiä vähemmistöjä. Vetoomukses-
sa kerrotaan uskonnon- ja ilmaisun-
vapauden heikentyneen merkittävästi 
vuodesta 1998, jolloin maan pitkäai-
kainen sotilasdiktaattori Mohammed 
Suharto luopui vallasta. Vetoomuk-
sen mukaan vainoa kokevat niin kris-
tityt, shiiamuslimit, hindut, suufilai-

set muslimit, ahmadija-muslimit (joita 
on toisinaan kutsuttu islamin Jehovan 
todistajiksi), ja bahaït. Vuoden 1965 
jumalanpilkkalakia on usein hyödyn-
netty väkivaltaan vähemmistöjä vas-
taan. Indonesian tilannetta on sivun-
nut Amy Chua kirjassaan Maailma lie-
keissä. Demokratia ja konfliktit.

Baptistien vihasaarnaaja 
jakaa radikaalien 
islamistien näkemykset
Yhdysvaltain Länsi-Virginian osa-
valtiossa sijaitsevan Mountain Bap-
tist Churchin johtava parstori Jason 
D. Robinson saarnasi heinäkuussa 
seurakunnalleen totuttuun tapaan. 
Aluksi hän vertasi homoseksuaaleja 
pedofiileihin, mutta totutusta tulen 
ja tulikiven katkuisesta sapluunas-
ta poiketen Robinson ylisti islami-
laista sharialakia todeten ”rikkinäi-

sen kellon olevan oikeassa kahdes-
ti päivässä”, ja nauttivansa erityises-
ti homoseksuaalien teloittamisesta 
katolta alas heittämällä toteamalla, 
että Raamatussa mainittuun kivittä-
miseen verrattuna katolta alas heittä-
minen on ”luovempaa”. Pastori aloit-
ti saarnansa toteamalla ettei hän vä-
litä mikäli hänen saarnojensa talti-
oinnit poistetaan Youtubesta. Ainoa 
kritiikki, jota Robinson esitti ihaile-
miaan katolta viskoja kohtaan, oli se, 
että heillä ei ollut tarpeeksi todistei-
ta - mutta Robinsonin mukaan ene-
nevässä määrin laillistettavat homo-
seksuaalien väliset avioliitot antavat 
tarpeeksi todisteita kuolemanran-
gaistuksen toteuttamiseksi. Todis-
teet homoseksuaalisuudesta tekevät 
Raamatun kuolemanrangaistuksesta 
humaanimman kuin Koraanin kuo-
lemanrangaistuksesta ilman todis-
teita, ainakin Robinsonin mukaan.
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HUOMIO 
MAALLISTUMISKEHITYKSEEN
- EDISTYSTÄ JA HAASTEITA
Esa Ylikoski

Yhteiskunnan maallistumista 
tarkastellaan usein vain kir-
kosta eroamisen tai kirkon 
sisäisten linjariitojen kaut-
ta. Kirkosta eronneiden, 

uskonnottomien ja ei-uskonnollisten 
näkökulma on valtamediassa harvem-
min esillä.

Mihinkään uskonnolliseen yhdys-
kuntaan kuulumattomia on Suomes-
sa yli 1,6 miljoonan henkilöä, yli 27,4 
prosenttia. Toki heistä osa voi olla jo-
tenkin uskonnollisia. Olennaisempaa 
on, että ev.-lut. kirkon jäsenistä mo-
net ovat ajatuksiltaan ei-uskonnollisia, 
uskonnottomia, ateisteja, agnostikko-
ja, humanisteja, skeptikkoja tai uskon-
nollisesti välinpitämättömiä.

Tältä osin viime aikoina on julkais-
tu mielenkiintoisia kyselytuloksia.

Suomalaisen tutkimuksen mukaan 
uskonnollisuuden merkitys omalle 

identiteetille jakaantuu seuraavasti: 
erittäin tärkeä 12 %, jokseenkin tär-
keä 21%, ei kovin tärkeä 31 % ja ei 
lainkaan tärkeä 34 %. Alle 45-vuoti-
aista 73 prosentilla uskonnollisuus ei 
ollut tärkeää ja oli tärkeää 27 prosen-
tilla; yli 60-vuotiailla lukemat olivat 55 
prosenttia ja 45 prosenttia. (Sittenkin 
samanlaisia 2018, e2 ja Suomen kult-
tuurirahasto, s. 11 ja 21. http://e2.fi/
article/104.)

Suomen kulttuurirahasto ja e2 
Tutkimuskeskus kysyivät myös, mi-
kä on suomalaisille ”pyhää” (Pyhyy-
den ytimessä 2018, http://e2.fi/pub-
lication/68). Pyhiksi asioiksi yli 2/3 
valitsi rakkauden ja läheiset ihmis-
suhteet. Yli 50 %:n kannatuksen sai-
vat rauha, koti, turvallisuus ja ihmis-
arvo. Luontoa piti pyhänä 48 %. Sen 
sijaan vain 15 % piti pyhänä uskon-
toa, kirkkoa, uskonnollista yhteisöä. 
Valitettavasti henkisyys ja uskonnol-
lisuus henkilökohtaisena kokemukse-
na oli tuloksissa liitetty yhteen, vaik-

ka on myös uskonnotonta henkisyyt-
tä. (Taulukko 1.)

Suomalaiset ovat ottaneet ”pyhän” 
haltuunsa, vaikka kirkko on aina pyr-
kinyt omimaan sen omaksi monopo-
likseen. Tulos on merkittävä osoitus 
ajattelun maallistumisesta.

Kansainvälisen Pewresearch-tutki-
muskeskuksen mukaan (2018) 13% 
aikuisista on vahvasti uskonnolli-
sia (“highly religious”) ja 10% sa-
noo uskonnon olevan hyvin tärke-
ää elämässään.  Suomen uskonnol-
lisuuden aste on 25. sijalla 34 maas-
ta Euroopassa.

Kansainvälisen ISSP (Internatio-
nal Social Survey Programme) -kyse-
lyn (2018) mukaan 25–34-vuotiaiden 
ikäryhmässä naisista 29 prosenttia ja 
miehistä 22 prosenttia ilmoitti luopu-
neensa jumalauskosta. Samalla sekä 
miehistä että naisista 8 prosenttia sa-
noi alkaneensa uskoa Jumalaan.

Nuorisobarometrin (2018, s. 93) vii-
siportaisen kyselyn mukaan ”ei-uskon-

nolliseksi” luonnehti itseään 57 % ja 
”uskonnolliseksi” 27 %. Niiden väliin 
itsensä asemoi 21 %. Vahvemmin ei-
uskonnollisia oli 33 % ja vahvemmin 
uskonnollisia 9 %. Kahdeksassa vuo-
dessa kaikkien ei-uskonnollisten osuus 
on kasvanut noin 20 prosenttiyksik-
köä. Asiaa on kysytty neljän vuoden 
välein (ks. Taulukko 2).

Kyselytutkimuksissa kaikki kohde-
ryhmään kuuluvat eivät omista puhe-
linta, eivät vastaa puhelimeen tai ei-
vät halua vastata kyselyyn. Tämä ns. 
kato voi aiheuttaa vinoutta johonkin 
suuntaa, että tulokset eivät täysin vas-
taa koko kohderyhmän käsityksiä. Vir-
hemarginaalit on syytä noteerata.

Vuonna 2016 tehdyn väitöskirjatut-
kimuksessa 55,5 % piti itseään ”ei-us-
konnollisena”, 38,5 % ”uskonnollise-
na” ja ”vahvasti uskonnollisena” 6 %. 
Tässä on tärkeä huomata, että kysees-
sä oli eutanasiakysymykseen vastaa-
jaksi ilmoittautuneista itsevalikoitunut 
näyte eikä satunnaisuuteen perustuva 
otos ja kyselytutkimus. (Anja Terka-
mo-Moisio 2016.)

Myös kirkon tutkimuskeskuksen 
Gallup Ecclesiastica -kyselyn (2015) 
mukaan kristinuskon opettamaan Ju-
malaan uskoo kolmannes sekä Jeesuk-
sen sovitustyöhön ja kuolleista nouse-
miseen vajaa neljännes kaikista suo-
malaisista, nuorista selvästi vähem-
män.

Suomalaisen yhteiskunnan luotta-
musrankingissa (EVA 2018) kirkko on 
sijalla 19/25.

Kirkollisvaalien äänestysprosentti 
oli 14,4 % (alle 18-vuotiaista 8,4 %). 
Se tarkoittaa, että 10 % kaikista äänes-
tysikäisistä suomalaisista äänesti. Ky-
seessä ei ole yhtenäinen vaikuttajaryh-

mä, sillä kirkollisvaaleissa äänestäneet 
ja tehtäviin valitut ovat monista asiois-
ta hyvin eri mieltä.

Maallistumisen haasteita
Valtiollisella tasolla tämä maallistu-
miskehitys on jäänyt huomaamatta, 
sillä kirkon julkisoikeudelliseen eri-
tyisasemaan verotusoikeuksineen ei 
ole juurikaan kajottu. Uusi hallitus-
ohjelmakaan ei vallitettavasti lupaa 
mitään. 

Valtiovalta uhkaa jatkaa kirkon jä-
seniksi liitettyjen lasten ja nuorten us-
konnollista holhoamista kieltämällä 
elämänkatsomustiedon valinnan kat-
somusaineeksi peruskoulussa ja luki-
ossa. 

Kuntatasolla monissa kouluissa lu-
kuvuoden ohjelmassa on jumalanpal-
veluksia ja aamuhartauksia, vaikka 
opetussuunnitelman mukaan toimin-
nan pitäisi olla uskonnollisesti ja kat-
somuksellisesti sitouttamatonta.

Haasteena on, miten saada ajatuk-
siltaan maallistuneet aikuiset muutta-
maan käyttäytymistään käytännön ta-
solla erityisesti lapsiaan koskien. Mi-
ten voidaan nopeuttaa olennaisesti si-
tä, että

 � yhä useammat vauvat saavat 
nimensä ilman uskonnollisia 
rituaaleja

 � yhä useammat perheet ilmoit-
tavat koululle, että heidän lap-
sensa osallistuu vain opetus-
suunnitelman mukaiseen us-
konnollisesti ja katsomuk-
sellisesti sitouttamattomaan 
ohjelmaan, ei enää uskonnol-
lisiin tilaisuuksiin ja toimituk-
siin

 � yhä useammat kirkkoon kuu-
lumattoman lapsen huoltajat 
ilmoittavat koululle, että oppi-
las siirtyy uskonnonopetukses-
ta elämänkatsomustiedon ope-
tukseen

 � yhä useammat huoltajat, joista 
ainakin toinen on eronnut kir-
kosta, päättävät yhdessä erot-
taa taannoin kastetun lapsen-
sa kirkon jäsenyydestä niin että 
perhe saa oikeudet valita kou-
lun katsomusaine uskonnon ja 
ET:n välillä

 � yhä useammat 15-vuotiaat, 
varsinkin lukioon menevät ha-
luavat ja saavat erota kirkon jä-
senyydestä molempien huolta-
jien luvalla ja näin saada oikeu-
den valita lukion katsomusai-
neen pakolliset kurssit

 � yhä useammat lukiolaiset suo-
rittavat elämänkatsomustiedon 
opinnot

 � yhä useammat varusmiehet an-
tavat uskonnollisesti neutraa-
lin sotilasvakuutuksen (kunni-
an ja omantunnon kautta) ei-
vätkä uskonnollista sotilasvalaa 
(”kaikkivaltiaan ja kaikkitietä-
vän Jumalan edessä”).

 � yhä useammat uskonnottomat 
vainajat haudataan siviilihauta-
jaisissa.

Maallistumisen, yhdenvertaisuuden ja 
katsomusvapauden edistämisen, kir-
kon ja valtion erottamisen nopeutta-
misen kannalta on tärkeää, että yhä 
useammat liittyvät jäseniksi Vapaa-
ajattelijain liiton yhdistyksiin ja tuke-
vat liiton uudistusaloitteita.

Rakkaus, läheiset ihmiset 68 %

Rauha, koti, lepo 56%

Turvallisuus 54%

Ihmisarvo 53%

Terveys 48%

Kotimaa, Suomi, Suomen itsenäisyys 46%

Luonto 44%

Yksilönvapaus 43%

Uusi elämä, lapset 36%

Auttaminen, yhteisöllisyys 30%

Kuolema, hautajaiset 22%

Taide, musiikki, kulttuuri 20%

Tiede, uusi tieto, 19%

Traditiot, perinteet, rituaalit 16%

Henkisyys, uskonnollisuus  
henk.koht. kokemuksena 16%

Kirkko, uskonto, uskonnollinen yhteisö 15%

Minä, mielipiteeni 14%

En osaa sanoa 2%

Jokin muu 1%

Ei mikään ed. mainituista 1%

Taulukko 1. Mikä sinulle on pyhää? (%) 
(Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.) 

Taulukko 2. Nuorten sijoittuminen 
uskonnollinen – ei-uskonnollinen -ulottuvuudella (%) 
(Nuorisobarometri 2010 s 30, 2014 s. 85, 2018 s. 93)

uskonnol l inen (++) ,  
2. uskonnollinen (+),  
3  ( + - ,  n e u t r a a l i ? ) ,  
4. ei-uskonnollinen (+), 
5. ei-uskonnollinen (++),  
6. ei osaa sanoa.

Uskonnollisuus… 
ei-uskonnollisuus

2010
(n=1900)

2014
(n=1903)

2018 
(n = 1901)

1 Usk ++ 8 9 9

2 Usk + 27 14 13

3 29 23 21

4 Ei-usk + 17 23 24

5 Ei-usk ++ 20 30 33
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ISLAMIN TABUJA:  
VIINI, PORSAAT JA HOMOT
Edellisessä numerossa julkaisimme filosofi Bertrand Rus-
sellin klassikkotekstin Miksi en ole kristitty. Seuraava on ly-
hennetty ja yksinkertaistettu käännös Ibn Warraqin klas-
sikkoteoksen (1995, Prometheus Books) Why I Am Not a 
Muslim luvusta 15.  Salanimellä kirjoittava entinen mus-
limi Warraq on eräs tunnetuimpia islamin kriitikoita, ja 
seuraavassa tekstissä hän nostaa esiin ristiriidan Koraa-
nin tiukkojen moraalisäädösten ja arkitodellisuuden vä-

lillä. Warraq näyttää tekstissään, miten uskonnon asetta-
mista kahleista huolimatta tavallisen arjen ilot, kuten al-
koholi, sianliha ja homoseksuaalisuus ovat kukoistaneet is-
lamilaisessa maailmassa.

Kaikki tekijänoikeudet kuuluvat  
Ibn Warraqille ja  
Prometheus Books-kustantamolle.

Kääntäjä Eero Suorsa

Viskistä ja viinistä
Kaikissa maailman muslimivaltioissa 
on saatavilla alkoholia huolimatta sii-
hen kohdistuvista kielloista. Varakkaat 
ja sivistyneet nautiskelevat salakulje-
tettua viskiä ja giniä, kun taas köyhät 
ottavat nautintonsa kotipolttoisesta. 
Sekä bordellit että viinakaupat olivat 
avoinna ollessani Algeriassa ramada-
nin aikana vuonna 1990. Muhammed 
ylistää viiniä Koraanin suurassa 16.69 
kutsuen sitä jumalan siunaukseksi ih-
miskunnalle. Kehut eivät kuitenkaan 
olleet pysyviä; kun profeetan varhai-
set seuraajat humaltuivat liiaksi Mu-
hammed paheksui tätä (suurat 2.216; 
4.46) päätyen lopulta kieltämään alko-
holin nauttimisen kokonaan suuras-
sa 5.92, tuomiten alkoholin saatanan 
työkaluksi.

Islamilla oli alkuaikoinaan vaikeuk-
sia saavuttaa laajaa kannattajapohjaa 
juuri alkoholiin ja seksiin kohdistuvi-
en rajoitusten tähden. Esi-islamilainen 
runous on täynnä kuvauksia juomisen 
iloista ja tavernoiden ylistämistä. Tä-
mä runoperinne jatkui myös vuosi-
satoja myös Islamin aikana. Arabian-
kielinen runous on itse asiassa täynnä 
ylistyksiä viinille. Voidaan siis sanoa 
että runous kukoisti Islamista huoli-
matta, ei sen ansiosta. Kalifien hoveis-
sa ei ollut pelkkoa 80 ruoskaniskusta 
alkoholin nauttimisen tähden, ja vii-
ni virtasi vapaasti. Myös tavallinen 
arabikansa nautti viinin iloista huoli-
matta rangaistusten uhasta. Viiniru-
not, khamriyya, muodostuivat protes-
tin ja kapinan välikappaleiksi Koraa-
nin säädöksiä vastaan, ilmaisten myös 

runoilijoiden itsenäistä henkeä jossa 
torjuttiin kaikki asketismi. Varhais-
ten abbasidikalifien hovissa vaikutti 
musta orja Abu Dulama, joka kohot-
tuaan hovinarrin asemaan käytti run-
saasti alatyylistä kieltä ilmaisten ”kaik-
kea sontaa kyynisellä ilolla”, eräänlai-
sena arabialaisena Eddie Murphyna. 
Hän myös hyödynsi asemaansa hovis-
sa pilkaten Islamia ja islamilaisia lake-
ja ilman mitään häpyä. 

Kun saavumme nykypäivään, mai-
nittakoon Pakistanin kansallisrunoilija 
Ahmed Faiz (1911-1984), joka myös 
laati runsaasti viiniä ylistäviä runoja. 
Vieraillessaan suuren runoilijan luo-
na kirjailija Khushwant Singh kuvai-
li tunnelmaa seuraavasti: ”Hän aloitti 
aamunsa yleensä skottiviskillä aamiai-
sella. Lounaan aikana hän oli humalas-
sa, ja myöhemmin illallisen yhteydes-
sä otimme jälleen paukut, minkä jäl-
keen hän joi aamuun saakka.”

Porsaat
Vuonna 1968 Salman Rushdie ehdot-
ti Pakistanin televisiolle filmatisointia 
Edward Albeen The Zoo Story teok-
sesta. Ehdotus tyrmättiin välittömäs-
ti, koska teoksessa mainitaan sianliha 
vaikkakin negatiivisessa valossa. Myös 
George Orwellin Eläinten vallanku-
mous on kielletty islamilaisissa maissa, 
koska päähenkilöt ovat sikoja. Kaikki 
kirjallisuuden klassikot joissa esiintyy 
sikoja, kuten P.G Wodehousen tari-
nat lordi Emsworthista, ovat kiellet-
tyjä kirjoja islamilaisissa maissa. Tä-
tä syvään juurtunutta inhoa sianlihaa 
kohtaan on syytä pohtia. Koraani kiel-
tää jyrkästi sianlihan syömisen (suur-
at 5.3 ja 6.145), koska sika on ”kau-

histuttava”, ja riippuen arabiankielen 
termin rijas kääntämisestä myös ”epä-
puhdas”. Syitä tähän voidaan etsiä isla-
min suhteesta juutalaisuuteen. Koraa-
ni syntyi olosuhteissa joissa jokaisella 
uskonnollisella yhteisöllä oli ruokaan 
liittyviä kieltoja ja säädöksiä. Koraa-
nissa olevat ruokaa koskevat säädök-
set voidaan siis nähdä keinona vetää 
kristittyjä askeetteja ja hiljattain juu-
talaisuuteen kääntyneitä pakanoita 
puoleensa. Muhammed ei ollut syste-
maattinen ajattelija vaan pikemmin-
kin tilanteiden sanelema pragmaatik-
ko, ja Koraanista on hankalaa muo-
dostaa koherenttia kokonaiskuvaa, jol-
loin humoristisesti ilmaistuna ruokia 
koskevat säädökset riippuvat siitä ku-
ka on toiminut kokkina. Alkuaikoina 
Muhammed kritisoi tiukkaa juutalais-
ta lakia ruokien suhteen toimien kris-
tinuskon inspiroimana. Tämä käy ilmi 
suurassa 2.286. 

On kuitenkin selvää, että islamin 
ruokaa koskevat kiellot ja säädök-
set nousevat juutalaisuudesta, ja nii-
den kristittyjen parista jotka seurasi-
vat juutalaista lakia. Muslimit yleensä 
perustelevat sianlihasta pidättäytymi-
sen Koraanilla, ja pidemmissä perus-
teluissa asia perustellaan sillä että kuu-
massa ilmastossa sianliha on epähy-
gieenistä ja epäterveellistä. Jälkim-
mäistä perustelua on käytetty myös 
juutalaisten parissa. Sika ei ollut kui-
tenkaan Lähi-idässä mitenkään ylei-
nen eläin (vaikkakin sianlihaa syötiin 
sekä sumerilaisten että muinaisten 
egyptiläisten kulttuureissa), ja ajatus 
siitä että kiellot perustuisivat trikii-
niin, eivät päde, koska trikiiniä tava-
taan sikojen parissa nimenomaises-
ti kylmän ilmanalan maissa, ja trikii-

ni tuli tunnetuksi vasta vuonna 1835. 
Trikiinin ja sianlihan välinen yhteys 
puolestaan tuli tunnetuksi vasta vuon-
na 1859. Sikojen elin- ja ruokailuta-
vat eivät myöskään ole erityisen likai-
sia verrattuina karjaan, lampaisiin tai 
vuohiin. Kielto ei siis selity hygienial-
la, vaan Muhammedin tarpeella luo-
da selkeitä eroja muihin uskontoihin. 
Tämä kävi merkitykselliseksi erityises-
ti siinä vaiheessa, kun kristityt alkoivat 
nauttia sianlihaa. Kiellosta huolimat-
ta esimerkiksi Marokon berberit ovat 
kasvattaneet sikoja, ja Edward Wester-
marckin mukaan marokkolaiset söivät 
villisian maksaa koska uskoivat sen pa-
rantavan fyysistä kuntoa. Myöskin Kii-
nassa muslimit syövät sianlihaa, tosin 
käyttäen sen kohdalla erilaisia kiertoil-
mauksia.

Homoseksuaalisuus
Vaikka Koraanin monet Koraanin 
suurat 4.16, 7.80,81  pitävät homosek-
suaalisuutta rangaistavana, niin esi-
merkiksi suurat 56.17 ja 76.19 ovat 
varsin monitulkintaisia sen suhteen 
minkälaisia nuorien miesten tarjo-
amia iloja paratiisissa on tarjolla. Ha-
ditheissa puolestaan linja on varsin 
selkeä: rangaistus on kuolema. Toi-
set koulukunnat kannattavat kivittä-
mistä, toiset taas 100 ruoskaniskua. 
Muhammed piti homoseksuaalien te-
loittamista suotavana. Varhaisten ka-
lifien aikana homoseksuaalisuudesta 
rankaistiin kivittämällä, roviolla tai 
minareeteista alas heittämällä. Kui-
tenkin useammat abbasidikalifit oli-
vat homoseksuaaleja, sekä esimerkik-
si kuuluisa ristiretkeläisten kukista-
ja Saladin.

Todellisuus on eronnut roisisti py-
histä teksteistä.1800-luvulla monet 
eurooppalaiset matkasivat Pohjois-
Afrikkaan etsimään homoseksuaali-
sia nautintoja jotka heidän omassa yh-
teiskunnassaan olivat tabuja. Comp-
ton Mackenzien klassikkoromaanissa 
Thin Ice, joka on eräs suuria kuvauksia 
homoseksuaalisesta rakkaudesta ku-
vaillaan yksityiskohtaisesti romanssia 
ja seksiä Marokossa, ja eräs romaani-
henkilöistä kertoo ettei kukaan isla-
milaisissa maissa tätä paheksu ”Tan-
gerin ja Khyberin solan välillä”. Suur-
mogulien valtakunnan Intiaan pe-
rustanut ruhtinas Babur (1483-1530) 
kertoo muistelmissaan kauniisti ja in-
tohimoisesti suhteestaan nuoreen mie-

heen johon hän törmäsi valloitusret-
kellään basaarissa. Myös Sir Richard 
Burton kirjoitti homoseksuaalisuuden 
olleen erittäin yleistä Khyberin solassa 
ja Afganistanin kaupungeissa. Vuon-
na 1936 brittiläinen etnografi Cline 
havaitsi, että homoseksuaalisuus oli 
yleistä ja varsin avointa; miesten avio-
liittoja juhlittiin näyttävästi ja myötä-
jäiset saattoivat olla 15 kertaa suurem-
mat kuin heteroavioliitoissa. 

Miesten välinen rakkaus on ollut 
yleinen osa islamilaisia yhteiskun-
tia. Hammamit tai turkkilaiset sau-
nat ovat eroottisine mosaiikkeineen, 
maalauksineen ja veistoksineen olleet 

yleisiä tapaamispaikkoja homosek-
suaaleille. Myös miesten harjoittama 
prostituutio on ollut yleistä. Jälleen 
kerran, kuten viinin kohdalla, kaunii-
ta ja varsin eroottisia homoseksuaali-
suuden ylistyksiä löytyy suurimpien 
arabirunoilijoiden, kuten Abu Nuwa-
sin, teksteistä. 

Myöskään naisten välinen rakkaus 
ei ole ollut vierasta, mikä käy ilmi sa-
maisen Abu Nuwasin runoista.

Sosiologisten, psykologisten ja bio-
logisten selitysten määrästä huolimat-
ta on selvää että homoseksuaalisuutta 
suvaittiin suuressa määrin verrattuna 
kristittyyn länteen.
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Yki Räikkälä

”On siis helatorstai. Herramme Jee-
suksen Kristuksen taivaaseen nouse-
misen muistopäivä. Tämä, ylösnou-
su, viimeistään teki todeksi meidän 
syntisten pelastuksen eli viimeisteli 
Herran pelastussuunnitelman toteu-
tuksen. Kaikki meni vimosen päälle, 
kuten oli Kaikkitietävä suunnitellut. 
Olkaamme huojentuneita ja vapaita, 
olimme kuinka synnissä rypeneitä ta-
hansa! Meille on sija valmistettu. Poi-
ka teki sen. Poika tuli meille MM-jää-
kiekossa kyllä sekin, mutta Poika tuli 
myös tänne aikaan tehdäkseen tyhjäk-
si Beelsebuupin katalat aikeet…”

Moni kristitty asettaa helatorstain 
joulunkin edelle. Vapahtaja lähti Isän 
luo valmistamaan sijaa pelastettaville. 
Lainauksessa olevan kirjoitin 30.5. Fa-
cebookissa. Sen yhteydessä mainitsin 
juuri hankkimani Väinö Voipion Pe-
lotuksen uskonto -nimisen kirjan vuo-
delta 1969. Kirjan kyllä tiesin, mutten 
ollut sitä lukenut. Innoitus hankkia se 
tuli Liiton toimintaseminaarissa 18. ja 
19.5. Tampereella, kun siitä tuli juttua 
Satakunnan Vapaa-ajattelijoiden sih-
teerin Tauno Perkiön kanssa, joka sen 
nuorena oli lukenut.

Toisinaan vanhoja kirjoja netistä 
ostaessa tulee bonuksia. Kerran kir-
jassa oli Pirkko K. Koskisen ex-lib-
ris. Entinen eduskunnan apulaisoi-
keusasiamies. Kova muija, joka ei ar-
kaillut esittää mielipiteitään. Poltti 
loppuun saakka pikkusikareita ja joi 
viskiä. Nyt paketista avaamassani kir-
jassa ”Pelotuksen uskonto” oli kuvan 
käyntikortti. Joskus käyntikortit olivat 
tyylikkäitä, ei muuta kuin vain nimi ja 
titteli. Kääntöpuolella titteli ruotsiksi. 
Tähän korttiin oli mahdollisesti sih-
teeri kirjoittanut puhelinnumeron ja 
osoitteen syystä tai toisesta. Ehkä kir-
jan omistaneelle Mäenpäälle, joka ni-
mensä oli etulehdelle kirjoittanut. Toi-
minut ilmeisesti kirjanmerkkinä. On 
hienoa, että kun minä olin 8-vuotias, 
osti joku, ehkä Mäenpää, tuon kirjan 
ja se sitten 50 vuotta myöhemmin oh-
jautui minulle ja erittäin hyväkuntoi-
sena. Suunnitelma selvästi, sanoisi joh-
datukseen uskova, jos kirja olisi hen-
gellinen. Tässä tapauksessa suunnitel-
ma lienee paholaisen.

Voipion kirja on varsin hyvä esitys 
kristinuskon ongelmista, jotka uskon-
nottomalle yleensä ovat kyllä tuttuja. 
Viimeisten 10 vuoden aikana, kun en 
enää ole ollut hällävälisti, näitä olen 
pohtinut useasti ja uskovienkin kans-
sa keskustellut. Voipion teksti on to-
sin välillä tieteellisen perusteellista ja 
vanhahtavan tyylistä, mutta kertoma 
raikasta kuin lähdevesi, mikäli tuota 
vertauskuvaa tässä voi käyttää. Usko-
vathan sen ovat omineet, kuten mo-
raalin, eettisyyden, hyvyyden ja vä-
hän kaiken. Myös pelon. Kristinusko 
on pelolla hallitsemisen järjestelmä. 
Papit ovat pelon paimenia.

Uskovat yhdistävät edelleenkin ju-
maluuteensa kaiken hyvän, viisauden, 
rakkauden – ja pelon. Tätä ylimaalli-
sen hyvää jumalaa tulee myös pelätä. 
Tämä liittyy siihen perustavaan para-
doksiin, joka kristinuskossa on. Jos ei 
usko Jumalaan ja tämän pojan lunas-
tustyöhön, joutaa helvettiin tai kado-
tukseen tai mikä lie. Tämä rakastava 
isä ei anna anteeksi mitään, eikä ar-
mahda ketään, ellei usko. Itse asiassa 
tämä pitää kaikkia luotujaan pikimus-
tan syntisinä ja verivelkaisina. Eikä ku-
kaan pelastu, eikä kenelläkään ole mi-
tään asiaa taivaan iloihin, ellei kumar-
ra antiikin Rooman teloitusvälinettä, 
syö teloitusuhrin lihaa ja juo verta 
papin ojentamana ja rukoile ylistäen 
Herraa. Muuten ei pääse ”karitsan häi-
hin”, vaan joutaa helvettiin (jonka esi-
kuvana lienee Jerusalemin lähellä ollut 
Gehenna, wanha uhripaikka ja kuol-
leiden eläinten ja teloitettujen rikollis-

ten ym. hävittämispaikka, muiden ta-
rustojen kadotuksien ohella). 

Pitää siis uskoa Jumalaan ja tämän 
poikaan, joka kuitenkin on sama ju-
mala ja vielä se Pyhä Henki ja… Kol-
me, mutta kuitenkin yksi. Vielä Raa-
matussa puhutaan jumalien pojista, 
jotka yhtyivät ihmisten tyttäriin. Vä-
hemmästäkin menee sekaisin. Mutta 
uskottava on, tai muuten hukka pe-
rii. Ja näin uskomaan ovat papit mo-
net pelotelleet. 

Jumalan olemassaoloa ei sen kum-
memmin kuin päinvastaistakaan voi 
todistaa, mutta perusteluja voi kum-
mankin puolesta esittää. Perustelut Ju-
malan olemassaolon puolesta vain jää-
vät kiertämään kehää perustellen vain 
uskoa. Niinpä perusteluina jumalan 
olemattomuudesta voi käyttää usko-
vien omia perusteluja. Teodekian on-
gelma ei ole kenellekään muulle kuin 
uskovalle ongelma. Taidokkain juris-
tikaan ei sitä kykene osoittamaan pä-
temättömäksi. Niinpä se kierretään, 
kuten kaikki uskontoon liittyvät pa-
radoksit – ja ihmisperäisyydet. Mi-
ten perustellaan se VT:n vihaa tiuk-
kuva Jahve ”Jeesuksen rakastavaksi 
isäksi”? No helposti. Tehdään ”UU-
SI LIITTO” rakastavan taivaan isän ja 
hänen lastensa välille. Mutta tämä uu-
deksi muovattu jumala on edelleenkin 
vihainen ja kostonkipeä, että Häneen 
uskomattomat saavat ikuisen rangais-
tuksen ilman valitusoikeutta. Edes Sta-
linin vainojen uhritkaan eivät joutu-
neet kokemaan moista julmuutta. Sta-
linin pahuus ei ollut mitään kristinus-

PELOTUKSEN USKONNOSTA

MINUN ATEISMINI

Jukka Kim

Olen nakkilalainen 62-vuotias Sata-
kunnan vapaa-ajattelijoiden puheen-
johtaja, Jukka Kim. Haluan kertoa lu-
kijoille, mikä on tuonut minut vapaa-
ajattelun pariin ja mitä hyödyllisiä asi-
oita siitä saan sekä mitä kaikkea olen 
vuosien mittaan kokenut vapaa-ajat-
telun parissa. 

Olen opiskellut ulkomailla 1977 - 
1983 ja sain opintovuosien aikana kos-
ketuksen uskonnottomuuteen ja ateis-
miin. Pidän itseäni ateistina, muusta 
en kohdallani edes puhu. Tuon ajan 
opiskelijoiden parissa oli eri uskon-
tokuntiin kuuluvia henkilöitä. Joten-
kin uskontoon liittyvät asiat eivät ol-
leet pinnassa. Elämä soljui opiskelun, 
asuntolaelämän ja kaiken muun ympä-
rillä tiiviisti. Aina tuntui olevan jokin 
asia kesken tai rästissä, stressiä enem-
män kuin kukaan uskalsi olettaa. Ei 
siinä ollut aikaa iltarukouksiin.

Olin muistaakseni kolmannel-
la vuosikurssilla kun lukujärjestyk-
seen ilmestyi uusi oppiaine, Tieteelli-
nen ateismi. Ajattelin sen olevan lu-
kujärjestyksen täytettä ja tuovan vain 
päänvaivaa, koska tiedossa oli taas yk-
si ylimääräinen tentti. Hämmästyin-

kin suuresti, tämä oppiaine vetäisi mi-
nut mukaansa. Kiinnostuin siitä ja mi-
nusta oli mielenkiintoista lukea sivu 
toisensa jälkeen, miten sitä järjestel-
mää missä opiskelin ja elin arkipäi-
vääni vertailtiin länsimaiseen systee-
miin ja sen uskonnollisuuteen. Siis sii-
hen, mistä olin kotoisin ja lähtöisin. 
Olin päässyt näköalapaikalle kuin va-
hingossa. Ryhmässämme ei aina ym-
märretty lähestymiskulmaani tai kiin-
nostusta johonkin asiaan, ei se mitään, 
pyörittelin joitain kysymyksiä mieles-
säni ja ne jäivät soimaan takaraivoo-
ni.  Vuodet Tieteellisen ateismin pa-
rissa oli kylvetty otolliseen maaperään 
ja sain siitä verson mukaani, jota vaa-
lin vieläkin. Uskonnottomuus on hie-
noa, ateismi sopii minulle.

Opintojen päätyttyä avioiduin ja 
lukijoille voin tässä vaiheessa ker-
toa kuinka onnellinen olenkaan siitä, 
kuinka aviopuolisoni kanssa ei ole ol-
lut ikinä uskonnollisia erimielisyyk-
siä. Hänen maailmankatsomuksensa 
on samaa takuuvarmaa luokkaa kuin 
minullakin. Tämä tuiki tärkeä asia 
huomaamattaan sitoo meitä yhteen lu-
jemmin ja vankemmin. Elämme mul-
tikulttuurisessa perheessä ja meillä on 
kaksi aikuisiässä olevaa lasta, he asu-

vat poissa kotoa. Toinen on jo tahol-
laan aviossa, olen ikionnellinen, kaik-
ki perheenjäsenet ovat uskonnottomia 
tai ateisteja. Usein totean mielessäni 
kuin itsestään, mikä uskomaton onni 
minua onkaan kohdannut perheenjä-
senissäni, kaikki ovat uskonnottomia. 
Minun olisi täysin mahdoton kuvitel-
la sellaista tilannetta että, joku meistä 
olisi oman jumalansa kanssa mukamas 
toista parempi. Elämme uskonnotto-
mina ja ateisteina, perheessä vallitsee 
vahva tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, 
kukaan ei ole toistaan päätä pidempi. 
Iloitsen siitä että, perheeseen saatu mi-
niä jakaa maailmankatsomuksemme 
ja siitä ei edes tarvitse puhua. Uskon-
nottomuus tai vapaa-ajattelu on mei-
dän perheeseen kuuluva asia samoin 
kuin ateismi jokapäiväiseen puuhai-
luun asioiden parissa. 

Vuosien aikana olen tullut vakuut-
tuneeksi siitä, kuinka ateismi ja us-
konnottomuus ovat avain tasa-arvo-
kysymysten käsittelyyn ja yhdenver-
taisuuskeskustelun ylläpitämiseen ja 
tarjoaa siihen hyviä työkaluja. Kan-
nustan kaikkia tutkimaan vapaa-ajat-
telua ja sen eri vivahteita. Vapaa-ajat-
telu ja ateismi sopivat hyvin multikult-
tuuriseen perheeseen. 

kon jumalan rinnalla. Tätä Pyhää Vihaa huokuvaa olentoa 
piti edelleen peljätä ja rakastaa.

Pelko ja viha on Pelle Miljoona & 1980 ekan LP:n 
nimikappale. Pelko ja viha ovat ihmisen voimakkaim-
pia ja motivoivimpia tunteita. Kristinuskossa on läs-
nä vahvasti pelko ja viha. Jo lapsesta asti minulle on 
jäänyt mieleen VIHA, jota Jumala tuntee luotujaan 
kohtaan, koska tekevät syntiä ja palvovat epäjumalia. 
”Kiivas Jumala” kostaa isien pahat teot kolmanteen 
ja neljänteen polveen. Jo tuolloin tajusin tuossa ole-
van jotain pahasti vinossa. Minuun siis iskostettiin jo 
lapsena Jumalan vihan pelko. Tosin se ei oikein tart-

tunut. Olin lähinnä hällävälisti pitkälle keski-ikääni 
asti. Voipio mainitsee kirjassa uskontotutkija Rudolf 
Otton (1869 -1937) todenneen jumaluuteen kuulu-
van olennaisena vihan. Ja tämä pätee vähän kaikis-
sa uskonnoissa.

Kristinusko on pelon ja vihan järjestelmä, joka luotiin 
hallitsemisen välineeksi. Tuo uskonto tiukkuu myös suun-
natonta ilkeyttä. Kauhistavana Jumalan Vihan päivänä lam-
paat erotellaan vuohista ja ”pelastuneet” tulevat saamaan 
syvää tyydytystä siitä, kun ne uskottomat kurjat syntiset 
rääkyvät kiristelevät hampaitaan tuskissaan helvetin lies-
koissa ikuisesti. Oma vikansa, itsepä valitsivat. Amen.
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LIITTOKOKOUSKAUSI KAKSIVUOTISEKSI?
LIITON SÄÄNTÖUUDISTUS YHDISTYSKÄSITTELYSSÄ

JUMALATON KESÄPÄIVÄ PORISSA

VAPARIT ESILLÄ HELSINGIN 
TAPAHTUMISSA

Jape Lovén

Liittohallitus on lähettänyt jä-
senyhdistysten järjestökä-
sittelyyn sääntötyöryhmän 
luonnoksen Vapaa-ajatteli-
jain liiton uusiksi säännöiksi. 

Esitystä esiteltiin ja siitä käytiin lähete-
keskustelu elokuussa Tampereella pi-
detyssä toimintaseminaarissa. Yhdis-
tyksiä on pyydetty antamaan lausun-
tonsa luonnoksesta syyskuun 15. päi-
vään mennessä. Kesälomat huomioon 
ottaen aikataulu on siten varsin nopea, 
ripeyttä edellyttävä.

Yhdistyksiltä ja yhdistysten jäse-
niltä saatujen kommenttien jälkeen 
sääntötyöryhmä tekee lopullisen esi-
tyksensä liittohallitukselle, joka tekee 
esityksen liittokokoukselle. Tarkoitus 
on lähettää tämä sääntöesitys Patent-
ti- ja rekisterihallituksen ennakkotar-
kastukseen niin että säännöt voitai-
siin ottaa käyttöön jo kesällä 2020 pi-
dettävän liittokokouksen aikana. Tar-
kastuksen puolen vuoden käsittelyajan 
vuoksi sääntöesitys pitää hyväksyä jo 
syksyn aikana.

Työryhmä on saatesanoissaan pe-
rustellut esitystään ja siihen sisältyviin 
uudistuksiin. Sääntöesityksellä pyri-
tään mukauttamaan sääntöjä 2020-lu-
vulle sekä turvaamaan liiton sujuva 

toiminta ja jäsendemokratian toteu-
tuminen. Liiton tarkoituspykälää on 
tiivistetty ja poistettu joitakin nyt sisäl-
tyviä ilmaisuja. Lisäksi siitä on poistet-
tu asioita, jotka kuuluvat strategioihin 
ja toimintasuunnitelmiin.

Jäsenyhdistyksien oikeudet ja vel-
vollisuudet ovat selkeämmät. Eroa-
minen ja erottaminen liitosta on tehty 
selkeäksi, sillä nyt säännöissä on epä-
tarkkuutta, kuka tekee mitäkin näis-
sä tilanteissa.

Liittokokouskausi on lyhennet-
ty kaksivuotiseksi ja kokous siirretty 
loppusyksyyn. Uskomme muutoksen 
edistävän liiton toimintaa ja yhdistys-
ten sitoutumista liiton toimintaan. Sa-
malla on saatu poistettua yksi valtuus-
ton syyskokous. Sääntömuutostyöryh-
mä piti tärkeänä jäsenistön aktivointia 
ja päätyi tähän tiuhempaan liittoko-
kouskauteen.

Liittokokousedustus lasketaan yh-
distysten liittomaksutilitysten kolmen 
vuoden keskiarvolla. Tämä tukee va-
kautta ja estää pelailun jäsenmäärillä.  
Samoin on hallituksella suuri valta ja 
vastuu edustusoikeuden valvonnassa.

Hallitus toteuttaa oman sisäisen 
valvontansa parhaaksi katsomallaan 
tavalla. Tositetarkastajien poistami-
nen ei muuta hallituksen vastuuta. 
Tilintarkastus ja liittovaltuuston val-

vonta tietenkin jatkuvat. Talousohje-
sääntö saatetaan valtuustolle tiedoksi, 
jotta sen valvontatehtävä helpottuisi. 
Kaikessa tässä on tarkoitus mennä lä-
pinäkyvyyteen ja väärinkäytösten eh-
käisyyn.

Nykyisten sääntöjen lopusta on 
poistettu “kuollut kirjain” saavutetuis-
ta jäseneduista.

Työryhmä ei ole tietoinen moisista 
eduista. Jäsenenä liitossa on yhdistyk-
siä, joilla ei ole saavutettuja etuja. Liit-
tohallitus voi edelleen myöntää ansioi-
tuneille vapaa-ajattelijoille 

"kunniajäsenyyksiä", mutta henkilöt 
eivät ole liiton vaan yhdistyksen jäse-
niä ja heidän erityisenä etuna ja oike-
utena liitossa on oikeus osallistua liit-
tokokoukseen.

Sääntötyöryhmään kuuluvat Jape 
Lovén puheenjohtajana sekä Laura 
Mäntysalo, Kari Pasanen, Liisa Tas-
kinen ja Esa Ylikoski.

Sääntöuudistusesitykseen ei liity 
mitään mallisääntöjä tai suosituksia 
jäsenyhdistysten sääntöjen kehittä-
miseen. Jäsenyhdistysten tulee kuiten-
kin edelleen omia sääntöjään muut-
taessaan pyytää sääntöesityksestään 
liittohallituksen lausunto ennen uusi-
en sääntöjen hyväksymistä. Liitto on 
edelleen itsenäisten vapaa-ajattelijayh-
distysten liitto.

Vapareiden kesäkalenterissa jo muu-
taman vuoden ollut Jumalattomat ke-
säpäivät keräsivät Poriin 20.7.2019 
mukavan määrän vapariväkeä ympä-
ri Suomen. Vapariväki lähti kotikon-
nuiltaan kohti Länsi-Suomea Ikaalisis-
ta, Kangasalta, Tampereelta, Torniosta 
ja Tuusulasta sekä tietysti Satakunnan 
alueelta. Aikoinaan satakuntalaisten 
vapareiden ja Markku Perkiön ideas-
ta on tullut hyvä tapahtuma ja olihan 
2019 järjestetty tilaisuus jo viides sel-
lainen.

Tilaisuudessa esiintyi Neiti Ellen 
Salminen (alias Katariina Lappi). Hä-
nen jumalattomat laulunsa ja spiikit 
upposivat yleisöön hyvin. Raikas esiin-
tymistyyli, ennakkoluulottomat ja rau-
taiset juonnot olivat kaikkien mieleen.

Kari Hännikäinen yhdessä Riku 
Salmisen kanssa esitteli Kantelupuk-

ki.fi nimistä palvelua. Kaikki tieto pal-
velusta, sen perustamisesta sekä käy-
tännön pyörittämisestä putosi Poris-
sa otolliseen maaperään. Satakunnas-
sa vain harva on kuullut Kantelupukin 
toiminnasta, siksi palvelun esittely oli 
huippujuttu ja Jumalattomien kesäpäi-
vien ohjelmaan sopiva. Vilkas ja laaja 
keskustelu ryyditti Kantelupukkia vie-
lä rahtusen parempaan ilmalentoon. 
Isäntäväki oli tyytyväinen keskustelun 
tasoon ja monialaisuuteen, oli hienoa 
kuulla niin monenlaisia mielipiteitä.

Satakunnan vapaa-ajattelijat ovat 
tyytyväisiä yleisömäärään ja tilaisuu-
den hyvään yleiseen sujumiseen. Ju-
malattomien Kesäpäivien aikana Sa-
takunnan vapaa-ajattelijat onnistuivat 
lisäämään jäsenmääräänsä ja se on pa-
rasta järjestötyötä mitä joukkotilaisuu-
dessa voi tapahtua. Kaikkien satakun-

talaisten yhdistysaktiivien työpanos oli 
ratkaiseva ja vain sillä saatiin tilaisuus 
onnistuneesti läpivietyä

Tulevaisuutta varten järjestävät ovat 
luvanneet haarukoida Jumalattomien 
kesäpäivien sijoittumista vaparikalen-
teriin. Porin Jazz-juhliin ajoittuva yh-
den päivän tryki tiedostetaan ongel-
malliseksi kaupungin ruuhkaisuuden 
ja majoituskapasiteetin vajaavaisuu-
den vuoksi. Satakunnan vapaa-ajat-
telijat tutkivat mahdollisuutta vaihtaa 
Kesäpäivien ajankohtaa toiseksi ja sel-
lainen otetaan vakavasti esille syksyn 
ja talven aikana. Jumalattomien kesä-
päivien katkeamattomuus on ensi ta-
voite ja kaikki muu tulee sen jälkeen.

Jukka Kim
puheenjohtaja, Satakunnan VA

Kuvat: Su Ran Kim

Teksti ja kuva Esa Ylikoski

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat 
ovat tänä vuonna olleet aktiivisesti 
esillä erilaisissa yleisötapahtumissa. 
Tammikuun Educa-messuissa näyt-
teilleasettajana tosin oli Vapaa-ajatte-
lijain liitto, mutta suurin osa kaksipäi-
väisten messujen vapaaehtoisista esit-
telijöistä liiton osastolla oli Helsingin 
yhdistyksestä.

Tammikuussa oli myös Nuorten fi-
losofiatapahtuma Nufit, ja myös siellä 
oli sisätiloissa, Paasitornin ala-aulas-
sa Helsingin seudun vapaa-ajattelijain 
vapaaehtoisia esittelypöydän kanssa.

Kevään ja kesän myöstä tapahtu-
mat siirtyivät ulkoilmaan. Sitä varten 
yhdistyksillä on jonkin vuoden ollut 
käytössä esittelyteltta. Niinpä telttaa 
ulkoilutettiin toukokuun lopussa kak-
sipäiväisessä Maailma kylässä -tapah-
tumassa ja kesäkuun lopussa Helsin-

ki Pride-tapahtumassa Kaivopuiston 
pääjuhlassa kulkueen jälkeen.

Tapahtumissa ovat vetonauloina ol-
leet Testaa oletko vapaa-ajattelija -tes-
tilomake sekä valikoima erilaisia pins-
sejä, enemmän tai vähemmän haus-
koja tai totisia. Yhdistys ei kerännyt 
testilomakkeita itselleen, vaan loma-

ke jäi testin jälkeen vastaajalle itselleen 
muistoksi kohtaamisesta.

Liiton julkaiseman Vapaa Ajattelija 
-lehden vanhat numerot ovat huven-
neet näytenumeroina hyvin niin, et-
tä niiden varastot ovat käyneet vähiin. 
Myös lehden julkaisua netissä liiton si-
vuilla voi tehdä tunnetuksi.
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VAPAA-AJATTELIJOISTA MEDIASSA

SURUADRESSIT
ONNITTELUADRESSIT

Kotkan 90-vuotias Ylen uutisissa
Vuonna 1929 perustettu Kotkan vapaa-ajattelijain hauta-
usmaa nousi kesäkuussa vahvasti esiin Ylen uutisissa, kun 
sosiaalihistorian dosenttia, kuoleman tutkija Ilona Paja-
ria haastateltiin. Kyseessä on hautapaikkojen määrän mu-
kaan suurin vapaa-ajattelijayhdistysten hautausmaista. En-
simmäinen vainaja haudattiin Kotkan Parikalla sijaitsevalle 
vapaa-ajattelijoiden hautausmaalle 10. toukokuuta 1931. J

Tässä myös netissä julkaistussa tekstijutussa oli muuta-
kin asiaa historiasta ja uskonnottomasta kulttuurista. ”Täl-
lainen on hautausmaa, jolla liekkitunnus korvaa ristin – po-
liisi oli ennen uskonnottomien hautajaisten yleinen vieras” 
https://yle.fi/uutiset/3-10827963

Myös Kotkan vapaa-ajattelijoilla yhdistyksenä tulee 90 
vuotta täyteen 4.10.2019. Onnittelut! Lehti palaa asiaan.

Juhlapuhujasta Helsingin Sanomissa
Pro-seremonioiden aktiivisimpiin juhlapuhujiin kuuluvaa 
Marja Vinniä oli haastateltu huhtikuussa Helsingin Sano-
miin. Tuloksena oli mitä mainioin koko sivun juttu.

” Kun uskonnoton ihminen kuolee, vantaalainen Mar-
ja Vinni tekee sen mihin omaiset eivät aina pysty. Vantaa-
lainen Marja Vinni harrastaa hautajaispuheiden pitämistä 
uskonnottomissa saattotilaisuuksissa.” https://www.hs.fi/
kaupunki/art-2000006077985.html

Isosta jutusta on Marjan kertoman mukaan tullut pal-
jon ja pelkästään myönteistä palautetta. Esille tulee myös 
nimiäis- ja hääpuheiden pito. Hautapuheiden tarve on kui-
tenkin suurin.

Pro-Seremoniat täyttää tänä syksynä 20 vuotta. Onnit-
telemme. Lehti palaa asiaan.

YKSITYISILLE 15 EUROA  
JA POSTIMAKSU

VAPAA-AJATTELIJAYHDISTYKSILLE 

MYYNTIIN POSTIMAKSUJEN HINNALLA.

 
TILAUKSET:  

KOTKAN VAPAA-AJATTELIJAT/ 

ULLA-MAIJA EEROLA,  

PUH. 0440 183 966 

ULLAMAIJAEEROLA@HOTMAIL.COM 

TAI KOTKA@VAPAA-AJATTELIJAT.FI

KEMILÄISTÄ HISTORIAA 
LUENTO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 19.9.
Kemin kaupunki täytti 150 vuotta 5.3.2019, ja kaupungin 
syntymäpäivää juhlitaan koko vuosi. Syntymäpäivä on kaik-
kien kemiläisten juhla. Yhdistyksemme Kemin Vapaa-ajat-
telijat huomioi juhlavuoden siten, että järjestämme kaikil-
le avoimen maksuttoman luento- ja keskustelutilaisuuden.

Aiheena on Kemi 150 vuotta ja vapaa-ajattelun vaikeu-
det 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Kemissä. 

Tilaisuudessa luennoi filosofi Toivo Salonen torstaina 
19.9.2019 alkaen klo 18.00 Torikatu 2, TUL:n sali Kemissä.

Toivotamme tilaisuuteen tervetulleiksi myös Luoteis-La-
pin, Rovaniemen ja Oulun vapaa-ajattelijoita sekä muita-
kin asiasta kiinnostuneita.

Kemin Vapaa-ajattelijat r.y. 
Pertti Periniva, puheenjohtaja.

Sauli Kankaanpää, sihteeri.

VAPARIT MUKANA  
TURKU PRIDELLA
Turun vaparit kantavat kortensa kekoon tasa-arvon ja sek-
suaalisen vapautumisen puolesta Turku Pridessa. Turun va-
parit järjestävät keskustelu- ja yleisötilaisuuden baari-il-
lan merkeissä ”Intohimoa heteronormia vastaan antiikista 
nykypäivään” Panimoravintola Koulun Historian luokas-
sa torstaina 22.8 klo 17.30. Tilaisuudessa on paikalla kut-
suvieraana kirjailija ja filosofian historioitsija Gerry Birgit 
Ilvesheimo, joka on julkaissut teokset Pandora, Kuristaja-
viikunat, Lykantropia ja tuoreimpana Ilmestyskirja. Turun 

vaparien kehitysvastaava Eero Suorsa johdattelee keskuste-
lua, jossa tutustumme muun muassa sellaisiin filosofeihin 
kuin Platon, Aristoteles, Monique Wittig, Michel Fou-
cault, Judith Butler ja Martha C. Nussbaum, joilla on ol-
lut paljon sanottavaa rakkaudesta ja intohimosta yllättä-
vistä näkökulmista. 

Turun vaparit ovat mukana myös Pride-kulkueessa sekä 
pitämässä telttaa yllä puistojuhlassa 24.8. Kannattaa seurata 
Turku Priden ohjelmistoa mahdollisten muutosten varalta.

YHDISTYSTEN  

ILMOITUKSIA



palsta

Pääsihteerin palsta Pääsihteerin palsta

2/2019 • Vapaa Ajattelija 2/2019 • Vapaa Ajattelija 2928

MYÖNTEISESTI SANOEN
Esa Ylikoski

Julkaisin vapaa-ajattelijain foorumilla luonnoksen 
kirjeestä rehtoreille, ja yhtenä väliotsikkona oli 
”Koulupäivän uskonnollisista tilaisuuksista luo-
puminen”. Sain parannusehdotuksia, kiitos, ja yh-
dessä esitettiin väliotsikkoon myönteisempää ilmai-

sua. Niinpä otin toiveen huomioon, varsinkin kun kyse oli 
kirjeen alusta.

Nyt väliotsikossa lukee ”Koulupäivät uskonnollises-
ti sitouttamattomiksi”. Luvun teksti pysyi samana. Sii-
nä esitetään koulupäivän uskonnollisista tilaisuuksista 
luopumista, ja esityksen keskeisenä perusteena on viit-
taus opetussuunnitelman perusteiden linjauksen sitout-
tamattomuudesta.

Myönteisiä ajatuksia, asioita voidaan muutenkin tarjota 
ilmauksilla, otsikoilla, tunnuksilla, sloganeilla, joiden kielel-
linen muoto on joko myönteinen tai kielteinen. Muodoltaan 
kielteisillä ilmauksilla tarkoitan ei-sanaa tai muuta kieltä-
mistä, lopettamista, luopumista, torjumista. 

Klassinen kieltoilmaus ”a” on peräisin kreikasta, ja sen 
kuuluisin käyttösana on ”ateismi”. Teismin eli jumalaan us-
komisen puuttuminen on tietenkin mitä myönteisin asia, 
mutta tuo ”ei”, ilmaus puuttumisesta tai kieltämisestä on 
muotona kieltävä. 

Myös usein käyttämäni sanat uskonnottomuus ja ei-us-
konnollisuus ilmaisevat päällisin puolin ikään kuin jonkin 
puuttumista tai kieltämistä: Ne ovat siis muodoltaan kiel-
teisiä, vaikka käsitteiden sisältö on erittäin hyvä.

Tukattomuuden sijaan sanotaan ihmisellä olevan kal-
ju. Sairaudettomuuden sijaan käytämme ilmaisua terve. 
Tosin, jos testitulos on negatiivinen, se on yleensä hy-
vä uutinen. Ehkä terveydenhuollossakin voisi testitu-
losten ilmausta kehittää. Myös ns. negatiivinen uskon-
nonvapaus on mitä myönteisin asia, mutta termi kals-
kahtaa huonolta.

Tässä mielessä vapaa-ajattelu samoin kuin humanismi 
ja rationaalisuus ovat muodoltaan hyviä, myönteisiä ilmai-

suja. Samoin, sekulaari, maallistunut. Myös skeptikko-sa-
na on myönteinen, onhan kriittisyys keskeinen osa tiede-
perustaista maailmankuvaa.

Toki myös myönteiset sanat kaipaavat täsmennystä ja 
selitystä. Vapaa-ajattelu tarkoittaa pyrkimystä vapautua 
ajattelua rajoittavista uskonnollisista ja muista dogmeista 
samalla kun se on kiinni elämän todellisuudessa, ristirii-
taisessa monimuotoisuudessa ja muuttuvuudessa. Vapaa-
ajatteluun kuuluu tiedepohjaisuus, rationaalisuus ja ihmis-
lähtöisyys, humanismi.

Vapaa-ajattelijoilla ja humanisteilla samoin kuin kaikil-
la uskonnottomilla on omia ajatuksia, vastauksia ja poh-
dintoja filosofisiin, katsomuksellisiin kysymyksiin, asioi-
hin, joihin uskonnollisilla ihmisillä on uskonnollisia, us-
kontojen antamia vastauksia.

Vapaa-ajatteluun liittyy myönteisiä asioita, kuten ihmis-
ten yksilöllisyys ajatuksissaan ja elämässään, monimuo-
toinen yhteisöllisyys ja siihen liittyvä henkinen tuki. Va-
paa-ajattelua edistävät demokratia, uudistuvat lait, hyveet 
ja kansalaisyhteiskunta.

Henkisiä elämyksiä vapaa-ajattelijoille ja humanisteil-
le antavat taide, musiikki, kulttuuri, luonto, liikunta, rak-
kaus, ystävyys, eros, kosketus, tieto, tiede – totuus, hyvyys, 
kauneus

Kokonaiseen elämään vapauttava on tietomme siitä, et-
tä ihminen on osa luonnon kiertokulkua, luonnollisuu-
den hyväksyminen vapauttaa elämään täysillä ainutker-
taista elämäämme.

Moraali on ihmisyhteisölähtöistä, mitä ilmentää huma-
nistinen etiikka, sekulaarit arvot, ihmisoikeudet kuten aja-
tuksen, uskonnon ja katsomuksen vapaus sekä ihmisten yh-
denvertaisuus ja tasa-arvo, syrjimättömyys ihmisten uskon-
nosta tai vakaumuksesta riippumatta.

Tavoitteiden ilmaiseminen myönteisyyden kautta vaa-
tii harjoittelua. Hyvä harjoitus oli, pohjoismaisten yhteis-
työjärjestöjen kanssa laadimme pohjoismaisen humanisti-
manifestin. Löysin alla olevasta vain pari muodoltaan kiel-
teistä ilmaisua:

 � ”1. Humanismi on sekulaari elämänkatsomus. Se pe-
rustuu ajatukseen siitä, että ihmiset ovat osa luon-
toa, syntyneet vapaina ja yhdenvertaisina ihmisarvol-
taan ja oikeuksiltaan ja heillä on järki sekä omatunto. 

 �2. Humanistien näkemyksen mukaan olemassaololle 
ei ole ennalta määritettyä tarkoitusta. Jokaisella on va-
paus etsiä elämälleen tarkoitus ja päämäärä omakohtai-
sen pohdiskelun, sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä ih-
miskunnan tieteen, filosofian ja taiteen luoman rikkaan 
kulttuurin kautta.

 �3. Humanismi edistää rationaalisuutta. Kriittisyys ja ky-
seenalaistaminen, tietoon perustuva järkeily ja tieteelli-
set menetelmät ovat parhaat työkalut, joilla maailmasta 
saadaan luotettavaa tietoa.

 �4. Humanistit kannustavat kyseenalaistamaan kaikki aja-
tukset ja mielipiteet, myös omansa. Meidän tulee etsiä 
parhaita argumentteja ja muuttaa mielipiteitämme sekä 
tarkistaa vakaumuksiamme silloin, kun ne voidaan osoit-
taa vääriksi. Sananvapaus on olennaisen tärkeää, jotta 
mielipiteitä voidaan arvioida avoimessa keskustelussa.

 �5. Humanistit pitävät demokratiaa, laillisuusperiaatetta 
ja ihmisoikeuksia perimmäisinä arvoina, jotka voidaan 
perustella järkisyin. Olemme osa yhteiskuntaa ja meillä 
on vastuu kanssaihmisistä ja ympäristöstä sekä paikal-
lisesti että maailmanlaajuisesti. Meidän on varmistetta-
va planeettamme elinkelpoisuus tuleville sukupolville.

 �6. Humanismi edistää kaikkien yhdenvertaisuutta. 
Humanistit kunnioittavat uskonnonvapautta ja jokai-
sen oikeutta valita oma elämänkatsomuksensa. Val-
tion tulee olla sekulaarinen, eikä se saa myöntää eri-
oikeuksia minkään elämänkatsomuksen perusteella.” 

Viimeisen kohdan viimeinen virke toki vaikuttaa perus-
tellun konkreettiselta, mutta voisiko sen silti sanoa näin: 
Valtion tulee olla sekulaarinen niin että se kohtelee ih-
misiä yhdenvertaisesti riippumatta heidän elämänkatso-
muksestaan.

Myös kohdan 2 ensimmäinen virke on sinänsä selkeä, 
varmuuden selventävä ilmaus, mutta tulisiko tämä tär-
keä asia silti selväksi myös jo sitä seuraavalla, ilmaisullaan 
myönteisellä virkkeellä? Tästä voidaan olla kahta mieltä, 
koska perillemenon varmistamiseksi joskus on syytä sa-
noa tärkeä asia kahta kautta. 

Tärkeää on myös tuoda esiin maallistumisen myöntei-
siä vaikutuksia esimerkiksi naisten ja miesten tasa-arvoon 
sekä seksuaalisiin oikeuksiin ja lisääntymisterveyteen Suo-
messa ja maailmassa. 

Seksuaalisia oikeuksia ovat muun muassa oikeus seksu-
aalikasvatukseen, oikeus seurusteluun ja sukupuolisuhteisiin 
ilman avioliittoa, häirintäkielto, suostumusedellytys seksiin, 
oikeus syntyvyyden säännöstelyyn, naisen oikeus kehoonsa 
(raskauden keskeytys), oikeus avoliittoon ja oikeus vapaa-
seen aviopuolison valintaan sekä lasten oikeudet vanhem-
piin (mm. isyys, kaksi huoltajaa, elatusvelvollisuus ja perin-
töoikeus).

Kirkon julkisoikeudellisen erityisaseman lopettamisvaa-
timukseen liittyen on ilo todeta, että tuttu tunnuksemme 
valtion ja kirkon erottamisesta on sekä sisällöllisesti että 
muodoltaan edelleen oikein hyvä tunnus. Sen tavoitteen 
saavuttamisen jälkeen jatkamme toimintaa sekulaarin, hu-
manistisen, demokraattisen yhteiskunnan puolesta koti-
maassa ja kansainvälisellä yhteistyöllä.

Sairaudettomuuden sijaan  
käytämme ilmaisua terve.

Tavoitteiden ilmaiseminen myönteisyyden kautta  
vaatii harjoittelua.
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LAPSENUSKON JULMUUDESTA

Sananen toimitussihteeriltä
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Esa Ylikoski

Perinteiseen tapaan uusimmastakin Reijo Mäen 
Vares-dekkarista löytyy enemmän tai vähem-
män humoristista uskonkritiikkiä. Löytyypä fik-
tiosta jopa toimintavinkki, kun ”Argumentti-Af-
ternoon” -keskustelutilaisuuden aiheena on ”Us-

konnot alistajina ja vallankäytön välineinä”. Paikalla havain-
noimassa yksityisetsivä Jussi Vares.

Ensinnä alusti uskontotieteilijä ja tohtorikoulutettava 
Turun yliopistosta, kotoisin Limingasta ja lestadiolaistaus-
ta, mutta irtaantunut liikkeestä kymmenisen vuotta sitten. 
Alustaja kertoi paikallaolijoille, miten Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistys käyttää yhteisössä hänen kotiseudullaan 
hyvin suvereenia valtaa. Niin hengellistä kuin maallista-
kin, jopa poliittista.

Toisena alustajana oli hyvää ja nopeahkoa suomea puhu-
va kaveri, joka kuvaili tunteisiin vetoavasti ”kaunista mut-
ta surullista Turkkia”, rakasta kotimaataan, joka oli nyt li-
pumassa keskiajalle, vaipumassa uskonnollisen diktatuu-
rin pimeyteen. ”Meidän suuri herra Erdogan! Siinä meillä 
uusi sulttaani. Mies pönkittää asemaansa ihmisten tietä-
mättömyydellä.

Kolmantena alusti kirjan päähenkilön Jussi Vareksen 
ihastuksen kohde, suloisella aksentilla puhuva nainen Al-
tailta. Hän alkoi kuvailla Venäjän ortodoksisen kirkon pää-
miestä, patriarkka Kirilliä. ”Ulkonaisesti herra valkoparta 

on kuin joulupukki, mutta nätisti kirjaillun kasukan alta 
löytyy tietenkin Vladimir Putinin uskollinen syöttöpossu”. 
Kirill haluaa - kuinka muutenkaan – johtaa koko ortodok-
sista maailmaa. 

Patriarkka tykkää oikein kovasti luksuksesta. Kaikesta 
kiiltävästä. On kuin harakkalintu…Kerran FSB:n photos-
hoppivastaava, joka poisti kalliit kultakellot patriarkan vi-
rallisista potreteista, mokasi; yhdessä kuvassa, josta Kiril-
lin Rolex oli retusoitu ranteesta, heijastuikin kellon peili-
kuva pöydän kiiltävästä pinnasta.

Noista ja muista aiheista voisi löytyä alustajat tilaisuu-
teen myös tosielämän puolella - Turkuun ja ehkä muual-
lekin? Tosin Turun kirjamessuilla 2017 ensimmäisen tee-
ma oli jo esillä juuri Turun vaparien tilaisuudessa. Fak-
tan ja fiktion vuoropuhelua? Koska siis Argumentti-Af-
ternoon IRL?

Fiktioon palataksemme Turun baareissa puhuttiin myös, 
miten Suomen evlut-seurakunnissa oli saatu rohkaisevaa 
menestystä uusien sielujen pelastamisessa: herran uudet 
lampaat olivat pääsääntöisesti kotoisin Bagdadista ja Ka-
bulista. Niinpä turuilla ja toreilla aina luurejaan näprää-
villä herrasmiehillä on tietenkin kapuloissaan jokin kätsä 
nettirippikoulun Katekismus-applikaatio.

Yhdelle romaanihenkilölle ei tosin ollut selvää, että vai-
najat saadaan haudattua ja lapsille annettua nimet ilman 
pappiakin. Vapareilla on siis vielä tarvetta tiedotustoimin-
taan sekulaarista tapakulttuurista.

JUSSI VARES JA  
ARGUMENTTI-AFTERNOON

Reijo Mäki, Tolvana.  
Otava 2019.

Eero Suorsa

Olen monesti miettinyt, mitä ihmiset tarkoit-
tavat kertoessaan omaavansa ”lapsenuskon”, 
tai etteivät ole uskonnollisia mutta omaavat 
”lapsenuskon”. ”Lapsenuskoa” pidetään mo-
nesti hellyyttävän infantiliinina, tai ”lapsen-

uskoista” jotenkin viattomana ja rehellisenä, tai pahimmil-
laan vain naiivina kristittynä pikkuporvarina joka kuunte-
lee vuodesta toiseen kauneimmat joululaulut.

Lukijan mieleen herää kenties kysymys, miksi keskit-
tyä yhteen ilmaisuun, joka tuntuu suhteellisen harmit-
tomalta. Mutta lue tekstini huolellisesti niin ymmärrät 
miksi tämän kirjoittaja ei pidä termiä edes suhteellisen 
harmittomana. 

Aloitetaan kaukaa. Tunnettu köyhien, talonpoikaiska-
pinoiden, naisten ja juutalaisten vihaaja sekä aateliston ys-
tävä Martti Luther määritteli lapset lähtökohtaisesti epä-
rehellisiksi, itsekeskeisiksi, tavoiltaan tuhoisiksi, karkeasti 
käyttäytyviksi, ja todellisuudentajultaan vajaiksi oleviksi, 
ja tästä on arveltu käsitteen ”lapsenusko” saaneen alkunsa.  
Tämä loi pohjan myöhemmin lähetystyön tapaan kohdel-
la lähetystyön uhreja kuin ”isoja lapsia”. ”Lapsenuskoista” 
pidetään siis tyhmänä Lutherin opissa.

Ehkä ”lapsenuskon” teoreettiset juuret ovat luterilaisuu-
dessa juuri tässä. 

”Lapsenusko” ei ole keskiluokkainen ilmiö, jossa kirkossa 
käydään juhlapyhinä tai rippijuhlien pitäminen jotta nuo-
rille saataisiin rahaa. ”Lapsenuskoon” olen törmännyt kai-
kissa yhteiskuntaluokissa.

Mitä sitten ”lapsenusko” oikein on? Siitä kysyessäni mo-
ni kertoo esimerkiksi muistavansa sen olevan jotain iltaru-
kouksen henkistä, perinteisen ”Levolle lasken luojani, armi-
as ain ole suojani. Jos sijailtain en nouse, taivaaseen ota ty-
kösi. Amen”. Fileerataan osiin virke ”jos sijailtain en nousi-
si, taivaaseen ota tykösi.”. Varsin moni on kertonut tämän 
iltarukouksen virkkeen olleen suorastaan pelottava, ja en-
nen nukahtamista moni on miettinyt herääkö aamulla uu-
teen päivään ollenkaan. ”Luojani” viittaa tietysti auktori-
teettiin jota tulee totella, ja pelätä. Psykoanalyytikko Ali-
ce Millerin mukaan nämä pieninä opitut pelot ylläpitävät 
myös aikuisilla itsellään tapaa siirtää kokemaansa fyysistä 
ja psyykkista väkivaltaa, manipulointia eli tässä tapaukses-
sa ”lapsenuskoa” eteen päin omille lapsilleen, ja näin jäl-
leen on tämä ”lapsenuskoksi” kutsuttu pelko kiertää eteen-
päin. Iltarukous muistuttaa näin Child’s Play 2 kauhuelo-
kuvasta tuttua lorua “sulje silmäs ja seitsemään laske, kun 
heräät niin taivaassa lampaita lasket”.

Lapsenusko on jo käsitteenä alentava, koska aikuinen 
ihminen samaistaa oman maailmankatsomuksensa lapsen 
maailmankatsomukseen, joka ei ole vielä kehittynyt eikä ky-
kene ymmärtämään jumalan kaltaisia asioita. Tämä on it-
sensä älyllistä alentamista ja älyllistä epärehellisyyttä. Tä-
mä voi kuulostaa turhalta valitukselta, puheaktien ylipoh-
timiselta tai ylikriittisydeltä. Mutta tästä ei ole kyse, vaan 
aidosta ongelmasta sen suhteen miten voimme vapautua 
uskonnon leimaamasta kielestä. Kielellä, jota käytämme, 
tuotetaan myös todellisuutta ympärillämme.   

”Lapsenusko” luo myös mielenkiintoisen kysymyksen 
siitä, onko vanhemmilla välttämättä ymmärrystä  siitä pe-
losta jonka he siirtävät lapsilleen. Tässä ei edes tarvittaisi 
mitään haastavaa moraalista pohdintaa. Filosofi Barbara 
Hermanin käyttämän esimerkin mukaan ”jos lapseni on 
vaarassa, en toimi moraalisena toimijana vaan äitinä. Tar-
koitan tällä sitä, että vaikka moraali olettaa äitejä toimi-
maan lastensa hyväksi ensisijaisesti lapsiaan ajatellen (ja 
kaikki moraali ei tähän taivu), en toimi näin siksi että mo-
raali sallii tämän, vaan siksi että olen lapseni äiti.” 

Ehkä ”lapsenuskossa” on yksinkeesti kyse siitä, että vaik-
ka koko ilmiöön liittyy kosolti traumatisoivia piirteitä, niin 
samasta ”lapsenuskosta” kärsivät vanhemmat haluavat suo-
jata itseään. ”Lapsenusko” myös peittää sen, mitä uskonto 
todella on: pelolla hallitsemista. Ehkä kaikkein kipeimmät, 
vaikeimmin kohdattavat asiat piilotetaan sen kaikkein viat-
tomimman, eli lapsen taakse. 
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