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Antti Värri

A lkanut vuosi ei näytä 
vielä tuoneen kaivattua 
suurta käännettä parem-
paan, vaan ainakin ko-
ronavirus näyttää edel-

leen hallitsevan niin elämäämme 
kuin uutisotsikoitakin. Vuoden al-
kua ei voi kukaan maailman uutisia 
seuraava moittia kuitenkaan tylsäk-
si. Vaikka Atlantin takaiset tapahtu-
mat saattavat tuntua kaukaisilta, on 
niillä usein vaikutusta kotirannoille 
asti, ja erilaiset ilmiöt leviävät yllät-
tävänkin nopeasti mantereelta toisel-
le. Kehityskuluista toisaalla on hyvä 
ottaa oppia täälläkin.

Meillä Suomessa on eräillä polii-
tikoilla ollut jo pitkään tapana ivata 
median haastattelemia yliopistotaus-
taisia asiantuntijoita ”päivystäviksi do-
senteiksi”, joilta saa mielipiteen asiaan 
kuin asiaan ja näkökannalta kuin nä-
kökannalta. Lehtiartikkeleiden ja uu-
tisjuttujen vakiokaavaksi on täälläkin 
juurtunut tapa haastatella ensin jota-
kuta ”kokemusasiantuntijaa”, tavallista 
kansalaista, aiheesta kuin aiheesta, ja 

vasta sen jälkeen niin sanotusti oikei-
ta asiantuntijoita, ja yleensä vielä pa-
lata lopuksi ”kokemusasiantuntijaan”. 
Molemmat ovat toimintatapoja, joiden 
pelkään olevan omiaan sekoittamaan 
ihmisten käsitystä siitä, mikä on pe-
rusteltua tieto ja mikä ei.

Yhdysvaltain edellinen presidentti – 
mies jota virkansa puolesta ei ole aivan 
syyttä usein tituleerattu maailman vai-
kutusvaltaisimmaksi – taasen toi perä-
ti ”vaihtoehtoiset totuudet” kansainvä-
liseen kielenkäyttöön. Hänen toimin-
nalleen tunnusomaista tuntui olevan 
aivan kaikkien ”päivystävien dosent-
tien” (vaikkei hän kyseistä sanontaa 
käyttänytkään) ja muiden asiantun-
tijoiden mielipiteiden täydellinen si-
vuuttaminen. Tieteellinen tieto vaikut-
ti olevan täysin sivuroolissa presiden-
tin mielipiteisiin nähden.

Vaihtoehtoiset totuudet tuntuvat 
(kuten tavallaan loogista onkin) joh-
tavan myös vaihtoehtoisten todelli-
suuksien syntymiseen, ainakin ihmis-
ten mielissä. Tämän seurauksista näh-
tiinkin tammikuun alussa Washing-
tonissa jo niin häkellyttävä esimerkki, 
että se sai jopa monet kaikkeen turtu-
neen oloiset yhdysvaltalaiset viimein 
hätkähtämään. Vaihtoehtoisten to-
tuuksien ja todellisuuksien nostatta-
mat laineet eivät enää läikkyneet vain 
teekutsujen kupissa, vaan peräti val-
lanpitäjien ovista sisälle asti.

Paras ja tietääkseni ainoa lääke sa-
laliittoteorioita ja virheväittämiä, siinä 
missä huuhaata ja harhaluulojakin vas-
taan, on tutkittu ja todennettu tieteel-
linen tieto. Tämä pätee niin politiikan, 
uskontojen kuin vaikka terveysasioiden 
kohdalla. Varsinkaan julkisessa keskus-
telussa ja poliittisessa päätöksenteossa ei 
muulle tulisi antaa jalansijaa.

Tieteellisen tiedon perusominai-
suus on, että se ei ole täydellistä ei-

kä muuttumatonta, vaan se on itse-
ään korjaavaa ja täydentyvää. Tämä 
ei ole sen heikkous, vaan vahvuus. Sa-
maten tieteenharjoittajien piirissä on 
erilaisia näkemyksiä ja erilaisia tulkin-
toja samoistakin tutkimustuloksista. 
Tiedemaailmassa vallitsee kuitenkin 
useimpien asioiden suhteen jonkinlai-
nen konsensus eli yhteisymmärrys sii-
tä, miten asia on, vaikka tätä yksittäiset 
näkemykset pyrkivätkin haastamaan 
(joskus harvoin siinä jopa onnistuen).

Meitä niin sanottua suurta yleisöä ei 
ole kuitenkaan järkevää sotkea meille 
vieraan alan asiantuntijoiden välisiin 
keskusteluihin asioista, joihin meil-
lä ei ole riittävää osaamista ottaa kan-
taa suuntaan tai toiseen. Meille taval-
lisille kaduntallaajille – ja luen tähän 
ryhmään poliitikotkin silloin, kun ei-
vät satu olemaan juuri kyseisen alan 
asiantuntijoita – on useimmissa tapa-
uksissa huomattavasti selvempää ja 
suotavampaa esittää asiasta vallitseva 
yleinen tieteellinen käsitys. Ja tätä ni-
menomaisesti edustavat ne ”päivystä-
vät dosentit”, oman alansa parhaat ja 
tunnustetut asiantuntijat. Ainakin itse 
kuulisin heitä julkisissa keskusteluis-
sa mieluusti ja useamminkin kuin nyt.

En tiedä millainen päivystävi-
en dosenttien instituutio löytyy Wa-
shingtonista, mutta toivon Yhdys-
valtain uuden presidentin kuunte-
levan johtavia tieteellisiä asiantun-
tijoita huomattavasti herkemmällä 
korvalla kuin edeltäjänsä (huonom-
paan suuntaan tilanne tässä suhtees-
sa tuskin voisikaan mennä). Vaikka 
kaikenlaiset rukousaamiaiset ja muu 
vastaavat Valkoisessa talossa varmasti 
tulevatkin jatkumaan, ainakin tämän 
suhteen alkava vuosi näyttää näin ra-
tionalistin ja tieteellisen maailmanku-
van omaavan ihmisen näkökulmasta 
edes aavistuksen paremmalta.
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VIRUSTORJUNTA AJAN TASALLA?
RAJOITUKSET LIENEVÄT SUOMESSA SAMAT KAIKILLE?

Jape Lovén

Helmikuisten pakkasten 
keskellä etäkokousten ai-
kaan on haastavaa pohtia, 
kuinka paremmin voisim-
me toimia uskonnottomi-

en edunvalvonnan ja uskonnottoman 
tapakulttuurin edistämisessä.

Kaikenlainen yhdistystoiminta pe-
rustuu ihmisten yhdessä toimimiseen, 
siihen mitä nyt on rajoitettu laajasti. 
Sosiaalisen toiminnan lisäksi se vai-
kuttaa yhdistyksiin rankasti. Liittohal-
litus kokoontuu lähes täysin etänä, liit-
tovaltuuston osalta asiaa tulee pohtia 
kevään aikana. Paikallinen toiminta on 
hyvin rajattua monin tavoin. 

Näin siis esimerkiksi meillä Vapareil-
la. Toistuvasti on saatu kuitenkin uutis-
virroista lukea, kuinka tartuntaryppäitä 
tulee ehtoollisilla ja muissa mielikuvitu-
solentojen palvontamenoissa. 

Lasten harrastuksia rajoitetaan, 
elinkeinotoimintaa ollaan myös ra-
joittamassa laajemminkin, mutta 
usein juuri riskiryhmäläiset kokoon-
tuvat julistamaan taikauskoaan yhdes-
sä muun muassa voimakkaasti laula-
en ja yhteisestä mukista juoden. Voi-
makasääninen puhe, jota saarnaus lie-
nee, sekä laulu taisivat olla sillä listalla, 
jossa lueteltiin tapoja erityisesti altis-
taa kanssaihmisiä viheliäiselle viruk-
selle. Myöskään yhteisestä viinimukis-
ta ei liene syytä juoda edes kurjimmas-
sa kulman kuppilassakaan. Kaikilla on 
omat mukit.

Uskontokuntia eivät koronamää-
räykset siis ole talveen asti koskeneet. 
Uskonnottomalle ihmiselle voi olla 
vaikea käsittää, miksi. Uuteen tartun-
tatautilakiin tämä rajoitus on nyt osin 
lisätty. Hyvä niin. Annoimmehan la-
kiluonnokseen sitä edellyttävän lau-
suntommekin.

Sekularisoituvan yhteiskunnan tu-
lisi tarttua asioihin monellakin muul-
lakin saralla. Vihdoinkin.

Vihkimiset voisi maallistaa ja kes-
kittää valtion virastoihin, mahdolliset 
siunaukset ja rituaalit järjestäköön ku-
kin tavallaan. 

Hautaustoimen tulisi olla yhteis-
kunnan julkinen palvelu, joka kohte-
lisi kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti. 

Koulut, päiväkodit, puolustusvoi-
mat, vankilat, tuomioistuimet sekä ter-
veyspalvelut ja tietysti saattohoito tu-
lisi olla kaikille yhtäläistä, yhdenver-
taisesti ja syrjimättömästi järjestettyä. 

Kriisituki on mielestäni myös sote-
palvelua, ja siksi ei myöskään ole en-
sisijaisesti uskontokuntien, vaan julki-
sen palvelun asia huolehtia siitä.

 Nämä päivitykset pitäisivät mie-
lestäni sisällään myös sen, että ke-

nenkään ei tarvitsisi joka osa-alueella 
selvittää maailmankatsomustaan ke-
nellekään. Tämä tiedonjako milloin 
mihinkin on nykyisen yksityisyyden 
suojankin kannalta haastavaa, ellei jo-
pa asiaa koskevan asetuksen vastaista. 

Poliitikot hukkasivat mahdollisuu-
den ratkoessaan maakunta- tai sote-
mallia, miten kukin asian itse näkee. 
Maakunnat ja kunnat olisivat voineet 
yhdenvertaisesti järjestää hautaustoi-
men, vihkimisen ja nimenannon se-
kä rahoitus olisi voitu järjestää samoin 
keinoin kuin nytkin. Budjetissa vain 
olisi palveluihin tarkoitetut miljoonat 
siirretty suoraan kirkoilta maakunnil-
le ja kunnille. 

Nykyaikaisessa monikulttuurises-
sa yhteiskunnassa olisi helpompaa, 
jos yhteiskunta huolehtisi virallises-
ta ja pakollisesta osuudesta näissä yh-
teiskunnan toiminnalle tärkeissä pal-
veluissa. 

Jokainen yksilö voisi siten viettää 
edellä mainittuihin elämäntapahtu-
miin liittyviä menoja oman makun-
sa mukaan. Tämä toimintamalli koh-
telisi myös kaikkia kansalaisia yhden-
vertaisesti.

Tuppaa vaan käymään niin, et-
tä maallistuva Suomi ei vielä uskalla 
laskea irti tänne tuontitavarana tuo-
duista uskontokunnista yhteiskunnan 
palveluiden tuottajina. Pahimmillaan 
poliitikot sekoittavat uskonnollisen ja 
poliittisen vakaumuksensa ja halua-
vat edistää eriarvoista kohtelua ja sys-
teemistä syrjintää Suomessa. Siinäpä 
keskusteltavaa myös kuntavaalien alla 
ehdokkaita haastateltaessa. Jos vaikka 
ajatus jäisi päättäjille itämään.

Toivotan tästä kaikesta huolimatta 
kaikille Vapaa Ajattelijan lukijoille au-
rinkoista kevättä ja vahvaa terveyttä!

 
Vapaa-ajattelijain liitto toimii

KUNTAVAALIT 2021
Esa Ylikoski

Tästä kunta päättää!  
Kysy, kilpailuta ehdokkaita.
Kuntavaalit on tarkoitus pitää 13. kesäkuuta. Kunta vastaa 
siitä, toteutuuko uskonnollinen ja katsomuksellinen sitout-
tamattomuus päiväkodeissa ja kouluissa, vai jatkuuko us-
konnollisten tilaisuuksien pyörittäminen. Kunta ei päätä, 
avataanko elämänkatsomustieto kaikille, mutta ET-opetuk-
sen laadukas järjestäminen kouluissa on kuntien vastuul-
la. Siispä näistä asioista on paikallaan kysyä kuntavaalieh-
dokkailta. Ja samalla jakaa tietoa tilanteesta ja kehittämi-
sen mahdollisuuksista. 

Miten uskonnolliseen 
sitouttamattomuuteen?
Päiväkotien ja koulujen uskonnollisen ja katsomukselli-
sen sitouttamattomuuden toteuttamisesta voidaan kun-
tavaaliehdokkaille esittää myös taustatietoja kysymyksen 
pohjaksi:

Kunta päättää opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjes-
täjänä siitä, toteutuuko uskonnollinen, katsomuksellinen 
ja puoluepoliittinen sitouttamattomuus päiväkodeissa, pe-
ruskouluissa ja lukioissa, vai liitetäänkö vuosisuunnitelmiin 
ja päiväohjelmiin uskonnollisia tilaisuuksia, kuten evanke-
lis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksia ja hartaushetkiä.

Uskonnolliset tilaisuudet eivät kuulu kunnan koulutuk-
sen ja kasvatuksen lakisääteisiin tehtäviin. Varhaiskasvatuk-
sen sekä perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien pe-
rusteiden mukaan kasvatus ja opetus on ”uskonnollisesti, 
katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta”. 

Toisaalta perustuslakivaliokunta on vuonna 2014 katso-
nut, että uskonnollisia tilaisuuksia ”saa järjestää” eli niitä ei 
voi kieltää eikä niitä ole pakko järjestää. Tämän perusteella 
Opetushallitus on ohjeistanut 12.1.2018, että jos uskonnol-
linen tilaisuus tai toimitus järjestetään, sille pitää olla vas-
taava ei-uskonnollinen vaihtoehto. Samalla Opetushallitus 
nostaa esille kaksi mahdollisuutta siirtää uskonnolliset ti-
laisuudet päiväkoti- ja koulupäivien ulkopuolella.

Rinnakkaisten uskonnollisten/ei-uskonnollisten tilai-
suuksien järjestäminen on käytännössä osoittautunut on-
gelmalliseksi, ja niistä on tehty paljon kanteluita. Järjeste-
lyt, tiedotus ja valinta eivät käytännössä toimi lapsia syr-
jimättä. Lasten jako kahteen ryhmään uskonnollisuuden/
uskonnottomuuden perusteella rikkoo perheen arkaluon-
toisen tiedon yksityisyyden suojaa. 

Kahden ohjelman tarjoaminen vaatii ylimääräistä työ-
tä, johon ei aina ole riittävästi henkilöstöä varsinkaan päi-

väkodeissa. Tästä mallista luopuminen olisi suuri helpotus 
johtajille, rehtoreille, varhaiskasvattajille, opettajille, oppi-
laille ja useimmille huoltajille. 

Sen takia on hyvä kysyä ehdokkaiden suhtautumista 
Opetushallituksen ohjeessa (12.1.2018) mainittuihin mah-
dollisuuksiin muuttaa tilannetta kouluissa (ja vastaavas-
ti päiväkodeissa): 

1) ”Opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei 
koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana järjes-
tetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia.”

2) ”Koulu voi sopia, että oppilaille ja näiden huolta-
jille tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua vapaa-aika-
na eri seurakuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien jär-
jestämiin tilaisuuksiin kuten joulu- ja kevätkirkkoon.”

Voitteko kannattaa jompaakumpaa Opetushallituksen 
esittämää vaihtoehtoa niin, että kahden rinnakkaisen ti-
laisuuden, uskonnollisen ja ei-uskonnollisen, sisällyttämi-
nen päiväkodin ja koulujen toimintaan voitaisiin kunnis-
sa lopettaa ja niissä keskityttäisiin vain kaikille yhteiseen 
toimintaan? Vai haluatteko jatkaa päiväkotien ja koulujen 
päiväohjelmaan liitettyjen uskonnollisten tilaisuuksien ja 
niiden vaihtoehto-ohjelmien järjestämistä?

Selvyyden vuoksi kannattaa vähemmän tietoisille eh-
dokkaille korostaa, että edellä sanottu ei koske perinteis-
ten kevätjuhlien ja joulujuhlien järjestämistä ja ohjelmaa, 
sillä ne ovat koulun yhteisiä juhlia. Yhteinen kevätjuhla ja 
”kevätkirkko” ovat eri asioita.

Elämänkatsomustiedon opetusjärjestelyt
Kuntien velvollisuutena perusopetuksen järjestäjänä on 
huolehtia, että kaikki ET-opetukseen oikeutetut, uskonto-
kuntiin kuulumattomat oppilaat pääsevät ET-opetukseen 
myös käytännössä. ET-opetusta tulee tarjota niin, että ope-
tusjärjestelyt ovat syrjimättömiä, että opetusryhmiä on ja 
niihin pääsy on käytännössä mahdollista.

Nyt keväällä on hyvä selvittää kunnissa, onko koulun 
ET-opetukseen oikeutettuja oppilaita uskonnonopetukses-
sa, jonne he ovat päätyneet jo peruskoulun alkaessa ET-
opetuksen puutteen tai huonojen järjestelyjen takia. Op-
pilas voi vaihtaa katsomusainetta ja siirtyä esimerkiksi elo-
kuussa uskonnosta ET-ryhmään. Toivetta ET-opetuksesta 
voi tehostaa ilmoittamalla, että oppilas jää pois uskonnon-
opetuksesta. 

Keskusteluja varten on paikallaan selvittää ET-opetus-
ryhmien ja oppilaiden määriä sekä opetusjärjestelyjen syr-
jimättömyyttä. Opetus ei saa pidentää koulupäivää koh-
tuuttomasti.



Uutisia  ja artikkeleita

”Se oli minusta opettavainen ja us-
kon, että se laajensi ymmärrystäni us-
konnon luonteesta. Siinä ei ole kyse 
tosiasiaväittämistä vaan eräänlaisesta 
henkilökohtaisesta kielestä, ja siksi sen 
tiimoilta käyty väittely on useimmiten 
hedelmätöntä.”

Myös uusimmassa kirjassa an-
nat huutia uskontojen ja uusus-
kontojen perustaville käsityk-
sille kehostamme irrallisesta 
”sielusta” ja ”yliluonnollises-
ta”. Tai oikeastaan osoitat seik-
kaperäisesti niiden kestämät-
tömyyden. Oliko niistä kirjoit-
taminen joskus myös hauskaa?

”En voi sanoa osoittaneeni ko. käsit-
teiden kestämättömyyden vaan aino-
astaan sen, että ne istuvat huonosti sii-
hen tarinaan, johon koko arkielämäm-
me perustuu: että vesi virtaa alas rin-
nettä ja planeetan kiertävät aurinkoa 
ja kullan väri määräytyy sen elektro-
nien vuorovaikutuksista jne. Toki kir-
joittaessani niistä oli myös omat huvit-
tavat hetkensä.”

Uusin kirjasi on kuitenkin pää-
osin luonnontieteellistä ai-
neen, energian, ajan, avaruuden 
ja mikrokosmoksen kvanttien, 
kvanttifysiikan ja kvanttiteo-
rian tarkastelua. Niillä on kir-
jassa suuri painoarvo ja yhte-
ys tieteen eturintaman tutki-
mukseen ja myös keskusteluun. 
Miten itse paikantaisit tämän 
kirjasi ja sen painopisteet koko 
tuotantosi jatkumossa?

”Tämä kirja on osaltaan sukua kir-
joille ”Olemisen porteilla” ja ”Moni-
mutkaisuus” ja niiden eräänlainen laa-
jennus.”

Osallistut myös kosmologi-
an piirissä käytävään speku-
latiiviseen keskusteluun ja 
asettaudut siinä monimaa-
ilmatulkinnan kannattajak-
si. Jos oikein ymmärsin, täl-
löin maailmaa, todellisuut-
ta voi pitää kaiken kattavana 
systeeminä, joka on enemmän 
kuin meidän havaitsemam-
me universumi. Siinä voi ol-
la alisysteemejä ja histori-
oita valtaisa määrä, ja ne ei-
vät välttämättä kommunikoi 
keskenään, vaan muodostavat 
eräänlaisia rinnakkaisto-
dellisuuksia. Millaista kes-

kustelua tämä on herättänyt 
tutkijapiireissä? 

”Kyseessä on eräänlainen filosofi-
nen positio, jota ei sinänsä voi perus-
tella kuten fysiikassa muita asioita voi 
perustella. Siksi se ei millään muotoa 
ole kovin aktiivisen keskustelun koh-
teena ja kiinnostaa ehkä vain meitä 
vanhoja ukkoja.”

Olit kirjoittanut pääteks-
tin lomaan yhdeksän erilais-
ta ”mallista maailmaa”? Oliko 
niiden kirjoittaminen helppoa 
vai vaikeaa?

”Hyvin helppoa.”

Olet joskus itsekin ollut 
osallisena luonnontieteen 
ja filosofian suhteesta käytä-
vässä keskustelussa. Nyt tai-
dat hieman liennyttää vas-
takkainasetteluja. Filosofia 
on käsiteanalyysiä, se kuvai-
lee, mutta ei tee löydöksiä 
maailmasta niin kuin luon-
nontiede. Annat kuitenkin 
arvoa filosofiallekin, etu-
päässä Wittgensteinin kaut-
ta. Kun selviä käsitteitä sot-
ketaan tahallaan ja vaihto-
ehtoisia totuuksia heitetään 
häpeämättä, selventävällä 
käsitetarkastelulla ja ajat-
telulla ilmeisesti on sijansa?

”Kriittisellä ja analyyttisellä ajatte-
lulla, jota filosofit harrastavat jo työnsä 
puolesta, on aina tärkeä sijansa, mut-
ta toinen kysymys on, onko filosofeil-
la sen enempää annettavaa vaikkapa 
vaihtoehtoisista totuuksista puhutta-
essa kuin kenelläkään muullakaan jär-
ki-ihmisellä.”

Peruskoulun opetussuunnitel-
man perusteiden mukaan ope-
tuksen tulee olla ”uskonnol-
lisesti, katsomuksellisesti ja 
puoluepoliittisesti sitoutta-
matonta”. Mitä mieltä olet sii-
tä, että tästä säädöksestä huo-
limatta koulujen ja päiväkotien 
vuosisuunnitelmiin ja työpäivi-
en ohjelmaan liitetään uskon-
nollisia tilaisuuksia, tarkem-
min sanoen evankelis-luterilai-
sia jumalanpalveluksia ja har-
tauksia?

”Periaatteessa uskonnollisista tilai-
suuksista koulussa (ja yliopistolla) tuli-
si luopua, mutta ymmärrän myös niitä, 
jotka näkevät ne pikemmin kulttuurin 
kuin uskonnon harjoittamisena. Toi-
von kuitenkin, että pikkuhiljaa niistä 
luovuttaisiin, ja tärkeää on koko ajan 
pitää asia esillä, kuten ymmärtääkse-
ni Vapaa-ajattelijat tekevät.”

Mitä terveisiä ja toiveita sinul-
la on uskonnottomien ihmisoike-
us- ja kulttuurijärjestönä toimi-
valle Vapaa-ajattelijain liitol-
le, joka pyrkii edistämään myös 
tiedepohjaisuutta, rationaali-
suutta, kriittisyyttä ja huma-
nistista etiikkaa. Oletko yhtään 
ehtinyt seurata toimintaamme?

”Kovin paljoa en, yksittäisiä lau-
suntoja paitsi, ole seurannut toimin-
taanne, mutta uskon jakavani tavoit-
teet. Ajattelen myös, että pikemmin 
kuin uskontoa itseään tärkeämpää on 
pitää esillä sen yhteiskunnallisia ilme-
nemismuotoja. Itse olen joskus pole-
misoinut mm. lapsikastetta vastaan 
sen yhteiskunnallisten seuraamus-
ten vuoksi.”

Kari Enqvistin suomenkielisiä kirjoja
• Tyhjästä syntynyt: Nykytieteen käsitys maailmankaikkeuden rakenteesta. Helsinki: 
WSOY, 1994.(yhdessä Jukka Maalammen kanssa)
• Näkymätön todellisuus. Helsinki: WSOY, 1996. 
• Olemisen porteilla. Helsinki: WSOY, 1998.
• Valo ja varjo. Helsinki: WSOY, 2000. 
• Kosmoksen hahmo. Helsinki: WSOY, 2003.
• Vien rucolan takaisin. Helsinki: WSOY, 2004. 
• Suhteellisuusteoriaa runoilijoille. Helsinki: WSOY, 2005.
• Monimutkaisuus: Elävän olemassaolomme perusta. Helsinki: WSOY, 2007. 
• Kuoleman ja unohtamisen aikakirjat. Helsinki: WSOY, 2009.
• Johdatus suhteellisuusteoriaan. Helsinki: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 2011.
• Uskomaton matka uskovien maailmaan. Helsinki: WSOY, 2012. 
• Ensimmäinen sekunti: Silminnäkijän kertomus. Helsinki: WSOY, 2014. 
• Ainoa mikä jää: keskusteluja siitä, mikä on tärkeää. (yhdessä Janne Saarikiven kans-
sa). WSOY, 2017. 
• Kangastuksia varjojen talossa. Todellisuutta etsimässä. WSOY, 2020.
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Haastattelu: Esa Ylikoski

P rofessori Kari Enqvis-
tin suomenkielisiä tieto- 
ja keskustelukirjoja, joi-
ta on julkaistu jo yli 25 
vuoden aikana, arvoste-

taan Vapaa-ajattelijain ja laajemmin 
uskonnottomien piirissä. Hän sai Va-
paa-ajattelijain liiton Väinö Voipio 
-tunnustuspalkinnon tieteellisen to-
dellisuuskäsityksen puolustamisesta 
vuonna 2004. Sen jälkeen on julkais-
tu kymmenkunta kirjaa, joista uu-
simpana tämä vuonna 2020 ilmes-
tynyt Kangastuksia varjojen talossa. 
Todellisuutta etsimässä. Haastatte-
lin Kari Enqvistiä sähköpostitse, ja 
hänen vastauksensa on lainausmer-
keissä.

Mistä syntyi inspiraatio ja mi-
ten on pysynyt motivaatio täl-
laisten tieto- ja keskustelukir-
jojen kirjoittamiseen?

”Yleensä kirjoissani olen käsitellyt 
asioita, jotka minua ovat sillä hetkel-
lä askarruttaneet. Lisäksi pidän kir-
joittamisesta, eipä siihen kummem-
paa tarvita.”

Sinulla on myös jatkuvaa tie-
teellistä, englanninkielistä 
julkaisutoimintaa, esimerkik-
si viime vuonna kolme vertais-
arvioitua artikkelia. Tieteelli-
nen urasi siis jatkuu. Mistä olet 
löytänyt ajan näiden suomen-

kielisten, yleistajuisten kir-
jojen kirjoittamiseen? Oletko 
joutunut tinkimään tutkimus-
työhösi käytettävästä ajasta? 

”Akatemiaprofessori en enää ole ol-
lut kuuteen vuoteen, ja tutkimusartik-
keleitakin syntyy enää vähänlaisesti. 
Aiemmin kirjoittaminen oli mukavaa 
vastapainoa tutkimustyölle, nyt sillä 
on minulle korostuneempi rooli.”

Tieteen tunnetuksi teko taitaa 
kuulua yliopiston tehtäviin, ai-
nakin jossain määrin. Miten se 
toteuttaa tätä tehtävää ylei-
sesti ottaen? Nyt talvellahan 
Tieteen päivillä netissä on run-
saasti luentoja eri tieteen-
aloilta.

”Näin todella on, mutta käytännös-
sä päävastuu tieteen popularisoinnista 
on tutkijoilla itsellään pikemmin kuin 
yliopistolla instituutiona. Yliopisto to-
ki järjestää Studia Generalia -luento-
ja ja on yksi järjestäjätaho esim. Tie-
teen päivillä.”

Miten arvioit tiedepohjaisen 
ja rationaalisen ajattelun ase-
man ja roolin kehitystä viime 
kymmenvuotiskaudella maail-
massa ja Suomessa?

”Mielestäni tiedemyönteisyys ja ra-
tionaalinen ajattelu ovat koko ajan ol-
leet hienoisessa kasvussa. Huuhaan 
määrä toki on lisääntynyt, mutta netin 
ansiosta niin on lisääntynyt myös kai-
ken muun määrä, ml. tiedevalistuksen. 

Hyvä esimerkki tilanteesta liittyy ko-
ronaan: on silmiinpistävää, miten laa-
jalti siihen liittyvää keskustelua kaik-
kialla maailmassa on käyty tieteellisin 
termein: on puhuttu viruksista, eks-
ponenttikäyristä yms. pikemmin kuin 
henkiolennoista tai rukoilemisesta.”

Kirjojesi lisäksi olet kirjoit-
tanut myös enemmän tai joskus 
vielä enemmän poleemisia ko-
lumneja, joita on julkaistu leh-
dissä ja myös Yleisradion toi-
mesta (löytyy myös Areenasta). 
Tykkäät sanoa suoraan? Mil-
laista palautetta ja keskuste-
lua kolumnisi ovat saaneet ai-
kaan?

”Minusta suora puhe on hyvää kie-
lenkäyttöä, kiertely, kaartelu ja peitte-
ly eivät sitä ole. Jos jotakin haluaa sa-
noa, kannattaa sanoa se selkeästi. Pa-
laute on ollut enimmäkseen myönteis-
tä, vaikka tietenkin on ollut myös niitä, 
jotka eivät kolumneistani pidä. Se on 
täysin luonnollista.”

Kirjoihisi on sisältynyt myös 
kaihtelematonta perinteisten 
uskonnollisten käsitysten sekä 
ns. uususkonnollisen hengelli-
syyden ja ”huuhaa”-uskomus-
ten kriittistä analyysiä. Koit-
ko tälle alueelle kajoamisen 
aluksi haasteellisena, joten-
kin arkaluontoisena ja rohke-
utta vaativana? Pelkäsitkö ”im-
periumin vastaiskua”?

”En pelännyt, kyseessähän on yk-
si ja monille ihmisille tärkeä elämän-
alue jota sitäkin pitää lähestyä ennak-
koluulottomasti.” 

Tuotantosi on pääpiirteissään 
tieteellisen maailmankuvan ke-
hityksen ja nykytilan tarkaste-
lua oman tieteenalasi näkökul-
mista, mutta joissain kirjoissa 
uskontokriittisyys on vahvem-
min esillä. Uskomaton matka 
uskovien maailmaan -kirjassa 
pyrit uskontojen sisällön tar-
kastelun lisäksi myös ymmärtä-
mään uskovien psykologiaa. 

Uutisia ja artikkeleita

KARI ENQVIST HAASTATTELUSSAMME 
”USKONTOA ITSEÄÄN TÄRKEÄMPÄÄ ON PITÄÄ ESILLÄ 
SEN YHTEISKUNNALLISIA ILMENEMISMUOTOJA”
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PARTIOLUPAUKSESTA POISTUI JUMALA

Jori Mäntysalo, kuva Yki Räikkälä

Partiosta lyhyesti
Partiotoimintaa on tarjolla 7-vuoti-
aista parikymppisiin, ja se on jaet-
tu iän perusteella eri vaiheisiin. Toi-
minnan perusrunko ovat yleensä vii-
koittaiset kokoontumiset, joissa on 
leikkejä ja erilaisten taitojen opet-
telua. Erilaisia leirejä on muutaman 
hengen vartiosta aina kymmenien 
tuhansien partiolaisten suurleirei-
hin.

Toiminta pohjautuu suurelta osin 
vapaaehtoisuuteen. Palkattuja työnte-
kijöitä ei ole koko maassakaan mon-
taa, vaikka partiolaisia on noin 60 000. 
Vastuuta annetaan myös melko nuo-
rille, 16-vuotias voi  johtaa 12-vuoti-
aita. Toisaalta aikuiset ovat tarvittaes-
sa tukena taustalla ja järjestö koulut-
taa vapaaehtoisiaan.

Yleisuskonnollinen perustaja
Partioliikkeen perustaja Robert Ba-
den-Powell oli kirjojensa perusteella 

syvästi uskonnollinen mainostamatta 
kuitenkaan mitään tiettyä uskonsuun-
taa. Partiopojan kirjassa hän toteaa, et-
tä jokaisen partiolaisen on kuuluttava 
johonkin uskontokuntaan, mutta toi-
saalta toteaa, ettei partioliike ota kan-
taa uskonsuuntien välillä ja että harta-
ustilaisuuksiin ei saa pakottaa toisen 
suunnan kannattajia. Eräässä lausees-
sa mainitaan myös ”kristityssä maas-
sa asuvat partiolaiset”, siis epäsuoras-
ti todeten, että muitakin partiolaisia 
voi olla.

Selvimmin uskonto näkyy kirjas-
sa Tie onneen. Siinä hän varoittaa 
uskonnottomuudesta yhtenä viides-
tä ”kalliosta”, joihin elämän vene-
retkellä voi törmätä. Teoksen mu-
kaan onnellisuuden saavuttamisek-
si elämälle vaaditaan uskonnollinen 
pohja, ja tämän saavuttaa ihailemal-
la luontoa ja tutkimalla esimerkik-
si ihmisen omaa ruumista. Jumala 
ei Baden-Powellin mukaan ole ah-
dasmielinen, vaan ”laajakatseinen 
rakkaudenhenki, joka suo anteek-
si kaikki muodon, uskon ja lahko-
jen pienet riitaisuudet”. Vaikka kir-
ja mainitsee kristinuskon useam-

paan kertaan, siinä siteerataan ker-
ran myös Koraania.

Historiaa
Partion ja seurakuntien yhteys Suo-
messa syntyi varsinaisesti sotien jäl-
keisinä vuosikymmeninä. Jo 1946 piis-
painkokous totesi virallisesti partion 
osaksi kirkon nuorisotyötä. Sitä myö-
ten saatiin tiloja ja tukea seurakunnil-
ta. Jo tuolloin toisaalta partion piirissä 
nousi huolta siitä, muuttuuko partio-
toiminta kokonaan seurakuntailloiksi.

Nykyhistoriassa partion ja uskon-
non kytkös nousi keskusteluun Partio-
johtaja-lehden sivuilla 2000-luvun al-
kuvuosina. Partion peruskirjaa uudis-
tettiin, ja tuolloin lupaus jäi vielä en-
tiselleen. Vapaa-ajattelijain liitto antoi 
vuonna 2007 tähän lausunnon, jossa 
todettiin ristiriita ”kaikille avoimen” 
toiminnan ja uskonnollisen partiolu-
pauksen välillä. Ilmeisesti tämän seu-
rauksena lopullisen tekstin mukaan 
toiminta oli ”avoin kaikille, jotka hy-
väksyvät sen päämäärän ja arvopoh-
jan”.

Partion suurleireillä on perinteises-
ti myös leirijumalanpalvelus. Ilmeises-
ti ensimmäisen kerran sille oli vaihto-
ehto vuonna 2010 ”niille jotka eivät voi 
uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi 
osallistua”, ja jo 2016 sanoitus oli ”hen-
kiohjelma tarkoittaa leirillä järjestettä-
vää hengellistä ja henkistä ohjelmaa, 
joka on sisällöltään tunnustuksellis-
ta tai tunnustuksetonta”. Tämä vastaa 
peruskoulujen kehitystä, jossa uskon-
nollisille tilaisuuksille tuli ensin jon-
kinlaisia vaihtoehtoja niitä erikseen 
vaativille ja nyttemmin rinnakkaiset 
tilaisuudet esitetään usein aidosti vaih-
toehtoisina.

Uusi peruskirja
Lupaus on osa partion linjauksia ku-
vaavaa peruskirjaa. Lähes kaikki linja-
ukset ovat niin yleishumanistisia, että 
jokainen voi ne allekirjoittaa: Partio-
lainen ”kunnioittaa toista ihmistä ja 
osaa huomioida hänet”, ”kokee luon-
non merkityksellisenä ja haluaa vaalia 
sitä” ja niin edelleen.

Uskonnon suhteen ollaan ilmeises-
ti haettu kompromissia, jonka kaikki 
voivat hyväksyä: ”- - on järjestönä us-

konnollisesti sitoutumaton. Järjestö 
toimii positiivisen uskonnonvapau-
den periaatteen mukaisesti. Partioliik-
keeseen kuuluu oman uskon tai muun 
katsomuksen etsiminen ja myönteinen 
suhde hengellisyyteen. Katsomus-kä-
sitteellä tarkoitetaan yksilön uskon-
nollista tai ei-uskonnollista maail-
mankatsomusta.” Toisaalta ”Partio-
lainen hyväksyy, että on olemassa jo-
takin ihmistä suurempaa”.

Minulle tämä kompromissi kelpaa. 
Ihmistä suuremman voin tulkita ih-
miskunnaksi kokonaisuutena. Ihmis-
kunta myös löytää tieteen avulla aina 
vain uusia ilmiöitä, jotka ovat ihmisen 
toiminnasta riippumattomia eli ihmis-
tä suurempia.

Vain yksi  
lupaus
Kun lupaus uudistui, esitettiin kirkon 
piiristä myös kahden lupauksen mal-
lia, jossa tarjolla olisi ollut versiot Ju-
malalla ja ilman. Tämä hylättiin useil-
la syillä, esimerkiksi koska yhden lu-
pauksen katsotaan yhdistävän kaikkia 
maan partiolaisia ja koska uusi lupa-
us sopii sekä uskoville että uskonnot-
tomille.

Nämä ja muutkin esitetyt peruste-
lut ovat kuin va-liikkeen kirjoittamia. 
Ne kelpaavat myös kaikille samanlai-
sen ei-uskonnollisen sotilasvalan/va-
kuutuksen perusteluksi.

Entä todellisuus?
Kuten suurleirien vaihtoehtotilaisuu-
det osoittavat, on näennäisen piste-
mäinen muutos todellisuudessa ta-
pahtunut hitaasti ja uskonnottomuus 
hyväksytty epävirallisemmin jo aiem-
min. Missään suuressa organisaatios-
sa ei muutenkaan ole varmaa, että ylä-
tason virallinen paperi on aina todel-
lisuutta myös käytännössä. Tämä pä-
tee molempiin suuntiin, eikä uskonto 
tietenkään kadonnut kerralla.

Silti pidän muutosta merkittä-
vänä. Muita sanamuotoja voidaan 
muokata pala kerrallaan ja tulkita 
eri tavoin, ”Lupaan rakastaa Juma-
laani” sen sijaan ei anna juuri vaih-
toehtoja. Muutos on merkittävä 
yhtäältä osoittamassa tapahtunut-
ta muutosta ja toisaalta antaessaan 

mahdollisuuden muutoksen jatku-
miselle.

Kuitenkin suuri osa partion lippu-
kuntia toimii edelleen seurakuntien ti-
loissa maksamatta vuokraa. Ja jos lip-
pukunnalla on vahva perinne iltahar-
tauksista ja vastaavista, se ei kerralla 
lopu. Seurakunnilla on myös erityisiä 
partiotyöntekijöitä.

Todettakoon vielä, että versolippu-
kunnat ovat Suomen Vapaakirkon toi-
mintaa, vaarnalippukunnat mormoni-
kirkon. Voisi olettaa, että uskonnoton 
kokenee olonsa niissä ulkopuoliseksi; 
näin ei kuitenkaan ainakaan versopar-
tiossa kuulemani mukaan ole.

Miten mukaan partioon?
Partio toimii käytännössä koko maas-
sa ja on harrastuksena halvimmasta 
päästä. Partio.fi-sivu sisältää hyvin laa-
ditun Tuu mukaan -osion, jonka kaut-
ta löytyy myös lippukuntahaku paik-
kakunnan mukaan. En toista sen si-
sältöä tässä.

Minulla on pyyntö. Jos toimit parti-
ossa tai selvität paikkakuntasi toimin-
taa, kerro siitä. Noin vuoden kuluttua 
toivon tekeväni seurantajutun, jossa 
katson, miten tervetulleita uskonnot-
tomat käytännössä ovat.

Muita vaihtoehtoja?
Partion tyyppistä toimintaa järjes-
tävät ainakin Pinskut, Nuoret kot-
kat ja Lastenliitto; näillä on sidok-
set Vasemmistoliittoon, SDP:hen ja 
Kokoomukseen. Ainakin Pinskut eli 
aiemmalta nimeltään Pioneerit oli 
alkuaan Suomen kommunistisen 
puolueen lapsijärjestö ja aatteelli-
nenkin sisältö kuului vuosikymme-
niä sitten toimintaan. Käytännössä 
senkin arvopohja on nykyään laa-
jasti hyväksyttyjä yleisiä arvoja, ei-
kä enää liene este kenenkään osal-
listumiselle.

Aatteellisuuden jonkinlainen lai-
mentuminen niin pioneereista kuin 
partiosta on minusta hyvä asia. Lap-
set olkoot lapsia ja nuoret nuoria, us-
konnoista ja politiikasta ehtii kyllä hy-
vin kiistellä myös aikuisena.

Lähteet: Tie Onneen, partio 100 v 
-historia, Partiopojan kirja

Partiolupaus muuttui viime vuoden lopulla. Aiempi ”Lupaan parhaani mu-
kaan rakastaa Jumalaani - -” on nyt ”Lupaan parhaani mukaan - - kasvaa 
katsomuksessani - -”. Todellisuudessa käytäntö ja viralliset säädökset 
käyvät vuorotahtia, eikä muutos ole äkillinen.
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MAALLISTA MENOA KEVÄÄSEEN –
VUODENKIERRON JUHLAT JA PÄÄSIÄINEN

MAALLISTA VUOSIKALENTERIA HYÖDYNTÄMÄÄN
Esa Ylikoski

Vuodenkierron juhlilla on 
vanhat juuret. Ihmiskun-
ta oppi jo varhain, ettei elä-
mässä kannata jättää käyt-
tämättä yhtään tilaisuutta 

juhlimiseen. Kun maanviljelyskulttuu-
rin syntymisen myötä ajanlaskun taito 
ja kalenterin teko kehittyivät, huomattiin 
vuodenkierron käännekohdat. Kalente-
rissa ne ovat talvi- ja kesäpäivänseisaus 
sekä kevät- ja syyspäiväntasaus. Aikajär-
jestyksessä puhutaan kevätjuhlasta/pää-
siäisestä, juhannuksesta, syksyisestä vai-
najien päivästä tai kekristä sekä joulusta.

Kristinuskon saatua antiikin Roo-
man valtakunnassa 300-luvulla valtio-
nuskonnon aseman kirkko alkoi kaa-
pata perinteisiä juhlia omaan käyt-
töönsä. Talvipäivänseisaukseen liittyvä 
juhlinta muutettiin kristilliseksi Jee-
suksen syntymäpäiväjuhlaksi, kevät-
juhla pääsiäiseksi. Sama juhlien ryös-
tölinja jatkui kirkon valtapiirin laaje-
tessa pohjoiseen; Euroopan kaikkien 
kansojen vuodenkiertoon liittyvät juh-
lat muutettiin väen väkisin kirkollisik-
si juhliksi samalla, kun vanhoja tapoja 
kiellettiin pakanallisina. 

Silti kirkollisten juhlien vieton ta-
poihin yhdistyi paljon myös ei-kir-
kollisia, kansallisia ja sittemmin myös 
kansainvälisiä tapoja. Vääntö jatkuu, 
mutta suunta on muuttunut. Maallis-
tuminen on vallannut alaa kirkollisten 
juhlapyhien vietossa. Esimerkiksi tans-
sikieltoja on purettu.

Tätä nykyä vuodenkierron juhlien 
ei-kristillisestä taustasta ja nykyisyy-
destä löytyy paljon tietoa muun mu-
assa suomenkielisestä Wikipediasta. 
Vapaa Ajattelija palauttaa tänä vuon-
na mieleen tietoja vuodenkierron juh-
lien perinteistä ja nykytilanteesta vai-
heittain eri numeroissa. Tässä nume-

rossa käsittelemme kevättä, tiivistystä 
kevään ja pääsiäisen taustoista.

Uskonnottomien ihmisten ja per-
heiden tavat viettää kevään juhlapäivi-
en aikaa vaihtelevat runsaasti. Kuiten-
kin suurin osa viettää juhlia samaan ta-
paan kuin suurin osa suomalaisista, il-
man uskonnollisia osuuksia.

Kevätpäiväntasaus, 
pääsiäinen, Ostara 
Kevätpäiväntasaukseen liittyvät mo-
net kansalliset, kulttuuriset tavat, joilla 
juhlittiin sitä, että päivä on taas pidem-
pi kuin yö. Se on ollut kevään, aurin-
gonnousun ja hedelmällisyyden juh-
laa niin Välimeren seuduilla kuin Itä-
meren piirissä.

Muinaiset egyptiläiset juhlivat ke-
vätpäiväntasauksena Horuksen vuosit-
taista voittoa pimeydenjumala Sethis-
tä. Muinaiset mesopotamialaiset juhli-
vat Ishtaria, assyrialaiset Niannaa, foi-
nikialaiset hedelmällisyyden jumalatar 
Astartea. Anglosaksit juhlivat kevät-
päiväntasauksen aikaan auringonnou-
sun, hedelmällisyyden ja kuun juma-
latar Eostreaa. Vastaavia tapoja on ol-
lut kelteillä, balteilla ja suomalais-ug-
rilaisilla kansoilla. 

Jänis, tehokkaasti lisääntyvä pupu, 
on aina ollut hedelmällisyyden ver-
tauskuva. Muna on vertauskuva ke-
vään orastavasta elämästä. 

Roomalaiset, kiinalaiset, egyptiläi-
set ja persialaiset kunnioittivat munaa 
maailmankaikkeuden symbolina. Ym-
päri maailmaa muna on ollut osa ee-
posten luomiskertomuksia. Kalevalas-
sammekin maailma syntyy sotkanmu-
nasta. Erityisesti muna on liitetty eri 
kansojen kevätjuhliin. Munasta tuli 
syntymän ja kevään symboli. Se edus-
ti maan uudelleensyntymistä. 

Muinaisgermaanit uhrasivat kevään 
jumalatar Osteralle villilintujen mu-
nia, jotta saisivat kerättyä hyvän sa-
don. Suomessakin linnunmunien ke-
räys ja syönti ajoittuivat kevääseen, sit-
temmin pääsiäiseen. Osassa maailmaa 
on tapana piilottaa värikkääksi maalat-
tuja pääsiäismunia pihoille ja puutar-
haan ja antaa lasten etsiä ne. Muna on 
nyt pääsiäisjuhlien tunnus lähes kaik-
kialla maailmassa, ja niitä on maalat-
tu jo muinaisista ajoista. Nykyiset suk-
laamunat ovat samaa perinnettä. 

Suomessa virpominen oli itäisen 
Suomen perinne, lännessä ja Poh-
janmaalla kevätperinteisiin kuuluivat 
trullit. Trulliperinne lienee alkujaan 
kotoisin Ruotsista – trulli tarkoittaa 
peikkoa ja noitaa. 

Sana virvonta on yhteydessä notke-
aa oksaa tarkoittavaan virpi-sanaan. 
Suomalais-ugrilaisilla kansoilta tunne-
taan tapa karkottaa oksanheilutuksella 
pahoja henkiä. Nykyinen pääsiäisnoi-
taleikki on lasten viihteeksi kehitetty 
yhdistelmä trulliperinnettä (noidak-
si pukeutuminen) ja palmusunnun-
tain virpomisperinnettä (virpovitsat, 
onnentoivotus ja palkan vaatiminen). 
Historiallisesti virpominen ja trullit 
ovat siis vastakkaisia ilmiöitä (virpo-
minen liittyy ”siunaamiseen” ja trullit 
”kiroamiseen”). 

Pääsiäinenkin on ei-kristillistä alku-
perää oleva juhla, jolle on vain vaihdet-
tu kristillinen sisältö. Kristillisten kirk-
kojen viettämä pääsiäinen ei ole sama 
kuin Raamatun Vanhan testamentin 
mainitsema pääsiäinen. Heprealainen 
mensis paschalis on rinnastettu huhti-
kuuhun. Pesach-juhlaa vietettiin maa-
liskuussa israelilaisten Egyptin orjuu-
desta vapautumisen muistoksi. Sanan 
juuri pasch on pohja monelle pääsiäis-
tä tarkoittavalle sanalle. 

Taannoin kristinusko kaappasi monien kulttuurien vanhat vuodenkiertoon 
liittyvät juhlat, joista kevään juhlistaminen nyt kalenterissa pääsiäisen ni-
mellä lähenee. Voiko uskonnoton juhlia pääsiäistä ja miten? Mistä näissä 
juhlissa olikaan alun perin kyse? Siitä lehdessämme tänä vuonna; tässä 
numerossa kevätjuhlasta ja pääsiäisestä.

Kristillistä pääsiäistä on vietetty kevätpäiväntasausta 
seuraavan täydenkuun jälkeisenä sunnuntaina. Omitui-
sen säännön vuoksi pääsiäisen ajankohta keväällä vaihte-
lee eri vuosina yli neljän viikon verran. Joinakin vuosina 
pääsiäinen työelämän palkallisena vapaapäivinä on vas-
ta huhtikuun puolivälin jälkeen, lähellä vappua. Joskus se 
on maaliskuun lopulla, melko lähellä kevätpäiväntasausta.

Vapaa-ajattelijain liitto on esittänyt, että koulujen ja työ-
elämän palkallisina vapaapäivinä pääsiäinen kiinnitettäisiin 
kevätpäiväntasauksen jälkeiseen tai sitä seuraavaan viikon-
vaihteeseen. Näin sen sijainti olisi joka vuosi oppilaitosten 

talvilomaviikkojen ja vapun seudun vapaiden puolivälis-
sä. Pääsiäisen kiinnittäminen on ollut esillä Isossa-Britan-
niassa, jossa oppilaitosten perinteinen pitkä pääsiäisloma 
lisää tarvetta ajankohdan vakioimiseen vuosikalentereissa.

Tätä nykyä Suomessa on jo juhannus sidottu kristillisen 
Johanneksen päivän läheiseen viikonvaihteeseen, siis irro-
tettuna tarkasta kirkollisesta ajoituksesta. Se kuvaakin hy-
vin kesäpäivänseisauksen viettoa perinteisenä kesän juhla-
na maallisesti ja samalla jatkumona esihistoriallisille kult-
tuurisille perinteille. Palaamme asiaan Vapaa Ajattelijas-
sa kesäkuussa.

Esa Ylikoski  

Kuten hyvin tiedetään, us-
konnottomat viettävät pää-
siäistä, juhannusta, pyhäin-
miestenpäivää ja joulua, sa-
moin kuin loppiaista ja he-

latorstaita maallisin menoin ilman 
jeesusjuttuja. Ovathan ne työaikalain 
mukaisia vapaapäiviä, joiden aikana 
on hyvä hengähtää stressaavan työ-
elämän ja opiskelujen välissä, vaikka 
ovat myös kirkollisia juhlapäiviä. 

Tämän lisäksi Suomessa on myös 
muita, enemmän tai vähemmän maal-
lista perua olevia juhlapäiviä ja vapaa-
päiviä. Osa on myös liputuspäiviä. Mi-
tä niitä onkaan?

Tässä kohtaa vapaapäivistä kan-
nattaa muistaa viisipäiväinen työviik-
ko, joka on täysin maallinen, sekulaa-
ri saavutus. Kristinopin mukaanhan 
vasta viikon 7. päivänä levätään, mutta 
kristityt ovat hyvin sopeutuneet maal-
lisempaan työviikkoon. Samaa sarjaa 
ovat myös vuosilomat ja työajan ly-
hennyspäivät, jotka ovat myös maallis-
ten järjestöjen sopimustyön tuloksia.

Mitäs muita maallisen juhlistami-
sen ja muistamisen merkkipäiviä on-
kaan, kiisteltiinpä niiden alkuperästä 
tai ei? Palkallisia vapaapäiviä ovat ai-
nakin uudenvuoden päivä, vappu ja it-
senäisyyspäivä. Sen sijaan kekriä viete-
tään omin eväin syksyllä satokauden 
päättymistä juhlistaen.

Kalenterista löytyy muitakin päiviä, joi-
den merkissä voimme nostaa keskuste-
luun myös vapaan ajattelun aatoksia. Suuri 
osa niistä on myös virallisia liputuspäiviä. 

1. tammikuuta, uudenvuodenpäivä 

13. tammikuuta, nuutinpäivä, juh-
lakaudesta härkäviikkoihin

5. helmikuuta on J. L. Runebergin 
päivä, liittyy kansalliseen heräämiseen

Helmikuun 1. viikko, uskontojen ja 
katsomusten yhteisymmärrysviikko

6. helmikuuta, saamelaisten kansal-
lispäivä

12. helmikuuta, Charles Darwinin 
syntymäpäivä

14. helmikuuta, ystävänpäivä
Helmikuun puolivälissä ovat laski-

aissunnuntai ja -tiistai; gravitaation ja 
lumiliikunnan päivä

28. helmikuuta, Kalevalan päivä, 
suomalaisen kulttuurin päivä

8. maaliskuuta, kansainvälinen 
naistenpäivä

19. maaliskuuta, Minna Canthin 
päivä, tasa-arvon päivä

20./21. maaliskuuta, kevätpäivän-
tasaus

Kevätvapaat maallisesti 2.–5. huh-
tikuuta, kalenterin pääsiäisaika vaih-
telee hassusti eri vuosina 

1. huhtikuuta, aprillipäivä
9. huhtikuuta on Mikael Agricolan 

päivä, suomen kielen päivä
22. huhtikuuta, maan päivä
27. huhtikuuta, veteraanipäivä
1. toukokuuta, vappu, työväen ja 

opiskelijoiden kevätjuhla
8. toukokuuta, voitonpäivä
9. toukokuuta, myös voitonpäivä se-

kä Eurooppa-päivä
12. toukokuuta, J. V. Snellmanin 

päivä, suomalaisuuden päivä
Toukokuun toinen sunnuntai, äi-

tienpäivä
Toukokuun kolmas sunnuntai, kaa-

tuneiden muistopäivä

4. kesäkuuta, puolustusvoimain lip-
pujuhlapäivä

21. kesäkuuta, Humanismin päivä, 
ateismin päivä, kesäpäivänseisaus

26. kesäkuuta 2021 on maalli-
nen juhannuspäivä ja 25.6. juhan-
nusaatto palkallisena vapaapäivä-
nä

6. heinäkuuta, Eino Leinon päivä, 
runon ja suven päivä

9. elokuuta tunnetaan nimellä Tove 
Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä

21. syyskuuta, kansainvälinen rau-
hanpäivä

22. syyskuuta, syyspäiväntasaus
10. lokakuuta on Aleksis Kiven päi-

vä, suomalaisen kirjallisuuden päivä
24. lokakuuta on YK:n päivä
1.11. Kansalaisvaikuttamisen päivä, 

Miina Sillanpään päivä
6. marraskuuta, ruotsalaisuuden 

päivä
Marraskuun toinen sunnuntai, 

isänpäivä
20. marraskuuta, lasten oikeuksi-

en päivä
Marraskuun viimeinen viikonlop-

pu, pikkujoulujuhlista jaloin
6. joulukuuta, itsenäisyyspäivä
8. joulukuuta, Jean Sibeliuksen päi-

vä, suomalaisen musiikin päivä
10. joulukuuta, ihmisoikeuksien 

päivä
21. joulukuuta, talvipäivänseisaus 
24. joulukuuta, maallisen joulun ja 

vuodenvaihteen aika
Tätä listaa voi vielä täydentää. Kan-

nattaa ideoida ja suunnitella päivien 
hyödyntämistä toiminnassa ja tiedo-
tuksessa. Asiaa voisi auttaa uusi maal-
linen kalenteri.
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VIHREÄT - 
USKONNONVAPAUDEN 
PUOLESTA, AINAKIN PAPERILLA
Jori Mäntysalo

Vihreät on puoluekarttamme ainoa merkittävä 
täysin uusi tulokas, se syntyi vasta 70–80-luku-
jen taitteessa. Uuden puolueen alkujuuret oli-
vat moninaiset, ja uskon, että suhde uskontoon 
olisi aluksi voinut poiketa merkittävästikin to-

teutuneesta muutamankin ihmisen vuoksi.
Uskonnonvapauteen puolue otti selvän kannan 1990: 

”Valtion ja kirkon on erottava toisistaan.” Vuoden 2006 
muotoilu oli ”- - monikulttuurisessa yhteiskunnassa val-
tion tulee kohdella kaikkia uskonnollisia yhteisöjä ta-
saveroisesti ja valtion erityissuhde kahteen uskonnolli-
seen yhdyskuntaan on lopetettava”, ja uusimman linja-
paperin mukaan muun muassa ”Uskonnollisia yhteisöjä 
kohdellaan samoin kuin muitakin kolmannen sektorin 
toimijoita.”

Hyvä tietysti kannattaa edes periaatteessa. Kuitenkin 
ainakin vuoden 2006 päätös syntyi todellisuudessa ää-
nin 117–84 osan puoluekokousedustajista jo lähdettyä pa-
luumatkalle. Ja heti perään silloinen puheenjohtaja Tarja 
Cronberg ilmoitti, ettei puoluejohto aio viedä asiaa miten-
kään eteenpäin. Se lupaus valitettavasti piti.

Positiiviselta puolelta ainakin 2003 rukouspäiväjulistuk-
sesta päätettäessä koko eduskuntaryhmä kannatti sen pois-
tamista presidentin virkatehtävistä.

Vaalikonevastauksia
Vihreät on yleisesti maahanmuuttomyönteinen puolue, ja 
voisi olettaa sen ehdokkaista useamman sallivan poikien 
niin sanotun ympärileikkauksen. Todellisuus on päinvas-
tainen ja viime vaaleissa se oli ainoa eduskuntapuolue, jon-
ka ehdokkaista kukaan ei sallisi silpomista. Sen sijaan hui-
vin käyttöoikeutta kaupan kassoille ehdokkaat tukivat Va-
semmistoliiton jälkeen eniten.

Mikä tärkeintä, lähes puolet vaalikoneeseemme viime 
vaaleissa vastanneista vihreistä kannatti valtionkirkkojen 
verotusoikeuden poistoa. Sama osuus myös siirtäisi hau-
taustoimen pois kirkolta. Jumalanpilkan kumoamisessa-
kin puolue on kärjessä. Toki epäilemättä vaalikoneeseem-
me vastasivat enemmän meille myötämieliset.

Yhteinen katsomusaine
Vapaa-ajattelijoiden keskuudessakin on erilaisia kantoja 
siihen, tulisiko uskonnot ja elämänkatsomustieto yhdistää 
yhdeksi katsomusaineeksi. Lähes yksimielisiä ollaan siitä, 

että ainakin pitäisi sallia elämänkatsomustieto myös kirk-
koon kuuluville oppilaille.

Vihreillä kannatus yhteiseen oppiaineeseen on puolueis-
ta suurinta, ja tästä eduskuntaryhmäkin teki kannanoton 
viime joulukuussa. Ensimmäisenä askeleena kannanotos-
sa kuitenkin esitettiin elämänkatsomustiedon avaamista. 
Tällainen aktiivinen kannanottohan kertoo aina enemmän 
kuin vaalikoneeseen vastaaminen.

Henkilöitä
Nykyinen puheenjohtaja Ohisalo ei tiettävästi kuulu kirk-
koon ja kannatti vuonna 2015 vaalikoneessamme kirkon 
verotusoikeuden poistoa. Toisaalta hän on kertonut arvos-
tavansa kirkon työtä.

Nykyisistä varapuheenjohtajista Fatim Diarra toimii seu-
rakunnan luottamushenkilönä. Jaakko Mustakallio puo-
lestaan kannatti Ohisalon tapaan verotusoikeuden pois-
toa kirkolta.

Armon vihreät
Armon vihreät on puolueen sisäinen järjestö, joka toimii 
sekä kirkossa että puolueessa. Kun se kirjoittaa "uskontoal-
lergikoista", ei ole vaikea arvata, keitä tarkoitetaan. Järjes-
tö ei ole kertonut jäsenmääräänsä, emmekä tiedä paljonko 
sen painoarvo puolueessa on.

Homeopatiaa ja muuta huuhaata
Mielikuvissani vihreät on ollut kallellaan uskontoihin liitty-
mättömän huuhaan suuntaan ainakin vuosituhannen vaih-
teesta, jolloin Heidi Hautala puolusti homeopatian asemaa. 
Ainoa tapaus hän ei ole, koska ainakin Kouvolan vihreitä 
johti viisi vuotta sitten ”energiahoitoa” ynnä muita työkseen 
kaupannut ja ufohavainnoista kertonut mies.

Todellisuudessa kuitenkin esimerkiksi Tiedebarometris-
sä 2019 yleinen luottamus tieteeseen oli eduskuntapuolu-
eiden äänestäjistä korkein vihreiden kannattajilla. Lisäksi 
eräs puolueen järjestöistä on Tieteen ja tekniikan vihreät. 
Ehkä ristiriita selittyy laajemmalla jakaumalla: kenties vih-
reät ovat keränneet muita vaihtelevamman joukon aktiivi-
jäseniä, jolloin yhdellä reunalla voi olla hyvinkin kaukana 
keskiarvosta olevia mielipiteitä.

Vapaa Ajattelija kommentoi eduskuntapuolueita suuruus-
järjestyksessä. Seuraavana vuorossa Vasemmistoliitto.

Uutisia ja artikkeleita

Esa Aallas

Edellisen vuosisadan alkupuolen ohittamat-
toman eurooppalainen, yli tuhatsivuinen 
Mies vailla ominaisuuksia -romaaniklassik-
ko sisältää monia uskontoa koskevia kriitti-
siä sekä kutkuttavia näkemyksiä. 

Vaikka klassikon kirjoittaja itävaltalainen 
Robert Musil (1880–1942) kastettiin katoli-
seksi, Robert varttui ilman uskonnon tupu-
tusta, koska hänen vanhempansa olivat kiih-
keitä sekularisteja.

Kirjailijan omia näkemyksiä ja tuntoja 
esiin tuova teoksen päähahmo Ulrich kir-
joittaa jo kouluaineessa, että maailmaa luo-
dessaan Jumala tuumi, että yhtä hyvin sen 
voisi tehdä toisinkin. 

Jumalanpilkkana pidetty näkemys herätti 
Theresianische Ritterakademien aristokraat-
tisessa, valtiolle jaloimmat tukipylväät kasvat-
tavassa koulussa kiihtymystä. 

Ylempään porvaristoon lukeutunut laino-
ppinut isä julmettui poikansa hänelle aiheut-
tamasta häväistyksestä ja lähetti Ulrichin pie-
neen sisäoppilaitokseen belgialaiseen pikku-
kaupunkiin.

Kun Musil meni naimisiin vuonna 1911 
eronneen ja leskeksi jääneen, kaksi lasta edel-
lisistä liitoistaan saaneen, itseään seitsemän 
vuotta vanhemman, juutalaisen taidemaala-
ri Martha Marcovaldin kanssa, kääntyi paris-
kunta maallistuneiksi protestanteiksi. 

Musil oli asenteiltaan oikeaa ja vasenta au-
tokratiaa vastustava individualisti. Hän puo-
lusti yksilön autonomiaa valtiosta, luokasta, 
kansakunnasta ja uskonnosta.

Insinöörin ainoana poikana Musil opiskeli 
ensin insinööritieteitä, mutta vaihtoi filosofi-
aan ja väitteli wieniläisen filosofin ja fyysikon 
Ernst Machin hahmopsykologiasta. 

Kirkko töppäsi, kun ei listinyt 
Galileita
Pääteoksen Tiede hymyilee partaansa -luvus-
sa todetaan tieteen meitä lopullisesti hallitse-
van, eikä siltä ole turvassa edes analfabeetti. 
Kuudennellatoista vuosisadalla alkunsa saa-
neen kehityksen yhteydessä mainitaan aina 
Galileo Galilei.

Kertojan mielestä katolinen kirkko teki 
pahan virheen, kun se uhkasi Galileita kuo-
lemalla ja pakotti hänet peruuttamaan vaik-
kapa näytön putoamislaista sen sijaan, että 

kirkko olisi kursailematta toimittanut mie-
hen pois päiviltä. Sillä Galilein ja hänen hen-
genheimolaistensa tavasta katsella asioita si-
kisivät monet tieteelliset sovellutukset, kun 
henkinen ihminen keksi ihastua tosiasioihin.

Suhteellisuusteoria vaikutti Musilin ajatte-
luun. Esseessään ruokottomuudesta ja patolo-
giasta taiteissa (1911) hän asettuu viranomais-
ten vainoamien puolelle. Esimerkiksi mur-

haajaa voidaan hänen mielestään tarkastella 
niin tekonsa kautta ja siitä vastuullisena oi-
keudessa kuin juhlittuna kansallissankarina.

Musil on luonnehtinut Ulrichia, jota useat 
kriitikot ovat pitäneet ensimmäisenä euroop-
palaisessa kirjallisuudessa kuvatuksi moder-
niksi ihmiskuvaksi, uskovaksi persoonaksi, 
joka ei vain uskonut mihinkään. 

Kirjoituksessaan Uskonnollisesta henges-
tä, modernismista ja metafysikaasta (1912) 
Musil katsoo modernismin olleen yksinker-
taisesti tulosta siitä, että uskontoa porvarillis-
tettiin, tunteet hylättiin ja oltiin välittämättä 
rationalisuudesta modernin maailman pää-
tavoitteena.  

Musilia kiinnosti myös uskonnon ulko-
puolisena uskoa sivuava mystismi: ajatuskan-
ta, jonka mukaan todellisuuden sisintä ole-
musta ei voida käsittää ymmärryksen, vaan 
sisäisen näkemyksen, intuition, avulla. 

Rakkauteen ja mystiikkaan kietoutuvasta 
toiseuden tilasta löytyy kuvauksia Mies vailla 
ominaisuuksia -teoksen toisesta osasta. Ku-
ten Ulrichin ja siskonsa insestistä vihjaile-
vasta suhteesta. 

Kirjailija kuvaa ironisesti Kakaniaksi kut-
sumaansa Itävalta-Unkaria sen pääkaupun-
gista Wienistä käsin vuonna 1913 hieman en-
nen ensimmäistä maailmansotaa. Rappeutu-
neessa ja pian kuolevassa Kakaniassa, jonka 
kantasana ”kaka” tarkoittaa saksaksi lasten 
ulosteesta käyttämää kakka-nimitystä, rehot-
taa byrokratia. 

Keskeisenä aiheena on ihmisten ja heidän 
aatosten ja suhteiden kuvaamisen ohella niin 
sanottu paralleeliaktio. Itävallassa valmistau-
dutaan hyvissä ajoin vietättämään vuonna 
1918 keisari Frans Joosefin hallintokauden 
70-vuotisriemujuhlaa. Tavoitteena on ylittää 
preussilaisten Wilhelm II:n samaan vuoteen 
osuva 20-vuotisjuhla.   

Tärkeilevästä touhusta ei lopulta synny 
juuri mitään. Paralleeliaktion voi nähdä myös 
vertauksellisena kuvauksena siitä, kuinka to-
siasiassa Itävalta-Unkarin kaksoismonarkia 
luisui valmistautumattomana ensimmäiseen 
maailmansotaan. 

Hengen virkakunta  pelasti 
kristinuskon
Paralleeliaktion hehkeän, himoitun madame 
Diotiman salongin kokoontumisissa pähkäil-
lään myös uskon asioita. Spekulointia hengen 
markkinoilla ” à la baisse” ja ”à la hausse” -lu-
vussa keskustellaan kristinuskon alkuvaiheis-
ta. Diotiman puoliso, ulkomaiden ja keisaril-
listen asioiden ministeriön osastopäällikkö 
Tuzzi valistaa siitä, kuinka Kristuksen syn-
tymää edeltäneinä ja seuranneina vuosisa-
toina kristillis-levanttilais-hellenistis-juuta-
laisessa sulatusahjossa muodostui lukemat-
tomia lahkoja. 

Kuten Aatamin nimeen vannoneet ada-
miitit;  mysteerejä palvova, useita uskontoja 
toisiinsa sekoittanut gnostilainen kainiitilah-
ko; juutalais-kristilliset ebioniitit; avioliittoa 
ja lihaa hylkivät enkratiitit ja vaikka käärmet-
tä juutalaisten jumalaa korkeamman jumalan 
välikappaleena palvoneet ofiitit. 

"Jokin uskonlahkoista saattoi vastustaa 
avioliittoa sen perusteella, että avioliitto vaa-
tii siveyttä, kun taas toinen lahko vaati siveyt-
tä, mutta omituista kyllä pyrki siihen irstai-
den palvontamenojen avulla. Ruumiinjäsen-
ten silppominen oli tapana lahkoissa, joissa 
naisenlihaa pidettiin paholaisen keksintönä, 
toisissa taas miehet ja naiset kokoontuivat 
kirkkoihinsa alastomina. 

ATEISTI PROTESTANTTI 
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SIVIILIHAUTAJAISISSA VAIHTOEHTOJEN 
MÄÄRÄ ON RAJATON
Laura Mäntysalo

Kun läheinen kuolee, on edessä hautajaisten järjes-
täminen. Useimmat uskonnottomat hautajaiset 
noudattelevat hyvin perinteistä kaavaa kappe-
lissa pidettävän saattotilaisuuden ja välittömästi 
sen jälkeisen muistotilaisuuden osalta. Tilaisuu-

den kulku alkumusiikista loppusoittoon on kaikille tuttu – 
muutosta muutaman vuosikymmenen takaiseen on lähin-
nä se, että kukkatervehdykset lasketaankin jo seremonian 
alkuvaiheessa kaikkien silmien iloksi ja antaen mahdolli-
suuden syventyä suremiseen.

Useimmiten saattotilaisuuden kulku koostuu alkusoitos-
ta uruilla, kukkatervehdyksistä, musiikkiesityksestä, saat-
topuheesta ja loppusoitosta.

Siviiliseremonioiden paras puoli on kuitenkin vaihtoeh-

tojen rajattomuus – kaikki Suomen lain puitteissa tapahtuva 
toiminta on mahdollista. Vainajaa voidaan muistaa arkun 
tai uurnan äärellä kukkalaitteiden ja värssyjen sijaan yksit-
täisillä kukilla, jokaisen saattoväen sytyttämällä kynttiläl-
lä tai muulla tavalla, joka tuntuu läheisimmistä sopivalta.  

Niin saatto- kuin muistotilaisuuteen voidaan tilan ja ai-
kataulun sallimissa puitteissa liittää myös runoja, proosa-
katkelmia, saattoväen muistelupuheenvuoroja ja vaikkapa 
tanssi- tai videoesityksiä. 

Saattotilaisuutta ei kuitenkaan aina ole välttämätöntä – 
tai mahdollista – pitää kappelissa, vaan tilaisuus voidaan 
järjestää myös hautausmaalla, seurantalolla tai kotipihassa 

arkun ollessa läsnä. Uurnan äärelle voi kokoontua liki mis-
sä tahansa – myös ravintoloihin ja pitopalveluiden tiloihin 
voi uurnan tuoda tai sen voi kuljettaa mukanaan metsän 
siimekseen. Uurnan asemesta tai lisäksi tilaisuudessa voi 
olla esillä vaikkapa valokuvia tai muuta vainajan yhteistä 
muistelua helpottavaa.

Tavanomaisesta poikkeavissa saattotilaisuuksissa on hy-
vä muistaa tiettyjä käytännön asioita:

Tilaisuus ulkoilmassa
Jos tilaisuus järjestetään kokonaisuudessaan ulkosalla, on 
toki varauduttava vaihtelevaan säähän esimerkiksi katos-
ten ja sateenvarjojen avulla, ja luonnollisesti myös pukeu-
tumiskoodi joustaa sääolojen mukaan. 

Valokuvaaminen, äänen kuuluminen ja muusikoiden 
soittimien suojaaminen vaativat myös oman huomionsa.

Samanaikainen tilaisuus useassa paikassa, 
etäosallistuminen
Globalisaation myötä olemme jo ehtineet tottua siihen, et-
tä joku juhlaväestä osallistuu tilaisuuteen etäyhteyksien va-
rassa jopa toiselta puolelta maailmaa. Nyt näitä yhteyksiä 
on onneksemme mahdollista hyödyntää paljon suurem-
massa mittakaavassa ja tuoda niiden avulla virtuaalisesti 
yhteen suurikin suku. 

Tällainen tilaisuus voi olla joko yksisuuntainen, jolloin 
etäosallistujat vain seuraavat tapahtumia videon välityk-
sellä, tai sitten interaktiivinen niin, että koko juhlaväellä 
on fyysisestä sijainnistaan riippumatta tilaisuuden kulus-
sa omat roolinsa ja puheenvuoronsa.

Huomioitavaa on kuitenkin, että vainajan tuhkaa 
ei Suomen lain mukaan saa jakaa useampaan paik-
kaan.

Laitteistojen toimiminen ja mikrofonin ja kameran käyt-
täminen on hyvä kerrata hyvissä ajoin ennen tilaisuutta, 
jolloin tunnelma ei rikkoudu tekniseen säätämiseen. Eh-
käpä avuksi olisi hyvä pyytää joku ulkopuolinen huolehti-
maan tekniikasta. 

 Hurskaat syntyjen syvien miettijät, jotka 
päätyivät pitämään paratiisin käärmettä, Ee-
van viettelijää, jumalallisena olentona, har-
joittivat sodomiaa; toiset taas eivät suvain-
neet neitseitä, koska Jumalanäiti heidän tie-
teellisen vakaumuksen mukaan oli synnyttä-
nyt Jeesuksen lisäksi muitakin lapsia ja koko 
neitsyys oli vaarallista erehdystä.”  

Tuzzin mukaan kristinuskosta tuskin olisi 
enää mitään jäljellä, ellei eräiden historiallis-
ten seikkojen ansiosta olisi hyvissä ajoin syn-
tynyt hengellistä virkamiehistöä, jolla oli po-
liittistakin vaikutusta.

Ulrich nyökyttelee. ”Virkamiehet, joi-
ta seurakunta asianmukaisessa järjestyk-
sessä palkkaa uskonasiain palvelukseen, 
eivät salli säännöillä ja määräyksillä leiki-
teltävän...” Ja kardinaalinkin kelpaa nau-
raa, kun omaa järkähtämättömän vakaan 
viran.

Kapitalismia  Herran 
turvaksi
Aktioihin osallistuu myös kirjoja solkenaan 
kirjoittava, preussilainen suurliikemies, tyk-
ki- ja panssarilevytehtaan omistava milita-
risti Arnheim.

Kuningaskauppias ja sielun ja kaupan 
fuusio -luvussa Arnheim pitää sivistystä 
ja uskontoa velvollisuuksina, jotka omai-
suus tuo tulleessan. Tuumiskellen, että jos 
Jumala tänään palaisi keskuuteemme pe-
rustamaan tuhatvuotista valtakuntaa, se ei 
saisi osakseen yhdenkään kokeneen käy-
tännön miehen luottamusta, ennen kuin 
viimeisen tuomion ohella olisi huolehdit-
tu myös täytäntöönpanosta rakentamalla 
vahvoja vankiloita ja perustettu poliisi-
laitos, santarmisto, armeija, maankaval-
luspykälät, ministeriöt ja mitä muuta vie-
lä tarvitaan. 

Piruilevalla tyylillään Musil sallii myös 
Arnheimin puhuttelevan mielessään Her-
raa.

”Mitä varten, Herra?! Itsekkyys on inhi-
millisen elämän luotettavin ominaisuus. Sen 
avulla, juoneen ja pakkoon turvaten, ovat 
politiikko, sotilas ja kuningas panneet Sinun 
maailmasi järjestykseen. Siinä on ihmiselä-
män johtosävel; Sinun ja minun on se myön-
nettävä.” 

Ja kysyy, eikö raha ole yhtä varma väli-
ne ihmissuhteiden käsittelyssä kuin väkival-
ta, jonka naiivista käsittelystä se sallisi mei-
dän luopua. Raha kun on henkistynyttä vä-

kivaltaa, muuan väkivallan joustava, pitkälle 
kehittynyt ja luova erityismuoto. 

”Kapitalismi, itsekkyyden organisaatio, 
jossa arvojärjestys noudattaa rahanhankin-
takykyä, on todella suurenmoisin ja samalla 
humaanein järjestys, minkä olemme kyen-
neet Sinun kunniaksesi kehittämään.”

Vielä Arnheim haluaisi neuvoa Herraa sii-
tä, että Hän järjestäisi tuhatvuotisen valta-
kunnan liikeperiaatteiden mukaan ja siirtäisi 
sen hallinnon jonkun suurliikemiehen käsiin, 
jonka luonnollisesti tulisi omata myös laa-
ja filosofinen sivistys. Kaupallinen johto kun 
toisi suuria etuja soturien aikakausina tur-
vattomaan asemaan joutuneelle uskonnolle.

Hitlerin alta Sveitsiin
 Vuosina 1930 ja 1933 julkaistun pääteoksen 
kahta osaa Thomas Mann kehui, mutta suu-
ri yleisö ei juuri lukenut.  Berliinissä vuodet 
1931–33 asuneet Musil ja hänen vaimonsa 
seurasivat saksalaisen fasismin nousua. Pa-
riskunta siirtyi Wieniin, jossa elämä alkoi pi-
an myös tuntua tukalalta.  

 Hitlerin joukkojen otettua haltuun Itäval-
ta maaliskuussa 1938, he pakenivat Sveitsiin. 
Musilin saksaksi kirjoittamat kirjat kiellettiin 
sekä Saksassa että Itävallassa. Tekijänoikeuk-
sia ei kertynyt. Elo maanpaossa oli tiukkaa.

Musil muokkasi Mies vailla ominaisuuk-
sia -teoksen painovedoksia osin uusiksi sekä 
kirjoitti vielä ilmestymätöntä osaa. 

Työ jäi kesken, sillä 15. huhtikuuta 1942 
kirjailija menehtyi aivoverenvuotoon 62-vuo-
tiaana vaatimattomassa kodissaan Sveitsis-
sä. Kahdeksan henkilöä seurasi krematori-
ossa vainajan polttohautausta. Leski sirotteli 
miehensä tuhkan, suvun tapaan, metsään li-
ki Salevean vuorta.

Keskeneräiseksi jääneen pääteoksen kol-
mannen osan luonnoksista ja merkinnöis-
tä ilmestyi Marthan toimittama laitos Sveit-
sissä 1943. 

Uuvuttavista koko sivun kappaleista huo-
limatta opus on oiva vaihtoehto näytölle ja 
ruudulle koronan sisätiloihin sulkemille lu-
kunälkäisille. 

Robert Musil, Der Mann ohne Eigen-
schaften (1930 – 43). Teos ilmestyi suo-
meksi kahtena kirjana (683- ja 411-sivua) 
Mies vailla ominaisuuksia -nimellä vuon-
na 1980. Kristiina Kivivuoren vaativa suo-
mennos pohjautuu Adolf Frisén 1952 toi-
mittamaan laitokseen, jota on vertailtu vuo-
den 1978 laitokseen.
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Ensin lähimpien kesken, 
myöhemmin koko joukolla
 Joskus on tärkeää saada edes kaik-
kein läheisimmät heti koolle kasvo-
tusten ja jättää suosiolla isompi, var-
sinainen juhlatilaisuus järjestettäväksi 
myöhemmin sopivan tilaisuuden tul-
len. Koronatilanteessa noudatettavaksi 
sopii myös jo pitkään yleistymässä ol-
lut tapa, että vain vainajan lähimmät 
omaiset hyvästelevät hänet ennen tuh-
kausta ja varsinaiset hautajaiset saat-
to- ja muistotilaisuuksineen koko saat-
toväelle vietetään vasta uurnan äärel-
lä. Sama saattopuhe voidaan pienin 
muutoksin esittää molemmissa tilai-
suuksissa, jolloin kukaan ei jää ulko-
puoliseksi. 

Muistojen keskellä 
muistotilaisuudessa
Muistotilaisuudessa tyypillisimmin 
tervetulotoivotuksen jälkeen ruo-
kaillaan, jonka jälkeen luetaan ad-
ressit ja muistellaan vainajaa se-
kä mahdollisesti kuunnellaan jokin 
musiikkiesitys. Kahvien jälkeen on-
kin jo vapaamman keskustelun paik-
ka ajatusten jo siirtyessä kohti arki-
elämää. 

Muistotilaisuudesta voidaan tehdä 
vainajan näköinen valitsemalla tar-

joilut tai jopa paikka vainajan miel-
tymysten mukaisesti. Valokuva-albu-
mien lisäksi vainajan mielimusiikkia, 
tärkeimpiä tavaroita sarjakuvalehdis-
tä vaelluskenkiin tai hänen tekemään-
sä taidetta tai käsitöitä voidaan tuo-
da mukaan tilaisuuteen. Ja miksipä 
ei ohjelmanumerona voisi olla yhtei-
nen hetki vainajan harrastuksen pa-
rissa. Myös yhteisen muistokollaasin 
tekeminen voi olla osa suruprosessia.

Erikoisempia ratkaisuja
Vainajan ollessa kova eränkävijä voi-
daan saattoväen voinnin mukaan hau-
tajaiset pitää maastossa tai jopa vael-
luksen muodossa. Yhteinen musiik-
kihetki saattaa yhdistää muusikon 
läheisiä tai juhlan yhdistäminen hy-
väntekeväisyysprojektiin vahvistaa yh-
teistä arvopohjaa. Mikään ei liioin es-
tä tanssijan jäähyväisissä panemasta 
jalalla koreaksi tai saattamasta van-
noutunutta prätkämimmiä matkaan 
moottoripyöräsaattueessa...

Pro-Seremoniain puhuja- 
ja musiikkipalvelu 
poikkeustilanteessa
Pro-Seremoniain ammattitaitoiset 
puhujat ja muusikot ovat käytettävis-

sä myös epidemia-ajan tilaisuuksis-
sa tuomassa seremoniaan rakennetta 
ja juhlavuutta. Suunnittelutapaamiset 
puhujan kanssa hoidetaan kuitenkin 
etätapaamisina, eivätkä esiintyjämme 
kättele. Ajantasaisia virallisia turvaoh-
jeita noudatamme huolellisesti.

Palveluhinnastomme mukainen 
260–280 euron perusveloitus puhuja-
palvelusta on voimassa myös epidemi-
an aikana. Milloin hautajaiset järjes-
tetään kaksiosaisina siten, että puhu-
jan toivotaan pitävän olennaisilta osin 
saman sisältöinen puhe sekä saattoti-
laisuudessa että myöhemmässä muis-
totilaisuudessa, yhteisveloitus tästä on 
360 euroa. Kun molemmat tilaisuudet 
pidetään puhujan normaalilla toimin-
ta-alueella, summa sisältää myös mat-
kakulut.

Vapaa-ajattelijain liiton paikallisyh-
distysten jäsenet saavat puhujapalve-
lusta alennusta ja ovat myös oikeutet-
tuja tarpeen mukaan hakemaan liitol-
ta kustannuksiin lisätukea.

Pro-Seremonioiden palveluvalikoi-
maan kuuluu myös maksuton neuvon-
ta, jolloin apua juhlan suunnitteluun 
voi saada puhelimitse tai sähköpos-
tilla.

PROTUJUHLISSA PERINTEISESTI 
TAI OMALLA TAVALLA
Laura Mäntysalo

Aikuistuminen on yksi elämänkaaren taitekoh-
dista ja sitä on syytä juhlia. Vaikka useimmat 
15-vuotiaat eivät käytännössä ole vielä edes it-
senäistymisen kynnyksellä, muuttuu moni asia 
tässä vaiheessa.

Moni nuori käykin aikuistumisleirin, esimerkiksi Pro-
metheus-leirin eli protuleirin. 

”Protuleirillä parasta olivat ihmiset. 
Se suvaitsevaisuus! Vetäjät otti huomioon nuorten  

erilaisuuden. 
Ei ollut tylsiä hetkiä ja se oli sopivan raskasta.

Sain itsearvostusta, kavereita ja pelkästään hyviä  
muistoja.”

Protuleirin päätteeksi vietettävä loppujuhla leiripaikalla 
on tarkoitettu vain lähimmille ja on usein kaukana. Var-
sinainen protujuhla vietetäänkin siis usein kotikulmil-
la – joko kotona, vuokrattavassa juhlatilassa tai muus-
sa sopivassa paikassa –, luonnonhelma sopii yhtä hyvin 
kuin fiini ravintola.

Usein perheen ja nuoren protujuhliin kutsutaan lähisu-
ku ja nuoren ystäviä, mutta luonnollisesti juhlan voi viet-
tää juuri niin pienimuotoisesti tai isosti kuin perhe ja nuo-
ri haluavat. 

Juhlan runko voi rakentua tarjoiluiden ympärille ja usein 
se sisältää läheisien puheita, mutta myös muisteluja niin 
nuoren lapsuusvuosilta kuin nuoren omia kertomuksia lei-
ristä ja siellä kokemistaan asioista sekä musiikkiesityksiä.

 �Esiin voi ottaa esimerkiksi valokuva-albumeja vuosien 
varrelta tai tehdä kannettavalle tietokoneelle koosteen 
niistä sekä kesän protuleirin tapahtumista. 
 �Nuori voi myös opettaa koko juhlaväelle jonkin leirillä 
leikityn leikin – ne kun ovat olennainen osa protuleiriä. 

 �Myös vanhemman polven omat muistelut nuoruudes-
taan tai seinälle koottu yhteinen elämänohjetaulu vaik-
kapa tarralapuista voivat toimia hauskoina ja muistoja 
luovina ohjelmina.
 �Ystäväkirjan täyttäminen tuomaan konkreettisen muis-
ton pysyvästä tukiverkosta tai saamaan selville juhlijoi-
den muistoja tai näkemyksiä päivänsankarista voi olla 
hauska puuhaa ilman esiintymispakkoa.
Protuleiri on usein hiukan kauempana kotipaikkakun-

nalta, ja leiri on yleensä ollut varsin väsyttävä, joten leirin 
loppumispäivä ei ole välttämättä paras päivä juhlalle, vaan 
juhlia voi jonakin toisena viikonloppuna. 

Usein protuleirin käyneelle nuorelle tuodaan samantapai-
sia lahjoja kuin rippikoulun käyneille on Suomessa tapana ol-
lut tuoda, toki ilman kirkollisia piirteitä.

Kumpikaan leiri ei tätä nykyä ole lain edessä naimalu-
pa. Kun kirkollinen konfirmaatio mahdollistaa kirkollisen 
kummiuden, vauvojen siviilikummiksi voi ryhtyä kuka ta-
hansa vauvan vanhempien tehtävään sopivana pitämä hen-
kilö katsomuksesta ja jäsenyyksistä riippumatta. Protulei-
rin käyneen pyytäminen siviilikummiksi jo nuorella iällä 
voi ollakin hyvä idea.

”RIPITTÖMÄN NUOREN” LAHJAT 15-VUOTISVUONNA
Esa Ylikoski

Kaikki uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat nuoret 
eivät mene rippileirille taikka protuleirille. Heitä on ikäluo-
kassa yli 10 000, ja protuleireille mahtuu vain noin 1 000.

Sukulaisten ja ystävien on myös hyvä muistaa lahjoil-
la leirit väliin jättäviä nuoria. Ainakin 15-vuotispäivää voi 
käyttää hyvänä syynä tavanomaista syntymäpäivää messe-
vimpiin lahjoihin mahdollisuuksien mukaan. Askel aikui-
suuteen onnistuu ilman leiriäkin.

Hyvä syy nuoren huomionosoitukseen lahjan muodos-
sa voisi olla myös peruskoulun 9-vuotisen taipaleen päät-
tyminen. Onhan peruskoulu suunnattomasti arvokkaam-
pi suoritus kuin kirkon rippikoulu! 

Mahdollisten lahjojen kirjo on laajempi kuin kir-
joista koneisiin. Vaikkapa matka juuri nuoren ja esi-
merkiksi isovanhempien kesken voisi olla ikimuistoi-
nen. Jos syntymäpäivä on jo alkupuolella vuotta, mat-
kan voi antaa myös lupauksena ja lahjakorttina tule-
vaan aikaan. 
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VAPAA-AJATTELIJAT 
ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON  
JA SEN AVAAMISEN PUOLESTA
Esa Ylikoski

Keskustelu koulun katso-
musaineista ja erityises-
ti elämänkatsomustiedon 
avaamisesta on jatkunut 
vilkkaana viime kuukausi-

na. Näin myös opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön tammikuussa järjestämässä 
kuulemistilaisuudessa. ET:n (elämän-
katsomustiedon) avaaminen on saa-
nut yhä laajempaa kannatusta ”ensim-
mäisenä askeleena” myös niiden kes-
kuudessa, jotka ovat pitkään esittäneet 
niin sanottua yhteistä katsomusainet-
ta. Alla palautetaan mieliin Vapaa-
ajattelijain liiton tärkeänä pitämiä nä-
kökohtia.

Uskonnottomille elämänkatso-
mustiedolla on erittäin tärkeä merki-
tys uskonnon ja katsomuksen vapau-
den kannalta – sekä periaatteessa että 
käytännössä. Elämänkatsomustietoa 
on ansiokkaasti kehitetty innovatiivi-
seksi tieto- ja taitoaineeksi, jossa elä-
män ilmiöitä, eettisiä ja filosofisia ky-
symyksiä tarkastellaan avoimesti ja 
annetaan oppilaiden ja opiskelijoiden 
rakentaa omaa elämän- ja maailman-
katsomustaan. ET on monipuolisen si-
sältönsä lisäksi myös taitoaine.

ET saatiin aikaan vuonna 1985 Va-
paa-ajattelijain YK:n ihmisoikeusko-
mitealle aiemmin tekemän kantelun 
jälkeen. Kantelu koski uskontojen his-
torian ja siveysopin uskontopainottei-

suutta, jota ihmisoikeuskomitea siis 
moitti. 

Aluksi ET-opetukseen pääsy edel-
lytti vapautushakemusta uskonnon-
opetuksesta. Kristilliskonservatiiviset 
rehtorit pyrkivät rajoittamaan oppilas-
määrää. Uskontokuntaan kuulumatto-
mien ensisijaiseksi katsomusaineeksi 
ET tuli vasta 15 vuotta sitten.

Sisällöllisesti ET oli selkeä laadulli-
nen askel eteenpäin, sitä on kehitetty 
35 vuotta. Siitä ei ole mieltä perään-
tyä; ET:n korvaaminen jollain uskon-
topainotteisella pakollisella katsomus-
aineella johtaisi todennäköisesti vali-
tus- ja kantelutulvaan. Likvidointipyr-
kimykset herättävät huolta. Tarvitaan 
ET:n vahvistamista eikä heikentämis-
tä. 

Uskonnottomien huoli ET:n ase-
masta liittyy myös eräissä kunnis-
sa tai kouluissa toteutettuihin uskon-
non ja ET-opetuksen osittaisiin yhdis-
tämisiin. Useiden kanteluiden kautta 
on tullut esiin, että ET:n sisällöt oli 
syrjäytetty olennaisin osin. Erityisen 
härski yhteisopetuksen toteutus tuli 
kantelun kautta ilmi Kauhajoella. Vali-
tettavasti AVI ei ole lähettänyt päätös-
tään tiedoksi niin sanotun Etelä-Poh-
janmaan mallin muihin kuntiin. ET:n 
opetussuunnitelman tulee toteutua.

Uskonnottomien keskuudessa 
nähdään vakavana ongelmana kou-
luissa, että opetussuunnitelman val-
takunnallisissa perusteissa säädetty 

”uskonnollinen, katsomuksellinen ja 
puoluepoliittinen sitouttamattomuus” 
ei toteudu, vaan kollektiivisia uskon-
nonharjoitustilaisuuksia liitetään kou-
lupäivään. Uskonnollista tai uskonno-
tonta katsomusta koskeva arkaluontoi-
sen tiedon yksityisyydensuojakaan ei 
toteudu, vaan perheitä pakotetaan pal-
jastamaan katsomuksensa, kun heidän 
pitää valita, osallistuuko heidän lap-
sensa koulupäivään liitettyyn uskon-
nonharjoitustilaisuuteen vai ei.

Uskonnottomille elämänkatso-
mustiedolla on näissä olosuhteissa 
erittäin tärkeä merkitys, mutta vali-
tettavasti oppiaine on paikoin vajaa-
käytössä. Pienissä kunnissa ja pienillä 
kouluilla ei välttämättä ole vieläkään 
ET:n opetusryhmää. Ryhmän puut-
tumista vuosittain toistelemalla tam-
mikuussa, kun koulutulokkaita ilmoi-
tetaan, on saatu monet huoltajat vas-
tentahtoisesti valitsemaan katsomus-
aineeksi uskonnon. 

Ei ole pakko, jos ei tahdo
Liian harvoin positiivisia erityistoimia 
suunnataan opetusryhmien perusta-
miseksi ilmoittamalla parin ylemmän 
luokan oppilaiden huoltajille ET-ope-
tusryhmän syntymisen mahdollisuu-
desta. Kuitenkin yhdysluokkaryhmä 
voisi syntyä, kun vanhemmat eivät 
vaan suostu lapselle ehdotettuun us-
konnonopetukseen. 

Jos ET-opetusta ei ole tarjolla, ET-
opetukseen oikeutettua oppilasta ei 
ole pakko laittaa uskonnonopetuk-
seen. Katsomusaineesta voi vain olla 
pois, jolloin oppilaalla on muuta oh-
jattua toimintaan. ET-toiveesta kiin-
ni pitäminen voi aikaansaada ryhmän 
syntymisen.

Koulu ei välttämättä kerro oppilaan 
huoltajille tietoa siitä, että uskonnon-
opetukseen ei ole pakko osallistua, oli-
pa ET-opetusta tai ei. Peruskouluissa 
on nyt yli 3 000 oppilasta, jotka eivät 
ole minkään katsomusaineen opetuk-
sessa.

Vajaakäytöstä huolimatta on hyvä 
korostaa, että ET ei ole mikään mar-
ginaalinen oppiaine. Ei numeroina ei-
kä ihmisoikeusnäkökulmasta. Toisek-
si suurimman katsomusaineen noin 10 
prosentin ”markkinaosuus” kaikis-
ta oppilaista on samaa luokkaa kuin 
keskustan tai vihreiden gallup-kanna-
tus koko väestöstä laskien.

ET:n oppilasmäärä on kasvussa, 
sillä pikkulasten kastaminen kirkon 
jäsenyyteen on nyt huomattavasti pie-
nempää kuin kirkon jäsenosuus ylä-
kouluikäisten keskuudessa. Niinpä 
uusien ET-ryhmien uusien opettaji-
en perehdyttämiseen tarvitaan suun-
nitelmallista täydennyskoulutusta. 
Uusien opettajien työn aloittamista 
auttaisi myös uusien ET:n oppikirjo-
jen hankkiminen koululle, edes kier-
toon. Opetusta voi silti hoitaa monel-
la tavalla.

ET:n avaaminen sopii 
uskonnottomille
Uskonnottomien näkökulmasta on 
erittäin OK, että elämänkatsomustie-
to avataan kaikkien valittavissa olevak-
si katsomusaineeksi. Nykytilanne on 
epäsymmetrinen ja epäreilu, se rikkoo 
yhdenvertaisuutta ja on lapsen oikeuk-

sien sopimuksen 2. artiklan vastainen. 
(Lapsiasiavaltuutetun kertomus edus-
kunnalle 2018.)

Onneksi tilanne voidaan korja-
ta pienellä sananmuutoksella perus-
koulu- ja lukiolaeissa. Muutos voidaan 
valmistella ja ottaa käyttöön nopeas-
ti, sillä oppiaine- ja tuntijakoa ei tar-
vitse muuttaa ja tuoreita opetussuun-
nitelman perusteita ei tarvitse uusia 
ET:n avaamisen vuoksi. Oppikirjat-
kin käyvät.

Taloustutkimuksella teettämämme 
normaaliin tapaan toteutetun mielipi-
detiedustelun mukaan 79 prosenttia 

suomalaisista kannattaa ET:n avaamis-
ta kaikille valittavissa olevaksi. Nuoris-
ta ja opiskelijoista kannatus on 86 ja 
87 prosentin luokkaa. Lukiolakia sää-
dettäessä 2019 muiden muassa Kunta-
liitto, Lukiolaisten liitto ja yhdenver-
taisuusvaltuutetun toimisto puolsivat 
ET:n avaamista kaikille.

Kirkon tutkimuskeskuksen mu-
kaan evankelis-luterilaisen kirkon jä-
senenä on varsin paljon ei-uskonnolli-
sia ihmisiä, jotka eivät usko kristinus-
kon opinkappaleita, erityisesti koulu-
ikäisten lasten huoltajien ikäluokissa. 
Heidän lapsensa ovat kirkon jäseninä 
muista kuin katsomuksellisista syistä. 
Elämänkatsomustieto vastaisi monen 
perheen katsomuksellista tilannet-
ta ”omaa uskontoa” paremmin. Anta-
kaamme valinta perheiden päätettä-
väksi – ja lukiolaisille itselleen.

Aikaa jatkokeskustelulle
ET:n avaaminen ei merkitsisi mitään 
päätepistettä uskontoja, katsomuksia 
ja niiden historiaa sekä etiikkaa ja fi-
losofiaa koskevalle keskustelulle. ET:n 
avaaminen voidaan nähdä myös ”en-
simmäisenä askeleena” eteenpäin ny-
kytilanteesta. Mutta askel minne? Sii-
hen vapaa-ajattelijoilla on muita nä-

kökulmia kuin takertuminen yhteen 
ainoaan katsomusaineeseen, joka jat-
kuisi ja jatkuisi kaikki yhdeksän vuot-
ta peruskoulussa ja päälle kolme vuot-
ta lukiossa.

Opetuksen kehittämistarpeita on 
syytä katsoa ikäkausittain, esimerkik-
si 1–3-luokkalaisten, 4–6-luokkalais-
ten, 7–9-luokkalaisten sekä lukiolais-
ten osalta. Näinhän on muissakin re-
aaliaineissa. Tässä esimerkinomaises-
ti keskustelussa vilahtaneita esityksiä.

 �Ensimmäisinä kouluvuosina ei tar-
vita niin sanottua katsomusainet-
ta, pelkkä tapa- ja kulttuurikasva-

tus riittäisi.
 �Lukiossa filosofia, etiikka ja kult-
tuurihistoria riittävät pakollisina 
kursseina.
 �Filosofiaa voitaisiin opettaa jo pe-
ruskoulussa, etiikka mukaan lukien.
 �Uskonto/elämänkatsomustieto voi-
sivat olla peruskoulussa edelleen, 
mutta nykyistä vähemmän, eikä 
kaikilla luokkatasoilla. 
 �Vain hyvin rajattu osa uskonnos-
ta/ET:stä voitaisiin opettaa ope-
tusryhmiä välillä yhdistäen. ET ei 
voi jatkossakaan olla mikään pika-
kurssi, sillä oman elämän- ja maa-
ilmankatsomuksen rakentaminen 
on prosessi. Silti senkään ei tarvit-
se peruskoulussa kestää yhdeksää 
vuotta.
Ensimmäisenä askeleena katso-

musaineiden opetuksen kehittämi-
sessä on nyt elämänkatsomustiedon 
avaaminen pikaisesti kaikille valit-
tavissa olevaksi. Samalla erityises-
ti pienillä paikkakunnilla kiinni-
tetään huomiota ET-opetukseen 
pääsemisen toteutumiseen uusia 
ET-opetusryhmiä perustamalla ja 
uusia opettajia täydennyskoulutta-
malla. Vastuu koulujen toiminnas-
ta on opetuksen järjestäjillä, yleen-
sä kunnilla.

ET-opetukseen oikeutetulla ei pakkoa uskonnonopetukseen
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ESITTELYSSÄ  
MARJATTA SYVÄTERÄ 
Vapaa-ajattelijain liiton liittokokous valitsi Jyväskylässä 2020 liittohalli-
tukseen uutena jäsenenä Tampereen vapaa-ajattelijoiden Marjatta Syvä-
terän. Eläkkeellä oleva Syväterä on tehnyt elämäntyönsä juristina ja on 
työskennellyt Oikeusrekisterikeskuksessa. Haastattelin Syväterän hänen 
kotonaan Janakkalassa helmikuussa.

Eero K. V. Suorsa

1. Kerrotko hiukan itsestäsi ja 
taustoistasi?

- Jos lähden liikkeelle omasta us-
konnottomasta historiastani, niin 
olen ollut uskonnoton alusta alkaen. 
Ja tämä on myös suvun perintöä. Iso-
vanhempani isäni puolelta erosivat 
kirkosta jo vuonna 1930, ja tuolloin 
se ei ole ollut aivan helppoa. Kansa-
koulussa pohdin Jumalan olemassa-
oloa; kun koulussa tuolloin kerrot-
tiin pelottavia tarinoita, kuten ”Ju-
mala näkee ajatuksesi, vaikka olisit 
pimeässä kellarissa”, ja tuosta tuu-
min, että jos tämä on totta ja Jumala 
on olemassa, niin hän näkisi, etten 
minä mitään pahaa ole tehnyt. Kan-
sakoulussa oli ihan mukavaa kuun-
nella näitä ”Jeesus-tarinoita”. Mutta 
kun menin oppikouluun Helsingissä 
1960-luvun lopulla eli Kirkkopuiston 
tyttökouluun, niin törmäsin siihen, 
että olin erilainen. Koko kouluaika-
ni olin ainoa, joka ei osallistunut us-
konnonopetukseen. Tämä oli mah-
dollista, koska siviliirekisteriin kuu-
luvan ei tarvinnut osallistua uskon-
nonopetukseen, mutta se oli erittäin 
harvinaista. Vielä kun kyseessä oli 
Kirkkopuiston tyttökoulu, niin kou-
lu oli erittäin vanhoillinen, ja opetta-
jat olivat mielestäni kuin 1800-luvul-
ta. Koulun nimen mukaisesti kirkos-
sa käytiin usein. Minun ei tarvinnut 
käydä muiden kanssa kirkossa, mut-
ta aamuhartauksien osalta opettajien 
kesken oli epäselvyyttä, tulisiko mi-
nun osallistua niihin. Odottelin sit-
ten vahtimestarin kanssa aina näiden 

aamuhartauksien loppumista. Nega-
tiivisuutta en kohdannut muiden op-
pilaiden osalta, mutta opettajat eivät 
käsittäneet, miten joku ei voi uskoa 
Jumalaan.

2. Kuinka päädyit lukemaan la-
kia ja juristin uralle?

- Kirjoitettuani ylioppilaaksi taju-
sin, että lähellä on Helsingin yliopiston 
oikeustieteellinen tiedekunta. Olen su-
kuni ensimmäinen ylioppilas ja ensim-
mäinen yliopistosta valmistunut. Ha-
lusin tehdä jotain oikeuden puolesta, 
ja ajattelin alun perin oikeusavustajan 
tehtävää. Pääsin sisään oikeustieteelli-
seen vuonna 1972. Oikeus on asia, jon-
ka puolesta haluan toimia, ja laki on 
osa oikeudenmukaisuutta, etenkin yk-
silön oikeuksien toteutumisen kannal-
ta. Auskultoin Janakkalan tuomiokun-
nassa nykyisellä Riihimäellä, ja työn 
sekä perhe-elämän myötä päädyin Ja-
nakkalaan.

3. Törmäsitkö koskaan työssä-
si uskonnottomuutta koskeviin 
kysymyksiin?

- Ei oikeastaan itse työssä, mutta 
aina ihmisten kanssa ollessani teke-
misissä aina tietenkin huomasin kuu-
luvani vähemmistöön. Juhlallisen va-
kuutuksen annoin Turun hovioikeu-
dessa. Työpaikallani Oikeusrekisteri-
keskuksessa käsiteltiin arkaluontoista 
tietoa ja olimme hyvin tarkkana sii-
nä, miten henkilötietoja voi luovut-
taa. Eli yksityisyydensuoja on minulle 
hyvin tuttua, ja Suomessa ei ole vielä 
sisäistetty sitä, että uskonto ja uskon-
tokuntaan kuuluminen ovat yksityis-

asioita. Tämä on nähdäkseni selkeä 
peruste sille, että uskonnonopetus lo-
petettaisiin, koska opetuksen yhtey-
dessä joudutaan paljastamaan, kuu-
luuko oppilas rekisteröityyn uskon-
nolliseen yhteisöön.

4. Koska kuulit ensimmäistä 
kertaa vapaa-ajattelijoista?

- Vantaalla 1970-luvulla. Kävin it-
seni ja muutamien henkilöiden kans-
sa debattia siitä, liittyisinkö jäsenek-
si, mutten kuitenkaan liittynyt, koska 
koin, että kyse olisi ollut poliittises-
ta ratkaisusta. Vapaa-ajattelijain liitto 
ei kokemukseni mukaan näkynyt jul-
kisuudessa. Jäätyäni eläkkeelle 2016 
törmäsin Vapaa-ajattelijoihin kuiten-
kin internetissä, en kuitenkaan muis-
ta, missä asiayhteydessä. Päädyin liit-
tymään Tampereen vapaa-ajattelijoi-
den jäseneksi, ja ryhdyin tarkistamaan 
uskonnonvapaus.fi-sivustolla ilmesty-
neitä artikkeleita yhdessä Jori Mäntys-
alon kanssa. Tämä oli hyvää siirtymä-
vaihetta eläkeläisen elämään siirtyes-
sä, koska sähköpostissa odotti aamulla 
jotain asiaa mainosten lisäksi. 

5. Mitkä ovat mielestäsi päivän 
polttavimpia uskonnottomien 
oikeuksiin liittyviä kysymyk-
siä, joissa vapaa-ajattelijoiden 
tulisi olla aktiivisia?

- ET:n avaamisessa ja yhdenvertai-
suudessa edistämisessä koulussa Va-
paa-ajattelijat ovat hyvin aktiivisia. 
Kirkkoon kuuluvien määrä vähe-
nee koko ajan, ja jonain päivänä us-
konnon opetuksen lopettaminen on 
ajankohtaista. Olen huomannut myös 

hautaustoimen syrjivyyden – tiedän 
itse ihmisiä, jotka ovat liittyneet van-
hoilla päivillään kirkkoon, jotta jälke-
läisten olisi helpompaa järjestää hau-
taus ja hautajaiset. Harva tietää, et-
tä kirkolla on monopoli hautausten 
suhteen. Ajattelin ottaa selville, miten 
asia on kotipaikkakunnallani Janak-
kalassa: nykyisen kirkkoherran mu-
kaan uskonnottoman arkkuhautauk-
sen voi täällä järjestää kirkon tilois-
sa, mikä oli minulle yllätys. Kirkon 
julkisoikeudellinen asema näkyy ta-
vallisen ihmisen elämässä kehdosta 
hautaan, ja uskonnottomat eivät saa 
edelleenkään yhdenvertaista kohte-
lua. Tässä suhteessa perustuslaki on 
ristiriitainen.

6. Mitä asioita haluaisit edis-
tää liittohallituksessa?

- Allekirjoitan tavoite- ja strategia-
lausuman tavoitteet, jotka hyväksyttiin 
liittokokouksessa. 

7. Mitä mielestäsi liiton julki-
suuskuvalle voisi tehdä?

- Näkyvyyttä pitäisi lisätä. Aikoi-
naan Helsingin seudulla toteutettu 
Jumalaa tuskin on olemassa -bussi-
kampanja toi paljon näkyvyyttä. Liit-
to otetaan myös huomioon lainval-
mistelussa, joten uskonnottomat ote-
taan vakavasti ja uskonnottomuutta 
pidetään vakavasti otettavana vakau-
muksena.

8. Mitä harrastuksia ja tärkei-
tä asioita sinulla on?

- Käyn melko usein teatterissa. 
Lempikirjailijoita minulla on monia, 
kuten Jenny Erpenbeck ja Elizabeth 

Strout. Pidän klassisesta musiikista, 
ja myös vanhemmasta jazzista. Pidän 
myös matkustelusta

VOI SYNTI JA HÄPEÄ
Maria Enebäck

Keväällä 2020, juuri ennen 
kuin kirjastot sulkivat mo-
neksi kuukaudeksi ovensa, 
eräs minulle täysin tunte-
maton iäkäs rouvashenkilö 

kysyi pelokkaana ja ääni väristen: ”Ei-
kö tämä korona olekin Jumalan vitsa-
us?” Pienen hämmennyksen jälkeen 
vastasin ehkä liiankin kärkevästi, et-
tä: ”No ei ole!” Jälkeenpäin jäin miet-
timään, että uskovatko seurakuntalai-
set todella, että kaikkivaltias kävi Wu-
hanissa väsäämässä viruksen vitsauk-
seksi? 

Tämän kokemuksen varjolla ha-
luaisin nyt kysyä, olisikohan kirkko 
mitenkään vastuussa tällaisten yli-
määräisten pelotteiden ylläpitämi-
sestä, kun maailmalla leviävä tappa-
va tauti aiheuttaa jo sinänsä pelkoti-
loja monelle. Jos nimittäin olisi niin, 
että Jumala suutuspäissään järjesti ko-

ronan vitsaukseksi vaikkapa ”syntistä 
ja häpeällistä” ihmiskuntaa ojentaak-
seen, niin eikö silloin rokotteiden ke-
hittäminen olisi Jumalan tavoitteiden 
vastaista toimintaa? Jos Jumalan tah-
to on, että tappava virus leviää väki-
joukkoihin, niin eikö hyvänä kristitty-
nä pitäisi vain toivottaa tervetulleeksi 
ja antaa jyllätä?

Näin seurakuntaan kulumatto-
mana ja jumaliin tai jumalolentoi-
hin suurella varauksella suhtautu-
vana, täytyy kuitenkin kulmakarvat 
kurtussa ihmetellä erinäisten uskon-
tokuntiin kuuluvien kokoontumi-
sia – vastoin suosituksia ja näin ai-
heuttaen koronaryppäitä ja -linko-
ja – vaikkakin edelliseen kappalee-
seen viitaten jonkinlaisena loogisena 
seurauksena. Vaikeaa on minun kui-
tenkin ymmärtää, tapahtuuko rukoi-
leminen rakastavan Jumalan kunni-
aksi vai kostonhaluisen Jumalan le-
pyttämiseksi.

Kumpi olisi siis parempi rukous: ”Oi 
Hyvä Jumala, minä syntinen otan kii-
tollisena vastaan tappavan taudin, jon-
ka meille kaikessa hyvyydessäsi lähe-
tit” vai ”Suojele minua, rakas Jumala, 
koronatartunnalta ja muilta sairauk-
silta, minä kun olen aina peljännyt Si-
nua Herra. Anna se noille muille, jotka 
elävät synnissä ja häpeässä, koska Sinä 
Herra olet minun paimeneni.”

Mutta mitä helvettiä! Jumala ei nä-
köjään kuuntele, vaan tartuttaa tautia 
tasapuolisesti kaikkiin uskonnosta tai 
vakaumuksesta riippumatta. Tämä se 
vasta pelottavaa onkin! Mitä jos vii-
meisellä tuomiolla he, jotka polvillaan 
Raamattu rinnallaan anovat taivaaseen 
pääsyä, eivät olekaan Jumalan mieles-
tä kelvollisia? Mitä jos Hän kääntyy ar-
mossaan tuomiota Helvettiin odotta-
viin, selkä suorana seisoviin, heihin, 
jotka eivät ole kivittäneet muita synti-
siä Raamatun lauseilla omaa vanhurs-
kauttaan ylistääkseen. 
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Liisa Taskinen, puheenjohtaja 

Ensimmäisestä hautauksesta 
Suomen ensimmäisellä edel-
leen toimivalla Vapaa-ajatte-
lijoiden hautausmaalla tulee 
4.5.2021 kuluneeksi 90 vuot-

ta. Tilaisuus toimi myös hautausmaan 
vihkimisjuhlana. 

Tilaisuus oli erityisen surullinen, 
sillä vainaja oli yhdistyksen perusta-
jajäsen Aili Rämö. Hän kuoli synny-
tykseen, ja hänen kuolleena syntynyt 
poikansa haudattiin samalla. Haudal-
la on muistokivi, jossa on teksti ”Tä-
män hautausmaan ensimmäinen vai-
naja.” Kotkan Vapaa-ajattelijat ry pitää 
huolta tästä haudasta ja istuttaa kauniit 
kesäkukat haudalle vuosittain.

Kotkan kirkosta eronneiden yhdis-
tys perustettiin lokakuussa 1929. Alus-
ta alkaen yhdistyksen tavoitteena oli 
oman hautausmaan perustaminen. 
Kirkosta eronneiden hautaaminen oli 

ollut hankalaa ja kallista. Hautapaikas-
ta ”siunatun alueen” ulkopuolella saa-
tettiin pyytää jopa viisinkertainen hin-
ta. Kirkkoherra Hohenthalin asenne 
oli erityisen syrjivä sekä kirkosta eron-
neita että kirkkoon kuuluvia köyhäin-
hoidossa kuolleita kohtaan.  

Pian perustamisen jälkeen yhdis-
tyksen ensimmäinen vuosikokous hel-
mikuussa 1930 päättikin ostaa maa-
alueen Kymin Parikalta seurakunnan 
hautausmaan läheisyydestä.  Päätös oli 
rohkea, sillä yhdistyksellä ei ollut lain-
kaan varoja. Puheenjohtaja Abel Levä-
nen lainasi 500 mk maanmittaustoimi-
tusta varten. Yksityishenkilöiden taka-
uksen turvin Kymenlaakson Työväen 
Säästöpankki myönsi lainan kauppa-
hintaa 43 500 mk varten. 

Virallisen luvan saaminen hautaus-
maan perustamiseen opetusministeril-
tä vaati useita yrityksiä, ja lupa saatiin 
vihdoin 24.11.1930. Heti kevään koit-
taessa raivattiin talkoovoimin hautaus-

Ensimmäinen vainaja, nuori Aili Rämö ja hänen kuolleena syntynyt poikavauvansa haudattiin 4.5.1931 Kotkan kir-
kosta eronneiden yhdistyksen hautausmaalle.  Samalla vietettiin hautausmaan vihkiäisiä.  Kotkan Vapaa-ajatte-
lijat hoitaa hautaa ja istuttaa siihen vuosittain kauniit kesäkukat.

POLIISI VALVOI HAUTAUKSIA
KOTKAN VAPAA-AJATTELIJOIDEN HAUTAUSMAA 
90 VUOTTA TOIMINNASSA

TOIMINNASTA LUOTEIS- 
LAPIN VAPAA-AJATTELIJOISSA

Yhdistys-

kierros

Reijo Raappana ja  
Martti Vaattovaara

Yhdistyksen aktivismin alusta eli 
vuodesta 2005 lähtien Luoteis-
Lapin vapaa-ajattelijat ry:ssä on 
toimittu hautausmaan toimin-
nan ylläpitämiseksi Kolarin 

Vaattojärvellä sijaitsevalla Kotivaaran hau-
tausmaalla. Tehtäviin on kuulunut muun 
muassa hautausmaan ympärillä olevan ai-
dan kunnon tarkistaminen, käytävien siis-
timinen, vesakon poistaminen ja paikoi-
tusalueen kunnostaminen talvien jälkeen 
pääasiassa kesäkuulla yhteisin talkoin.

Sen lisäksi olemme esitelleet Kola-
rin yläasteella ja lukiossa Vapaa-ajat-
telijain liittoa ja sen aatteellisia ja toi-
minnan periaatteita. Myös olemme 
varmistaneet, että Kolarin kirjastoon 
tilataan vuosittain Vapaa Ajattelija 
-lehti. Elämänkaaritehtäviä ovat ol-
leet nimiäis- ja hautapuheet. 

Yhdistyslain ja sääntöjen edellyt-
tämät kokoukset on pidetty ajallaan.

Yhteistyöstä
Teemme yhteistyötä Kolarin Työttö-
mät ry:n kanssa muun muassa siten, 

että saamme tilaisuuksiin heiltä järjes-
tysmiehiä ja me avustamme heitä anta-
malla heidän käyttöönsä omistamam-
me Salo-Maja-nimisen toimitalomme 
sopimuksen mukaan.

Toinen merkittävä yhteistyökump-
panimme on Venejärven kyläyhdistys 
ry. Se on keskinäisen sopimuksemme 
mukaisesti rakentanut kahvion omis-
tamallemme Salomaja-nimiselle kiin-
teistölle, jossa myös omistamamme 
Salo-Maja-toimitalomme sijaitsee. He 
saavat käyttöönsä toimitilan tarvittaes-
sa sopimuksen mukaan ja me saamme 
käyttää heidän kahviotaan tarvittaessa 
ja edelleen sopimuksen mukaan.

Onnistumisia
Ennen koronaa meillä pidettiin vuosit-
tain elävän musiikin tansseja ja kara-
okeiltoja. Ne olivat onnistuneita tapah-
tumia. Huolenpito omistamastamme 
hautausmaasta on tuottanut me-hen-
keä nostattavia tilaisuuksia talkoineen 
ja makkara- ja lettukahveineen.

Lisäksi olemme saaneet toimita-
lomme remontteihin avustusta ELY-
keskukselta, muun muassa uuden 
infrapunalämmittimen ja talon por-

taiden ja katoksen korjaamisiin (ku-
vat liitteenä toisessa lähetyksessä). 
Myös Vapaa-ajattelijain liitto on anta-
nut avustusta talon poistumistien kor-
jaamiseen.

Kolarin kunta on antanut raha-
avustuksen Salo-Majan 70-vuotistilai-
suuden järjestämisen onnistumiseksi. 
Tilaisuus jouduttiin siirtämään tule-
vaisuuteen koronan takia. Lähin juh-
lahetki 75-vuotisjuhla.

Yhdistyksestämme on valittu Va-
paa-ajattelijain liittovaltuuston jäsen 
ja varajäsen liittokokousten välisek-
si ajaksi.

Kotkan vapaa-ajattelijoiden 
hautausmaa 90 vuotta
Merkkipäivää vietetään hautausmaal-
la maanantaina 10.5.2021 klo 12.00–
17.00. Osoite: Parikantie 82, 48710 
Kotka

Ohjelmassa 
 � Kaupunginjohtaja Esa Sirviön ter-
vehdys

 � Vapaa-ajattelijoiden liiton puheen-
johtaja Jape Lovénin tervehdyspuhe

 � Juhlaesitelmä valtiotieteen tohto-
ri, sosiaalihistorian dosentti Ilona 
Pajari

 � Omaisten ja ystävien muistoja  
vainajista
Musiikkiesityksiä
Kahvitarjoilu

Tervetuloa
Kotkan vapaa-ajattelijat ry

maa-alue.  Alkuvuosina poliisi oli vel-
voitettu valvomaan hautauksia, jotta 
kaikki sujuisi Suomen lakien ja hyvi-
en tapojen mukaisesti. Työväenyhdis-
tysten punaisten lippujen ja työväen-
laulujen laulaminen tahdottiin estää. 
Tiettävästi poliisi ei kuitenkaan puut-
tunut hautausmenoihin, ja 1930-luvun 
lopulla unohtikin jo valvonnan.

Tervetuloa 90-vuotismerkkipäivän 
viettoon!

Hautausmaamme 90-vuotismerk-
kipäivää vietämme maanantaina 
10.5.2021 klo 12.00 alkaen ja ainakin 

klo 17.00 saakka. Toivotamme tuolloin 
kaikki vapaa-ajattelijat sekä muut ajatuk-
sen ja maailmankatsomuksen vapauden 
kannattajat tervetulleiksi tutustumaan 
hautausmaahan ja viettämään iltapäi-
vää kanssamme. Toivomme, että kuuli-
simme omaisten ja ystävien kertomuk-
sia hautausmaalle haudatuista vainajis-
ta, pari sanaa tai elämänkerran, tai mitä 
kukin haluaa kertoa ja muistella.  Pyrim-
me myös järjestämään opastusta ja kä-
velykierroksia haudoille. 

Kaupungin tervehdyksen tulee esit-
tämään kaupunginjohtaja Esa Sirviö. 

Vapaa-ajattelijoiden liiton puheen-
johtajan Jape Lovénin puheenvuoro 
kuullaan niin ikään. Juhlaesitelmän pi-
tää valtiotieteen tohtori, sosiaalihisto-
rian dosentti, hautausmaahamme pe-
rehtynyt kuolemantutkija Ilona Paja-
ri. Hänellä on paljon mielenkiintois-
ta kerrottavaa.  Lisäksi sana on vapaa 
kaikille halukkaille puhujille ja esiin-
tyjille! 

Päivän aikana kuulemme mu-
siikki- ja lauluesityksiä.  Kahvitar-
joilu!

Kotkassa 17.2.2021



Robert Brotherus

Mies ihastuu naiseen ja 
ilmaisee tälle ihastuk-
sensa. Mies sanoo ra-
kastavansa naista ja 
haluavansa suhtee-

seen tämän kanssa, hän kuvailee kuin-
ka ihanaa heillä olisi yhdessä. Mutta 
naista ei nappaa - mies ei ole ”hänen 
tyyppiään” ja mies saa häneltä pakit. 

Mies ei kuitenkaan hellitä. Naisen 
saamisesta tulee hänelle synkkä pak-
komielle ja hän rupeaa maanittelun 
lisäksi uhkailemaan: naiselle käy vie-
lä huonosti, jollei hän suostu suhtee-
seen. Uhkaukset kovenevat, mutta nai-
nen ei koe voivansa alistua niihin – ei-
hän kiristys ja uhkailu voisi kuitenkaan 
johtaa terveeseen suhteeseen. Lopuk-
si mies toteuttaa kauheimmat uhkauk-
sensa: kidnappaa naisen, kahlehtii tä-
män kellariinsa ja käynnistää piinaa-
van kidutuksen.

Emme ajattele kovin positiivisia aja-
tuksia tällaisesta miehestä. Kuitenkin 
hänen logiikkansa on varsin yhden-
mukainen kristinuskon ydinsanoman 
kanssa: Jeesus rakastaa meitä ja halu-
aa, että avaamme sydämemme hänel-
le. Vain suostumalla hänen pyyntöön-
sä voimme saada anteeksi syntimme ja 
välttää Jeesus-Jumalan itsensä valmis-
teleman helvetin.

Tämän kiristyksen ensimmäinen 
ongelma on synnin käsite. Synti on 
”Jumalan lain ja tahdon vastaista toi-
mintaa.” Tässä kristinusko käyttää dik-
taattorien kautta aikojen hyödyntämää 
kikkaa valtansa pönkittämiseksi: keksi 
kuviteltu vihollinen ja tarjoa sitten it-

sesi vapahtajaksi tästä vihollisesta. Hit-
ler saarnasi juutalaisten olevan kan-
san vihollisia ja saksalaisten tarvitse-
van häntä taistelussa tätä keksittyä vi-
hollista vastaan. 

Syntikikkailu menee vieläkin pidem-
mälle olemalla kaksinkertaisesti keksit-
ty. Koko Jumalan olemassaolo itsessään 
on keksitty, mutta vaikka oletettaisiin-
kin Jumalan olevan olemassa, olisi syn-
ti silloinkin vain Jumalan oman pään 
sisäinen keksintö. Jumala olisi milloin 
vain voinut lopettaa synnin ongelman 
yksinkertaisesti hyväksymällä laajem-
man kirjon mielipiteitä. Erityisesti täl-
laiseen Jumalalliseen suvaitsevaisuu-
teen ei tarvittaisi mitään kuvottavaa uh-
rimenoa, kuten Jeesuksen (eli Jumalan 
itsensä?!) ristillä roikuttamista.

Viimeisinä päivinään bunkkerissa 
keväällä 1945 Hitler lausui synkkänä, 
että Saksan kansan kuuluukin tuhou-
tua, koska he eivät taistelleet tarpeeksi 
sankarillisesti. Jumalan kannalta olisi 
vielä moraalisesti ymmärrettävää, jos 
tarina menisi samaan tyyliin: Jumala 
ja Saatana taistelevat tasavahvasti maa-
ilman herruudesta, Jumala pyytää ih-
misiä puolelleen, Jumala häviää taiste-
lun, kun ei saanut tarpeeksi joukkoja, 
voittaja Saatana heittää ihmisiä tuleen 
ja Jumala mutisee katkerana, että sai-
vat mitä ansaitsivat. 

Jumalan oletettu kaikkivaltius te-
kee kuitenkin ajatuksen ihmisten tu-
hosta helvetissä vieläkin iljettäväm-
män. Koska kristitty teologia ei halua 
hyväksyä Jumalaa vahvempaa ulkois-
ta paholaista, joutuu se Hitleriäkin 
hyytävämpään johtopäätökseen: san-
karin roolia itselleen sovitteleva Jee-

sus-Jumala onkin lopulta itse se pa-
holainen, joka kantaa täyden vastuun 
ihmisten heittämisestä tuliseen tu-
hoon. Helvetin liekkeihin ihmisiä lä-
hettävä Jeesus-Jumala ei ainoastaan 
kyynisesti hyväksy suhteesta kieltäy-
tyvien julmaa tuhoa vaan loppujen 
lopuksi ottaa itse kiduttajan ja pyö-
velin roolin. 

Kristitty voi elää pumpulisessa ku-
vitelmassa, että Jeesus-Jumala on ihan 
hyvä tyyppi vain, jos ei mene ajattelus-
saan yhtään pintaa syvemmälle. Aivan 
kuin hän voi pitää luoja-jumalaa hyvä-
nä selityksenä maailmankaikkeudelle 
vain, jos ei syvenny jumalan alkupe-
rän ongelmaan. 

Aito pyyteetön rakkaus on sellaista, 
jota Sting kuvaa laulussaan ”If you love 
someone, set them free”. Jos todella ra-
kastat jotakuta, niin haluat heille vain 
hyvää ja annat heille vapauden – myös 
vapaus olla halutessaan rakastamatta 
sinua. Tästä voisi ottaa oppia Jeesus, 
jonka nykyinen sanoma on: ”Rakas-
tan sinua ja haluan, että rakastat mi-
nua... mutta jos et rakasta minua, niin 
pidän huolen siitä, että kärsit vailla mi-
tään rajaa.”
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RAKASTA MINUA  
TAI MUUTEN...

VAPAA TAHTO KEKSITTIIN 
ABSURDANISTANISSA
Teksti ja kuva: Yki Räikkälä
 
Meillä ihmisillä on abstraktin ajattelun ja pu-
humisen kyky ja mielikuvitus, joka perustuu 
pääasiassa koettuun ja opittuun. Niiden pe-
rusteella haetaan järkeenkäyviä selityksiä. Ja 
teemme valintoja. Voin hyvin kuvitella teh-
neeni kaikki ratkaisuni omasta vapaasta har-
kinnastani, eikä sitä kukaan muu määrää.

Mutta kun määrää. Voin pitää itseäni in-
dividiualistisena persoonana omine ajatuksi-
neni, kykyineni ja intentioineni. Mutta kun 
en ole tänne tyhjästä putkahtanut, vaan olen 
vanhempieni jälkeläinen ja perinyt puolet ja 
puolet geeneistäni näiltä. Ja he omiensa van-
hempiensa geenit ja niin edelleen. Olen siis 
perinyt huomattavan osan persoonastani van-
hemmiltani ja esivanhemmiltani. Vaikka ku-
vittelen tekeväni päätökseni itsellisesti, ei se 
ole niin. Minua ohjaa paitsi perimäni, myös 
kasvatukseni, kulttuuriympäristöni, koulu-
opetus, media, läheiseni ja kaikki, mikä mu-
kaan on tarttunut tahtoen tai tahtomattani.

Voin päättää, menenkö katsomaan tietyn 
elokuvan, mutta lukemani arvostelut ja tuttu-
jen arviot vaikuttavat siinä. Päätökseeni vai-
kuttaa aiemmat näkemäni elokuvat, ohjaa-
jan edelliset, lukemani arviot ja mielentila-
ni, joka ei juuri ole tahtoni alainen. Ostan-
ko King Crimsonin uusimman livelevyn? 
En osta. Päätökseen vaikuttaa vuosien aika-
na muuttuneet ominaisuuteni, aiemmat ko-
kemukseni, YouTube ja Facebookin algorit-
mi. Kuka siis päättää? Nähtävästi ulkopuoli-
set tahot ja kokemukset, jotka kaikki eivät ole 
olleet itse valitsemiani.

Köyhällä ei yleensä ole ollut valinnan va-
paus olla köyhä. Orjalla olla orja. Nollatun-
tisopimuslaisella hyväksikäytettävänä. Entä 
rikkaalla olla rikas? Moni köyhä on halunnut 
vaurautta ja on pyrkinyt tekemään valintoja 
sen eteen, tuloksetta. Entä miksi köyhä ha-
luaa olla rikas? Ei omasta valinnastaan, vaan 
vallitsevien olosuhteiden vuoksi. Koska ON 
rikkaita. Vapaa valinta? Ei. Joku toinen taas 
haluaa olla köyhä, koska on perinyt sen laa-
tuisen luonteen ja näkee rikkauden riistona.

Rikkaisiin maihin syntyneillä on runsaasti 
vaihtoehtoja ja enemmän vapauden illuusioi-
ta. Köyhissä, väenpaljoisissa ja alikehittyneis-
sä maissa vapaasta tahdosta puhuminen on 
silkkaa pilkkaa. Jos kaksi yksilöä on suunnil-
leen identtisiä psykofyysisiltä ominaisuuksil-
taan, toinen jossain Afganistanin syrjäkylässä 
ja toinen New Yorkin keskustassa, niin kuin-

ka samanlaisia nämä voivat olla ajattelultaan 
ja maailmannäkemykseltään? Kuinka saman-
kaltaisia näiden valinnat tai tahdon vapaus? 
Jos valitsee toisin kuin Taleban määrää, tu-
lee se päättämään Kalashnikovin kanssa va-
linnat lopullisesti.

Moni rikas taas ei ole tehnyt juuri mi-
tään valintoja, vaan on perinyt vaurauten-
sa. Joku ryysyistä rikkauksiin päätynyt on 
tehnyt valintansa olosuhteiden sanelemana 
– ja perimiensä ominaisuuksien ja päättä-
väisyyden avulla. Jotkut nörtit ovat saaneet 
peliohjelmistoilla massiivisen omaisuuden. 
Omilla valinnoillaan? Ei. Heillä on ollut pe-
rimässään ominaisuuksia, kuten riittäväs-
ti älyä ja keskittymiskykyä, hankkia taito-
ja. Mutta sekään ei riitä, vaan pitää olla hy-
viä kontakteja sekä ympäröivä maailma eli 
olosuhteet. Toisaalta on yhtä päteviä nört-
tejä, ehkä taitavampiakin, mutta heillä ei ole 
vaurastumiseen edellytettäviä synnynnäisiä 
ominaisuuksia. Sosiaaliset kyvyt eivät rii-
tä suhteiden solmimiseen tai ei ole pitkä-
jänteisyyttä tai bisneskäytännön kykyjä tai 
haluja. He jäävät niin sanotuiksi luusereik-
si. Omasta valinnastaan? Eivät, vaikka voi-
vat niin kuvitella.

Kristityt,  muslimit, 
buddhalaiset, sintolaiset, 
agnostikot ja ateistit, all the 
same. Kaikilla valinnan va-
paus tai illuusio siitä on yhtä 
lailla rajoittunut kulttuuriin 
ja perimään. Minä en va-
linnut uskonnottomuutta-
ni, ateismiani tai käsitystäni 
jumalien olemattomuudes-
ta. Se on minussa. Oma us-
konnottomuuteni on ilmei-
sesti perinnöllistä. Oma tie-
toinen valintani se ei ollut. 
Sama pätee myös pariutumi-
seen. Maailmassa on monta 
poikamiestä ja ikäneitoa il-
man omaa valintaansa. Sa-
man sukupuolen kanssa elä-
minen ja avioliiton solmimi-
nen ei ole vapaa valinta, vaan 
biologisista ominaisuuksista 
johtuva. Homoksi ei ryhdytä 
”kun se on niin coolia”, ku-
ten tietyt uskovat piirit väit-
tävät, vaan siksi synnytään.

Jos on olemassa Jumala, 
kaikkitietävä ja omnipotent-

ti, on tämä tiennyt jo ikuisuuden, että kerran 
aikaan syntyy Yki, jolla on paljon huonoja 
ominaisuuksia ja vähän hyviä, joka elää ja 
ajattelee tietyllä tavalla, kuten ettei sitä juma-
laa ole ja että tämä tulee kirjoittamaan nämä-
kin rivit. Eikö Hän ole silloin ohjelmoinut mi-
nut? Ei puhettakaan vapaasta tahdosta, jonka 
uskovien mukaan Jumala on meille antanut. 
JOS on kaikkivaltias ja kaikkitietävä juma-
la, on meidän kaikki tekomme ja valintam-
me predestinoituja. Vapaa tahto ja jumala on 
mahdoton ja absurdi yhdistelmä. Kristittyjen 
mielestä ei, vaan kyse on luodulle annetusta 
lahjasta. Vapaasta tahdosta keskusteleminen 
meneekin usein dikotomiaksi.

Niin, ei ole jumalia eikä vapaata tahtoa. 
Jumalat ovat ihmisten mielissä ja paradok-
saalisesti ohjaavat yksilön valintoja, eivät-
kä sikälikään ole antaneet vapaata tahtoa. 
Evoluutiossa meille on muodostunut abst-
rakti ajattelu, siitä johtuvat epätarkkuudet 
ja illuusio valinnan vapaudesta. Mutta kos-
ka maailma ei taivu tahtoomme, vaan me 
siihen ja eksistenssimme näyttää kaootti-
selta ja muutos tuntuu vastenmieliseltä, on 
noussut idea jostain pysyvästä. Jumalasta. 
Vaikka mitään pysyvää ei ole.

Sting on Raam
atun Jeesusta äärettöm

ästi 
 parem

pi tyyppi. 
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GUDOMLIGHET - GÅR DET ATT 
IFRÅGASÄTTA?
Johan Torsten Lindberg

Det var nog en klar förmån 
att få växa upp under sex-
tiotalets kulturella bryt-
ningsperiod. Att med egna 
ögon se hur det forna klas-

samhället med sina konservativa stån-
dpunkter, sakta men säkert formas till 
ett mera tolerant och öppet klimat. I 
vågorna av Hippierörelsen kom också 
New Age. En nyandlighet som skulle 
utmana de dåtida fundamentala läror-
na. Men trots mina stora förväntnin-
gar, lyckades inte några ”Kumbaya” vid 
församlingens lägereld förändra värl-
den så som jag gick och hoppades på.

I vår lilla by på landet, fanns det en 
handfull frikyrkliga som betraktades 
som mer troende än de övriga bybor-
na. De var närmast ansedda som ka-
rismatiska marginella figurer, men de 
var inte utfrysta på något sätt. Tvär-
tom. Många av dem hade ett mycket 
gott anseende inom bygemenskapen. 
Iögonfallande var också kyrkans in-
flytande som moralväktare på det öv-
riga ”sekulära by folket”. Nämnas kan 
bl.a. att helgkläder var att föredra på 
söndagar, oberoende om man del-
tog i gudstjänst eller inte. Under kyr-
kotid var det synnerligen opassande 
att klippa gräs. Det hörde till god sed 

att gå i söndagsskola och i skriftskola. 
Kyrklig vigsel var att föredra framom 
en borgerlig dito. Det framstod tyd-
ligt redan i ett tidigt livsskede, att det 
fanns ett moralkoncept som alla för-
väntades följa.

Men trots att jag samlat alla de tän-
kbara glansbilder på änglar man kun-
de få i söndagsskolan, kände jag mig 
inte längre kallad när det blev dags för 
nästa etapp - skriftskolan. På min mors 
önskan blev det ändå så. Efter slutfört 
uppdrag, fick jag som vägkost av präs-
ten en vers ur Predikaren 11:9 ”Gläd 
dig, du yngling, din ungdom, och låt 
ditt hjärta unna dig fröjd i din ung-
domstid... men vet att Gud för allt det-
ta skall draga dig till doms”. Budskapet 
var tydligt. Följ budorden eller hamna 
i helvetet! Föreställningen om en god 
och vettig livsföring kom att formas 
utifrån en religiös skrämseltaktik. Så 
här i efterhand, ser jag hela köret när-
mast som en förädlad form av barn-
misshandel.

Till och med femtio år senare, ser 
jag alltjämt spåren från ungdomsti-
dens inpräntade religiösa morallä-
ror och från de då gällande social-
psykologiska beteendenormerna. 
Fast jag alltid sett mig själv som ag-
nostiker, var jag fortfarande av nån 
oförklarlig anledning, medlem i kyr-

kan. Det hörde liksom till. Min ex-
fru ville i tiden ha kyrklig vigsel. Det 
hörde också till. Först långt senare i 
mitt liv, kunde jag på allvar ifrågasät-
ta de trossatser som omedvetet spö-
kade på i mitt förflutna. Efter moget 
övervägande, bestämde jag mig slut-
ligen att gå ur kyrkan. Jag var inte i 
kris. Hela processen kändes närmast 
som en befrielse.

Trots vetenskapens snabba fram-
marsch, står vi ännu idag inför mån-
ga olösta frågor om vår tillvaro. Kan 
den här osäkerheten bidra till att så 
många fortfarande känner behov att 
tro på övernaturliga krafter som krä-
ver tillbedjan, dyrkan och lydnad? Är 
vårt behov av insikt i de stora livsfrå-
gorna så starkt, att vi utan eftertanke 
godtar religiösa dogmer som svar, trots 
att de saknar evidens? Tänk om hela 
gudsbegreppet är en illusion och 2,3 
miljarder kristna eller varför inte 1,8 
miljarder muslimer mot all förmodan 
kan ha fel.

Oberoende hur det här hänger ihop, 
så bör man kanske komma ihåg, att det 
också kan ligga nåt i ordstävet ”Un-
derskatta aldrig makten hos dumma 
människor i grupp”.

Johan Lindberg
Turun vapaa-ajattelijat r.y.

USKONNOTON KRISTILLISESSÄ 
YHTEISKUNNASSA  
Eino Heikkilä, kuva Yki Räikkälä

Suomi on kristillinen val-
tio. Tämä on yleinen lausu-
ma, joka on suurelta mää-
rin totta: 

yhteiskunnan oikeusta-
ju nojaa paljolti kristillis-luterilaiseen 
arvomaailmaan, puhumattakaan siitä, 
että elämän keskeiset siirtymävaiheet 
kastejuhlasta avioliittoon ja hautaisiin 
ovat vahvasti kirkon hallinnassa. 

Tavallisesti tätä ajatusketjua ei kui-
tenkaan seurata pidemmälle, vaik-
ka onkin selvää, että kirkko on lop-
pujen lopuksi jotain muuta kuin ar-
vojärjestystä ja käyttäytymisnormeja 
ylläpitävä instituutio. Kirkon uskon-
nollinen, hengellisyyteen liittyvä teh-
tävä tulee herkästi painettua taka-alal-
le, kun julkisessa puheessa keskustel-
laan kirkon yhteiskunnallisesta roolis-
ta ja diakoniatyöstä. 

Kirkon harjoittama humanitaa-
rinen työ edelleen on arvokasta, ja 
moni tämän yhteiskunnan tarjoama 
sosiaalisen avun ja tuen muoto on 
alkujaan ollut kirkollista diakonia- 
ja auttamistoimintaa. Tämä on tar-
peellista tiedostaa myös silloin, kun 
kirkkoa kritisoidaan konservatiivi-
suudesta tai seksuaalivähemmistöjen 
kohtelusta: suomalainen yhteiskun-
ta olisi varsin erilainen ilman kris-
tillistä kirkkoa. 

Kulttuuriselta kannalta katsottu-
na kirkon edustama kristillisyys taas 
näkyy monin vähemmän ilmeisin ta-
voin, kuten suhtautumisessa työhön 
tai – työttömiin. ”Joka ei työtä tee ei 
syömänkään pidä” -sanonta ilmen-
tää hyvin vaikkapa nykyisen hallituk-
sen harjoittamaa työllisyyspolitiikkaa. 
Sanonta löytyy Raamatusta, Paavalin 
kirjeestä tessalonikalaisille, ja sitä voi 
pitää malliesimerkkinä siitä, miten 

kontekstistaan irrotetut lauseet alka-
vat elää kulttuurissa omaa elämäänsä.  

 Omaa tietä etsimässä 
 En ole tässä yhteydessä kuitenkaan ruo-
timassa Raamatun käyttöä lyömäaseena. 
Näkökulmani on enemmän henkilökoh-
tainen. Minua on viime aikoina pohdi-
tuttanut se, minkälaista on elää koulu-
tettuna ja maallistuneena ihmisenä yh-
teiskunnassa, joka on niin läpikotaisin 
kristillisestä, siis uskonnollisesta, maail-
mankatsomuksesta osallinen. Mitä kris-
tillisyys merkitsee minulle, ja miten sen 
läsnäolo on muokannut ymmärrystäni 
elämästä ja ihmisenä olosta? 

Kun nuorena etsin kiihkeästi omaa 
viitekehystäni ja joukkoa, johon sopi-
sin, espoolaisen seurakunnan nuoriso-
toiminta otti minut avosylin vastaan. 
Tapasin paljon mukavia, avoimia ja 
avarakatseisia ihmisiä, jotka eivät teh-
neet uskostaan erityistä numeroa; heil-
le kristillisyys oli itsestään selvästi osa 
maailmankatsomusta. Moni oli ollut 
”uskossa” lapsesta pitäen. 

Jollain tapaa ehkä kadehdin näiden 
nuorten ja nuorten aikuisten uskon-
nollista vakaumusta, joka säilyi heidän 
elämänsä kantavana voimana mahdol-
lisista epäilyksistä huolimatta. Omal-
la kohdallani uskonnollisuus tuntui ai-
na enemmän tai vähemmän roolisuo-
ritukselta, esitykseltä, jota esitin sopi-
akseni joukkoon. Luin Raamattua, ja 
opin argumentoimaan kristinuskon 
puolesta tavalla, joka ei missään ni-
messä läpäisisi tieteellisiä kriteerejä, 
mutta joka siinä seurassa kuulosti va-
kuuttavalta. 

Mahdolliset ristiriidat uskonoppien 
ja oman ajatteluni välillä saatoin kuita-
ta sillä, että ihmisen kognitiivinen ka-
pasiteetti ei aina riitä ymmärtämään 
Jumalan tahtoa. Onnistuin näyttele-
mään tätä roolia melko suvereenisti, 
ja sain jopa arvostusta seurakunnan 
muilta jäseniltä. Kerron tämän siksi, 
että haluan korostaa kristinuskon ja 
seurakuntajäsenyyden sosiaalista mer-
kitystä itselleni. Vaikka en saavuttanut 
uskonnollista vakaumusta oikeastaan 
missään vaiheessa, koin seurakunnal-



Markku Myllykangas

Joillakin mustakaavuilla, elä-
män ja kuoleman erikoismie-
hillä ja -naisilla, on hirveä 
hinku yrittää todistella, että 
esimerkiksi kristintaikausko 

ja tiede eivät ole toistensa vastakoh-
tia, saati vihollisia. Vaan limittäisiä tai 
rinnakkaisia tapoja hahmottaa maail-
maa. Puhutaan myös ”osittaisesta pääl-
lekkäisyysmallista”. 

Näitä tiedettä pilkkaavia näkemyk-
siä koetetaan epätoivoisesti pönkittää 
muun muassa korostamalla, että jois-
sakin tiedeyliopistoissa koulutetaan 
pappeja ja uskontoa tutkitaan hyvin 
monen eri tieteenalan näkökulmas-
ta. Mutta pappiskoulutus ja tutkimus-
kohteena oleminen eivät todista taika-
uskon ja tieteen olevan edes osittain 
päällekkäisiä.

Kirkon koulutuskeskuksen raa-
mattukouluttaja Mika Aspinen väit-
tää, että ”luterilaiset arvostavat kovas-
ti järkeä, tietoa ja tiedettä”. Mutta sit-
ten Aspisella lipsuu pahasti hänen ho-
ristessaan Jumalasta: ”Tutkikoon tiede 

vapaasti Jumalan kädenjälkiä maail-
massa. Melkein kaikki prosessit voi-
daan selittää tieteen kannalta. Kun an-
namme tieteen olla rauhassa tiedettä, 
annamme kunnian Jumalalle, joka on 
läsnä kaikessa, missä elämme, liikum-
me ja olemme”.

Kirkko & Koti -lehdessä (27.1.2021) 
oli juttu Kuopion piispan Jari Jolkko-
sen ateismiluennosta otsikolla ”Ateis-
mi ei ole uhka, välinpitämättömyys 
on”. Hän toteaa: ”Ei ole mitään syy-
tä olla tukemassa outoja näkemyksiä. 
Järkikin on Jumalan lahja ja sitä pitää 
kehittää.” 

Jos nuo ”oudot näkemykset” ovat 
eräänlaisia huuhaaoppeja, niin voi-
si äkkiseltään päätellä, että piispa ai-
nakin osittain hylkää aataminaikais-
ten paimentolaisheimojen taikauskoi-
set nuotiotarinat ja tekeytyy tiedemie-
heksi. Varsinkin, kun Jolkkonen vielä 
rohkaisee arvioimaan uskontoa mo-
raalisesti ja älyllisesti järjen ja tieteen 
valossa. 

Mutta ei. Koska lopuksi hän vesit-
tää edellä sanomansa: ”Ristiriidassa ei-
vät nimittäin ole uskonto ja tieteen tu-
lokset, vaan vastassa on naturalistinen 
maailmankatsomus.” Eli sittenkin olisi 
parempi uskoa vaikka maahisiin, men-
ninkäisiin, enkeleihin ja perkeleisiin 
kuin olla uskomatta. Uskonnottomuus 
on (ainoa) uhka? No, ainakin kirkolle. 

Muistakaamme, että Jolkkonen alle-
viivaa usein olevansa teologian tohto-
ri ja dosentti, siis jonkin sortin tiede-
mies. Ja pappejakin kouluttavan, tiede-
yliopistoksi itseään mainostavan Itä-
Suomen yliopiston hallituksen jäsen. 
Vaikka päätyökseen levittää ”yliopis-
totaustaista” taikauskoa, valeuutisia.

Jolkkonen luonnehtii itseään identi-
teetiltään kristityksi ja tutkijaksi. Hän 
ei osaa, eikä halua erottaa itsestään 
näitä puolia. Jolkkonen ei usko Juma-
laan kuten aurinkoon, yhtenä oliona 

muiden olioiden joukossa, vaan Juma-
laan kuten aurinkoon, jonka valossa 
hän näkee kaiken muun. Tämä on yhtä 
mystiskryptinen päästö, kuin Jeesuk-
sen suuhun pantu lausahdus: ”Minä 
olen tie, totuus ja elämä”. Tai ”Juma-
la on rakkaus”.

Taikauskossaan vahvojakin pappe-
ja löytyy. Rääväsuinen uskonpuhdis-
taja Martti Luther piti järkeä uskon 
pahimpana vihollisena. Takavuosi-
na kuopiolainen kirkkoherra Hannu 
Koskelainen julisti: ”Ihmiset eivät kai-
paa kylmää rationaalisuutta, vaan ra-
jat ylittäviä maailmoja. Kirkko on ra-
tionaalisuutta vastaan”. Huomattu on! 
Edellä mainitussa lehdessä pappi Mi-
ka K. T. Pajunen tiivisti uskonnon ole-
muksen: ”Olennaista ei ole tietäminen 
ja ymmärtäminen, vaan Kristuksen 
seuraaminen.” 

Koska Kristuksesta, Jeesuksesta tai 
Jumalastakaan ei ole mitään havain-
toa, pitänee sitten tyytyä seuraamaan 
vain heidän maanpäällisiä edustajiaan, 
pappeja. Mistään mitään tietämättä ja 
ymmärtämättä. Yuval Noah Harari: 
”Kun miljardi ihmistä uskoo keksit-
tyyn tarinaan tuhat vuotta, kutsutaan 
sitä uskonnoksi”.

Kun ihmiset uskovat esimerkiksi 
Raamatun kaltaisen, ristiriitaisen ja 
sekavan satukirjan sepustuksiin, hei-
dän uskonsa perustuu vain traditi-
oon, auktoriteettiin tai ilmestykseen. 
Mitään todisteita Raamatussa kerro-
tuille taikatempuille kuolleista herät-
tämisineen ei ole olemassa. Todisteek-
si eivät kelpaa hokemat ”Raamatussa 
sanotaan” tai ”Jeesus sanoo”. 

Tieteessä väitteiden tueksi vaa-
ditaan kunnollisia todisteita, tutki-
musnäyttöä. Uskonnot, nämä henki-
sen väkivallan käyttäjät, ovat aina ol-
leet pelkkiä järjen valon sammuttajia, 
tieteenvastaisia kehityksen jarruttajia. 
Iankaikkisesti.
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lisen yhteyden kannattelevana ja tur-
vallisena.  

Myöhemmin, 2003 käymäni ar-
meijan jälkeen, päädyin opiskelemaan 
Diakonia-ammattikorkeakouluun, jo-
ka silloin sijaitsi Diakonissalaitoksen 
yhteydessä Helsingissä. Halusin hank-
kia kirkollisen koulutuksen, koska sii-
nä elämänvaiheessa evankelis-luteri-
lainen kirkko näyttäytyi minulle vielä 
suopeana ja ystävällisenä työympäris-
tönä. Tiesin toki esimerkiksi naispap-
peuteen ja homojen vihkimiseen liit-
tyvistä ristiriidoista, mutta en antanut 
hälyäänten häiritä itseäni. 

Ehkä alitajuisesti ajattelin, että jos 
vain esitän hyvää kristittyä tarpeek-
si kauan, minusta lopulta tulee sellai-
nen. Huomaan nolostuvani ajatelles-
sani tuolloista itseäni; kuinka epävar-
ma sitä osaakaan olla, ja miten pitkän 
tien voi joutua käymään oppiakseen 
seisomaan omilla jaloillaan? Muuta-
man vuoden päästä kuitenkin valmis-
tuin. En mennyt kirkkoon töihin, vaan 
erilaisten mutkien kautta minusta tu-
li ensin vanhustenhoitaja, sitten kult-
tuurialan opiskelija ja lopulta väitös-
kirjatutkija. 

Pitkän opintotaipaleen aikana olen 
lukenut paljon, tavannut lukematto-
man määrän erilaisia ihmisiä, ollut 
mukana järjestöhommissa, matkus-
tellut ja kirjoittanut. Osaan nyt mää-
rittää paremmin suhteeni erilaisiin us-
komusjärjestelmiin ja aatteisiin, ja nä-
en myös selkeämmin, mistä ihmisen 
tarve uskoa johonkin uskonnolliseen 
auktoriteettiin juontuu. 

Lähtökohtaisesti uskonto on ni-
menomaan auktoriteettiuskoa: usko-
mista ja luottamista korkeampaan, 
suurempaan voimaan, jolla on valtaa 
ohjailla ja vaikuttaa ihmiseen ja mah-
dollisesti koko näkyvään maailmaan. 

Uskontoihin liittyy tavallisesti joi-
tain symboleja ja pyhiä tekstejä, jotka 
viittaavat hengelliseen todellisuuteen 
ja jotka auttavat ylläpitämään usko-
van ryhmän yhtenäisyyttä. Kristityl-
le ristin näkeminen johtaa ajatukset 
Jeesuksen uhrikuolemaan ja ylösnou-
semukseen, ja Raamattu todistaa Ju-
malan teoista historiassa. Kirkon teh-
tävänä on todistaa kristinuskon sa-
nomasta sanoin ja sakramentein se-

kä hyviä tekoja tekemällä. Nämä asiat 
opitaan Suomessa viimeistään rippi-
koulussa, jonka käy arviolta 75–80 % 
ikäluokasta.  

 Pirstaleinen nyky-
yhteiskunta
 Evankelis-luterilainen kirkko ja sen 
edustama uskonnollinen maailman-
katsomus ovat niin kiinteä osa suoma-
laista yhteiskuntaa, että niiden merki-
tystä on vaikea yliarvioida. Se, että jou-
luna mennään joulukirkkoon ja että 
lapsi saa nimensä kastetilaisuudes-
sa, muodostaa vain jäävuoren huipun 
niistä moninaisista tavoista, joilla us-
konto on läsnä ihmisten arjessa. 

Yhteiskunnan maallistuminen ei 
tarkoita uskonnon katoamista, vaan 
paremminkin monimuotoistumista 
ja sitä, että hengellistä elämää harjoi-
tetaan enenevissä määrin perinteisten 
kirkollisten instituutioiden ulkopuo-
lella. Verkon ja sosiaalisen median vä-
lityksellä syntyy löyhiä yhteisöjä, joi-
den jäsenet jakavat samansuuntaiset 
arvot ja kiinnostuksen kohteet. 

Tämä kehityskulku ei tietenkään 
koske vain uskonnollista järjestäyty-
mistä, vaan ilmenee myös politiikas-
sa, järjestöissä ja työelämässä. Yhteis-
kunnan pirstaloituminen erilaisiin ala-
ryhmiin mielenkiinnon, harrastuksen, 
työn, syntyperän tai aatteen pohjalta 
on aiheuttanut sen, että kokonaisuu-
den hahmottamisesta on tullut yhä 
vaikeampaa. 

Maailman monimutkaistumi-
nen saa osan ihmisistä haikailemaan 
mennyttä yhtenäisyyden aikaa ja hake-
maan yksinkertaisia vastauksia ongel-
miin, jotka ovat tavattoman vaikeita ja 
monimutkaisia. Populismin ja äärioi-
keiston esiinmarssi Euroopassa ja Suo-
messa ovat tästä esimerkkeinä. 

Evankelis-luterilainen kirkko on 
tässä suhteessa erikoisessa asemassa, 
koska se on aina pyrkinyt tasapainot-
telemaan konservatiivisten ja uudis-
tusmielisten jäsentensä välillä. Van-
hat näkemyserot naispapeista ja ho-
movihkimisistä hiertävät edelleen, ja 
ulkopuolisten mielestä kirkossa käy-
tävä keskustelu on jo aikaa sitten er-
kaantunut tämän ajan oikeasti rele-

vanteista ongelmista. Myötähäpeää 
on synnyttänyt esimerkiksi piispain-
kokouksen suositus siitä, ettei homo-
liittoja saisi siunata. Muiden kuin kirk-
koon ja kristinuskoon vakavasti suh-
tautuvien mielestä koko aihe on jok-
seenkin mieletön, kun ihmiskunta elää 
keskellä ilmastokriisiä ja kuudetta su-
kupuuttoaaltoa.  

No, miten sitten itse suhtaudun 
kirkkoon ja ylipäänsä sen edustamaan 
uskonnolliseen maailmankatsomuk-
seen? Tässä kohtaa on jo käynyt sel-
väksi, että en mitenkään kritiikittä. 
Kirkon ansiot sosiaalisen hyvinvoin-
nin edistämisessä ovat kiistattomat, 
mutta on epäselvää, tarvitaanko ny-
kypäivänä enää uskonnollista insti-
tuutiota huolehtimaan ihmisten pe-
rustarpeista.

On myös nähdäkseni kyseenalais-
ta, jos ihminen suuntaa toivonsa yli-
luonnolliseen toimijaan sen sijaan, et-
tä kantaisi itse vastuun omasta elämäs-
tään ja valinnoistaan. Tämä ei tarkoita, 
että ihmisen tulisi pärjätä yksin, vaan 
että hän ottaisi paikkansa yhteisönsä 
täysivaltaisena jäsenenä. 

En kiellä, etteikö uskonnollinen va-
kaumus voisi rohkaista ihmistä ja aut-
taa häntä löytämään merkityksen elä-
mälleen, ja onhan myös kristillisillä 
perinteillä arvonsa. Seurakuntayhte-
ys voi parhaimmillaan tukea yksilön 
henkistä kasvua, antaa tukea ja lohdut-
taa vaikeina aikoina. Mutta sen ei pi-
täisi tukahduttaa uteliaisuutta tai ra-
joittaa sitä luovaa ja kekseliästä poten-
tiaalia, joka meissä jokaisessa on. Liian 
usein uskonnollisuus mahdollistaa sil-
mien sulkemisen ja moraalisen ylem-
myydentunnon sen sijaan, että osoit-
taisi tien kestävään tulevaisuuteen. 

Vaarallisinta on kuitenkin se, jos ih-
minen ei kykene tarkastelemaan kriit-
tisesti omaa uskomusjärjestelmäänsä 
ja näe, että parhainkin maailmanse-
litys on vain niin hyvä kuin ihmisen 
rajallinen käsityskyky antaa myöten. 
Kapeakatseisuuden uhka on olemassa, 
olipa kyseessä sitten kristitty tai ateisti 
tai jotain siltä väliltä. Tämä vaatimaton 
viisaus ei poista omaan maailmankat-
somukseeni liittyviä ristiriitoja, mutta 
se on kuitenkin jotain, minkä varaan 
rakentaa ymmärrystä. 

KAKSILLA RATTAILLA
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Kulttuuri ja kirja-arviot

FILOSOFIN SIVALLUKSIA
Timo Airaksinen, Hyvinvointivaltion 
hylkäämät. Ikääntyneiden hoidon etiik-
ka. Bazar Kustannus Oy, 2020

Risto Puumalainen

Käytännöllisen filosofian emeritus-
professori Timo Airaksisen tuottelias 
ajattelu ja kirjoittaminen jatkuu. Aka-
teemisten töidensä lisäksi hän on käsi-
tellyt myös monia ajankohtaisia aihei-
ta. Tässä kirjassa hän käsittelee ehdot-
toman ajankohtaista asiaa Suomessa, 
koska ikääntyneiden ja vanhojen hoi-
don puutteet ovat puhuttaneet maas-
samme jo vuosien ajan.

Tämä on pakko kirjoittaa
Esipuheessaan Airaksinen paljastaa 
miettineensä kirjalleen nimeä Hoiva-
pommi, mutta jokin ylempi taho ei ol-
lut katsonut sitä sopivaksi. Nimi olisi 
Airaksisen mukaan ollut hyvä, koska 
vanhustenhuollon nykytila on hänen 
mielestään katastrofaalinen. Se tulee-
kin kirjassa monisanaisesti ja kärjek-
käästi esille. Tosin kirjoittaja myöntää, 
ettei kirja ole tilastokirja, ei edes tosi-
asioiden esittelyä, paitsi nimeksi. Hän 
kirjoittaa myös, ettei ole yhtä totuut-
ta, toisia onnistaa ja toisia ei.

Kirjassaan Airaksinen käsittelee fi-
losofisesti vaikeaa asiaa, jonka hänen 
mielestään hallitseva eliitti pyrkii peit-
telemään hyväpuheellaan. Kirjoittaja 
on itse yli 70-vuotias ja on vahvasti 
huomannut seuraavaa: ”Ikää tulee ja 
terveys menee, vaan kukaan ei enää 

piittaa, paitsi siitä, etten vaan tulisi ko-
vin kalliiksi valtiolle, veronmaksajille."

Airaksinen jatkaa esipuhettaan: 
”Tämä kirja yrittää ymmärtää vanhe-
nemista, vanhuutta ja vanhaa ihmis-
tä, koska ilman ymmärrystä toimin-
ta on haparointia pimeässä. Eliitille se 
tuntuu sopivan, kärsivä ihminen on 
eri mieltä.”

Kirjoittaja tuntuu siis löytäneen ai-
nakin yhden syyllisen vanhustenhuol-
lon huonoon tilanteeseen.

 Johdannossa kirjoittaja todistaa 
YLE-uutisen avulla vanhustenhuol-
lon erittäin heikon tilanteen. Vanhus-
ten hoitopaikkoja on vähennetty vuo-
sikausia aivan liikaa. Se ruuhkauttaa 
päivystyksen ja uuvuttaa ainakin jul-
kisella puolella työskentelevät hoitajat, 
mutta silti säästöjä pitäisi löytyä lisää. 
Airaksisen mukaan toimittajatkin kir-
joittavat mieluummin draamaa kuin 
faktaa, sillä toimittajat haluavat lisää 
lukijoita, eikä heitä saavuteta kriitti-
sillä ja pessimistisillä jutuilla.

 Vanhan onnellisuus
Varsinaisessa asian käsittelyn ensim-
mäisessä luvussa Airaksinen käsitte-
lee onnellista vanhuutta. Hän kirjoit-
taa onnellisuuden luonteesta ja oikeas-
ta tavasta ymmärtää asia. Hänellä on-
kin siihen vahva kokemus, sillä hän 
on ajatellut onnellisuutta vuosikym-

meniä ja julkaissut siitä akateemisia 
tutkimuksia.

Airaksinen käsittelee onnellisuutta 
monella tavalla. Hän selittää asiaa aja-
tuskokeilla, esimerkiksi aseman vaih-
dolla, suhteellistamisella ja vertailulla. 
Teksti menee välillä sen verran filoso-
fiseksi, että tällainen tavallinen lukija 
joutuu ponnistelemaan ymmärtääk-
seen asian. Selväksi tulee kuitenkin 
se, että onnellinen vanhuus on har-
haa, utopiaa. Airaksinen on vakuut-
tunut siitä, että ihmisen on paras olla 
ajattelematta onnellisuutta, sillä rehel-
lisesti asiaa mietittyään joutuu totea-
maan, ettei ole onnellinen. Hurja väi-
te, mutta varmaan totta jonkin filoso-
fisen ajatuskulun mukaan.

Vanhan onnellisuuden Airaksinen 
kirjoittaa olevan aina rajoitettua, kos-
ka ihminen on vanha ja vaivainen, ra-
joittuneeseen elämisen malliin sidot-
tu. Hän tosin loiventaa mielipidettään 
kirjoittamalla, ettei onnellisuudella ole 
oikeaa mallia ja lopullista muotoa.

Onnellisen vanhuuden tai aina-
kin mielenrauhan vanha voi Airaksi-
sen mukaan saavuttaa tyytymällä val-
litsevaan tilanteeseensa ja luopumalla 
pitkäkestoisuutta ja kaukokatseisuut-
ta vaativista projekteistaan. Jos vanha 
ihminen ei yritä mitään ja haluaa vain 
niitä asioita, mitä hänellä jo on, hän 
voi kokea elävänsä hyvää elämää. Kui-
tenkin Airaksinen kärjistää, mitä van-

hemmaksi tulee, sitä suurempi uhka 
mielenrauhalle ikä on.

 Toisessa luvussa Airaksinen kir-
joittaa ikääntymisen ristiriitaisuudes-
ta. Ihmiset pystyvät nykyään elämään 
pitempään, mutta siitä ei saisi aiheutua 
kustannuksia yhteiskunnalle. Niinpä 
ihmiset elävät yhä vanhemmaksi, mut-
ta heidän elämänsä käy yhä kurjem-
maksi. Airaksinen näkeekin suoma-
laisen hoitojärjestelmän niin huono-
na, että perusremontti tarvitaan juuri 
nyt. Hänen mukaansa Suomi on luo-
punut hyvinvointivaltion mallista oi-
keistolaisen talousliberalismin henges-
sä. Airaksinen pitää jopa totena, että 
eliitti on unohtanut vanhat ja jättä-
nyt heidät limboon, kiirastulen odo-
tushuoneeseen. Airaksisen näkemyk-
sen mukaan vanhainhoidon etiikka ja 
politiikka olisi väistämättä erilaista, jos 
aikuinen eliitti suostuisi ajattelemaan 
omaa vanhuuttaan.

 Vanhan armoton osa
Kolmannen luvun otsikkona on katoa-
va minuus. Luvussa on useita alaotsi-
koita, ja ne antavat masentavan kuvan 
vanhenemisesta ja vanhuudesta. Van-
huuden ajattelemiseen liittyy Airaksi-
sen mukaan jotakin samaa kuin kuole-
misen ajattelemiseen, samaa abstrakti-
suutta ja pelottavuutta, jolle ei voi mi-
tään. Hyvätkin muistot ahdistavat, sillä 
ne ovat jo mennyttä kadotettua aikaa. 
Pahat muistot, häpeä ja syyllisyys ovat 
puolestaan ikuinen taakka, ja kauhea-
na Airaksinen näkee myös elämättö-
män elämän muistot ja kokemukset.

Airaksinen kokee vahvasti ja moni-
sanaisesti vanhenemisen yhtenä kärsi-
myksen muotona. Hänen mukaansa 
tämä ajatus on ristiriidassa hänen ai-
kaisemmin kirjoittamansa kirjan Van-
huuden ylistyksen kanssa. Tämäkin 
kirja oli hänen mielestään kirjoitta-
jalleen totta sen kirjoittamisen aikaan, 
mutta ajan kuluessa näkökulma väistä-
mättä vaihtuu. Airaksinen toivoo, että 
nämä kirjat täydentävät toisiaan.

Tässä luvussa kirjoittaja sivaltaa 
koko ammattihoitajien maailmaa. Ai-
raksisen mielestä se on kova ja armo-
ton, ja se taas näkyy selkeästi vanhus-
ten kohtelussa. Airaksinen väittää, et-
tä eliitti opettaa hoitohenkilökunnan 
ajattelemaan oikein, ruokkimaan van-
hukset, koska niin kuuluu tehdä. Ai-
raksinen kirjoittaakin hyvän hoidon 
etiikan olevan ohut ja sen ytimessä on 

byrokratia ja halu pysytellä hoidetta-
van yläpuolella. Tuohon lauseeseen 
voi jonkun terveydenhoidon ammat-
tilaisen lukeminen loppua, vaikka Ai-
raksinen onkin todennäköisesti viil-
tävän oikeassa ainakin ”huonoimpi-
en” ammattilaisten osalta, ehkä niiden 
väsyneimpien.

Vialliseksi Airaksinen nimeää myös 
länsimaisen ja suomalaisen kulttuu-
rinkin, koska se hänen mukaansa kiel-
tää vanhuuden identiteetin ja arvos-
tuksen. Airaksinen kuitenkin jälleen 
pehmentää rajua kritiikkiään totea-
malla, että tilanne on tietenkin mo-
nimutkainen ja tapaukset vaihtelevat 
suuresti.

Viimeinen eli neljäs luku käsitte-
lee hoivaa, hoitoa ja vajeita. Ensim-
mäisenä Airaksinen kirjoittaa robo-
tiikan vaikutuksista vanhusten hoi-
dossa. Hän kirjoittaa monipuolisesti 
erilaisista teknisistä mahdollisuuksista 
ja tulevaisuuden kuvitelmista. Lopul-
ta hän päätyy ajatukseen, että olemme 
kuitenkin vielä kaukana itseohjautu-
vasta tekoälystä ja roboteista.

Piiloaggressioita ja 
vääristynyttä armoa
Seuraavaksi Airaksinen keskittyy tun-
teisiin. Hänen mukaansa armo, sääli, 
lohtu, hoiva ja toivo ovat avainsanoja 
hoitoammatissa, mutta ne on hylätty. 
Teknistyneen konemaailman insinöö-
rit ja hallinnon byrokraattiset juristit 
valtaeliitteineen eivät puhu tunteis-
ta. Siispä ikäihmiset ovat Airaksisen 

mukaan tunteettoman järjestelmän ar-
moilla.

Tunteita kirjoittaja kyllä sanoo jär-
jestelmässä olevan, sillä hän kirjoittaa: 
”Heikko hoiva johtuu piilotetusta ag-
gressiosta, vanhenemisen pelosta ja 
sen tuottamasta piilotetusta vanhuu-
den vihaamisesta.” Siksi koko hoiva-
järjestelmä on Airaksisen mukaan ra-
kennettava uudestaan ja sen työnteki-
jät koulutettava tuntemaan aivan eri 
tavalla.

Neljännessä luvussa käsitellään 
myös eutanasiaa. Kirjoittaja on vah-
vasti eutanasian kannalla ja kirjoit-
taakin, että ainoa kelvollinen etiik-
ka tässä yhteydessä on aivan minima-
listinen armon myöntö ja julmuuden 
kielto. Uskontoon tai uskonnottomuu-
teen liittyvät kysymykset eivät nouse 
esiin, mutta Airaksinen kuitenkin to-
teaa: "Uskoneliittien ei pitäisi tyrkyt-
tää omia dogmejaan ihmisille, jotka 
eivät usko.”

Aina on toivoa
Viimeinen väliotsikko on nimeltään 
Kohti parempaa maailmaa. Airaksi-
nen on sitä mieltä, että järjestelmän 
viat ovat korjattavissa, mutta hänel-
lä ei ole paljon mitään sanottavaa sii-
hen. Hän kuitenkin ehdottaa vanho-
jen vapautusliikkeen ensimmäiseksi 
askeleeksi pakollisen eläkeiän poistoa.

Ikäihmisen halut ja tarpeet pitää Ai-
raksisen mukaan huomioida yksilölli-
seltä pohjalta. Hoiva merkitsee hänen 
mielestään yksilöityä asiakasta, lohtua, 
armoa ja sääliä. Airaksinen kirjoittaa, 
että kaikkea tuota koulutettu sosiaali-
väki vierastaa.

Lopussa Airaksinen toteaa, että 
suurin armo on vapahtaa vanha laki-
en ja säädösten kahleista, niistä, jot-
ka riistävät häneltä yksilöllisyyden, 
vapauden ja lopulta jopa ihmisarvon.

 Jäin lukemisen jälkeen hämilleni. Ko-
konaisuus oli kuin pitkä ja perusteltu po-
pulistisen mielipidekirjoitus. Kirjoittaja 
osaa varmasti asiansa, tietää vähintään 
tarpeeksi kirjoittamastaan aiheesta, mut-
ta liioittelevat ilmaisut ja erityisesti tois-
ten tunteiden varma ”tietäminen” syövät 
luotettavuutta. Mielelläni lukisin myös 
muiden filosofien ja yhteiskuntatieteili-
jöiden mielipiteen kirjasta. Kirja kuiten-
kin herätti ajatuksia ja vahvoja tunteita 
vakavasta yhteiskunnallisesta ongelmas-
tamme. Ja se on hyvän kirjan ominai-
suus, ainakin minun mielestäni.

Kulttuuri ja kirja-arviot
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OVATKO ROBOTIT TARPEEKSI 
INHIMILLISIÄ HOITAMAAN IHMISIÄ?
Ville V. Kokko

Tuomo Särkikoski, Tuuli Turja ja 
Jaana Parviainen (toim.): Robotin 
hoiviin? Yhteiskuntatieteen ja filoso-
fian näkökulmia palvelurobotiikkaan. 
Vastapaino. 288 s. 2020. 

Teknologian kehitys muuttaa maa-
ilmaa entistä nopeampaan tahtiin, ja 
selviytyäksemme muutoksista ilman 
lukemattomia suuria ja pieniä hait-
tavaikutuksia meidän on varaudutta-
va niihin jo ennalta. Onneksi olemme 
havahtuneet käymään tätä keskuste-
lua. Esimerkiksi sellaiset kirjat kuin Ja-
mie Susskindin Future Politics ja Yu-
val Noah Hararin Homo Deus ja 21 
oppituntia maailman tilasta tarkaste-
levat asiaa globaalista näkökulmasta. 
Tämän lisäksi tarvitaan puheenvuo-
roja, jotka herättävät ja selkeyttävät 
keskustelua tarkemmin määritellyil-
lä aloilla. Tuomo Särkikosken, Tuuli 
Turjan ja Jaana Parviaisen toimittama 
Robotin hoiviin?: Yhteiskuntatieteen ja 
filosofian näkökulmia palvelurobotiik-
kaan on hyvä esimerkki tällaisesta pie-
nempään alueeseen tarkentavasta pu-
heenvuorosta.

Robotin Hoiviin? käsittelee nimensä 
mukaisesti kysymyksiä siitä, mitä pi-
täisi käytännöllisesti, eettisesti ja filo-
sofisesti ajatella palveluroboteista, jot-
ka avustavat ihmisiä. Yksi keskeisim-
piä teemoja on se, voiko robotti olla 
tarpeeksi inhimillinen sellaisiin teh-
täviin – tosin kysymystä lähestytään 
konkreettisista käytännön lähtökoh-
dista, ei epätoivolta haiskahtavana yri-

tyksenä todistaa ihmisten erityisyys. 
Vastauksena onkin monipuolinen tar-
kastelu pelkän ”kyllä” tai ”ei” sijaan.

Toinen kirjan kantava teema on se, 
että mielikuvamme (palvelu)roboteis-
ta ovat suurelta osin tieteisfiktiota. Ny-
kyajan robotit ovat lähinnä yhtä tehtä-
vää ehkä suhteellisen ”älykkäästi” suo-
rittavia työkaluja, mutta robotti-käsit-
teen alkuajoista lähtien meillä on ollut 
sitkeitä mielikuvia ihmistä kokonais-
valtaisesti muistuttavista koneista.

Kirjan lukujen kaari aloittaa yleises-
tä robottien esittelystä, siirtyy varsinai-
seen palvelurobotiikkaan, ja lopettaa 
pidemmälle viedyillä pohdinnoilla ro-
boteista ylipäätään.

Ensimmäinen luku ”Kaikki itses-
tään – automaatin jäljillä” tarkastelee 
robottia sekä fiktiivisenä hahmona että 
siinä konkreettisen teollisuusrobotin 
hahmossa, jossa se ensin toteutui. Toi-
sessa luvussa ”Käyttöliittymä robotti-
kuoressa” tarkastellaan robottien nä-
ennäistä inhimillistämistä ja tuomis-
ta vuorovaikutukseen ihmisten kanssa.

Kolmas luku ”Robotiikasta apua 
hoivaankin?” koskee konkreettises-
ti ihmisille hoivaa antavia robotteja 
ja sitä, mihin tehtäviin ne riittävät ja 
milloin tarvitaan oikeaa inhimillistä 
kosketusta. ”Robotin roolit hoitajien 
silmin” jatkaa tätä teemaa rakentaen 
aiheen tarkastelun terveysalan ammat-
tilaisilta kerätyn kyselyaineiston ym-
pärille.

Viides luku ”Työn ja robotin lisäarvo 
– miten jaetaan?” vaihtaa toisenlaiseen 
aiheeseen ja nimensä mukaisesti käsit-

telee sitä, kenelle lisäarvo kuuluu ja mi-
ten tulonjako on hoidettava robottien 
työpanoksen muuttamassa yhteiskun-
nassa. Kuudes ja viimeinen luku ”Ro-
botit vastuuseen?” keskittyy kysymyk-
seen siitä, kuka on vastuussa robottien 
tekemisistä, ja mitä tapahtuu, jos ku-
kaan ei ole. Samalla se innostuu tosin 
puhumaan vähän kaikesta muustakin 
robotteihin ja vastuuseen liittyvästä.

Kirjan luvut kattavat useampia hy-
vinkin erilaisia näkökulmia, mikä on 
vahvuus aiheen kokonaisvaltaisen tar-
kastelun kannalta. Toisaalta artikkelien 
kirjo on niin laaja, että vaikka kirjaa voi 
lukea niin kuin se on oletettavasti tar-
koitettu roboteista ihmisten hoivaaji-
na ja auttajina kertovana kirjana, jossa 
on mukana myös yleisempiä kysymyk-
siä robotiikasta, sitä voisi melkein yhtä 
hyvin lukea yleisenä esityksenä robo-
tiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Pal-
velurobotiikkaan selvästi liittyvät ky-
symykset vievät niin paljon tilaa, että 
kyseessä ei ole varsinaisesti yleisesitys, 
mutta muille aiheille on myös annet-
tu paljon tilaa siihen nähden, että ky-
seessä ei olisi yleisesitys. Kokonaisuus 
tai kirjan teema on siksi teknisesti hie-
man hajanainen, mutta kaikki artikkelit 
ovat silti mukaan ottamisen arvoisia ja 
luovat kokonaisvaltaista kuvaa aiheesta.

Robotin hoiviin? tuo oman tarpeel-
lisen osansa keskusteluun siitä, miten 
selviämme tulevaisuudesta. Lisäksi se 
on kiinnostavaa luettavaa kenelle ta-
hansa teknologisen muutoksen mo-
nialaisesta tutkimuksesta kiinnostu-
neelle.

SYNTYJÄ SYVIÄ, HUUMORIA 
UNOHTAMATTA

Enqvist, Kari 2020. Kangastuksia var-
jojen talossa. Todellisuutta etsimässä. 
WSOY,  304 sivua.

Esa Ylikoski

Emeritusprofessori Kari Enqvistillä 
on laaja suomenkielisten tieto- ja kes-
kustelukirjojen tuotanto; tämä uusin 
on hänen mukaansa osaltaan sukua 
kirjoille ”Olemisen porteilla” ja ”Mo-
nimutkaisuus” ja niiden eräänlainen 
laajennus. 

Keskeisellä sijalla on tietoisuuden 
ja todellisuuden välinen suhde fysii-
kan, erityisesti kvanttifysiikan valos-
sa. Samoin järjen, tolkun ja huumorin-
kin valossa. Arkipäiväisyyden taakse 
kurkottava tiede on Enqvistille henki-
syyttä. Koska kirjan aihe on mitä laa-
jin, tuntemamme maailma ja ken-
ties muitakin mahdollisia maailmoja, 
esittelen tässä hieman laajemmin vain 
eräitä kohtia. 

Kyytiä saavat kuvitelmat siitä, että 
ihmisen aineeton sielu on aineellisesta 
ruumiista riippumaton ja voi irtaantua 
siitä, jopa välttää kuoleman. Sielun ja 
jumalien henkimaailmaan uskomisen 
takinliepeessä roikkuu jopa tuhansia 
kakkos- ja kolmosvitjan henkiolentoja.

Jos yhtäältä aineesta riippumatto-
mia henkiä olisi, ne olisivat siitä kum-
mallisia, että nekin liikkuisivat 30 ki-
lometriä sekunnissa suhteessa Aurin-
koon. Samoin ne liikkuvat Auringon 
matkassa Linnunradassa. Ne osaavat 
myös kiihtyvyyksiä sekä tuntevan pai-
novoiman ja välttävät keskipakoisvoi-
mat. 

Henget siis ratsastavat Newtonin 
lakeja tottelevalla aineella. Mutta kun 
mitään yhteyttä aineen elekroneihin 
ja kvantteihin ei ole, henkiolennois-
ta puhuttaessa pitää tolkku jättää na-
rikkaan. Tunnekokemuksille ei löydy 
ymmärryksen tukijalkaa. Luonnon-
tieteen sijaan selityksiä voi etsiä ih-
mismielestä, joka luo tarinoita yksin 
ja porukalla.

Yliluonnollisten ilmiöiden inhimil-
listä alkujuurta kuvannee myös niiden 
ihmisen mittainen kokoluokka. Miksi 

henkiolennot eivät ole kilometrin kor-
kuisia tai pienen pieniä? Miksei räyhä-
henki siirtele kaappien sijasta kerros-
taloja? No, parimetrisen hengen näki-
jää kutsutaan maagiksi tai samaaniksi, 
mutta miljoonan kilometrin suurui-
sen demonin erottavaa tähtitieteilijää 
vinksahtaneeksi.

Enqvist kantaa huolta kuoleman jäl-
keen harhailemaan jääneen sielun pit-
kästymisestä. Miten se saa aikansa ku-
lumaan ilman oikeaan elämään kuu-
luvia tuhansia asioita, juttelua, luke-
mista, musiikkia, urheilua. Sellainen 
haahuilu tuntuisi helvetilliseltä.

Sama lapsellisuus pätee myös juma-
liin, jotka ovat kuin sarjakuvasankarei-
ta, ihmisiä, joilla on erityisvoimia. Kris-
tittyjen Jumalan kerrotaan milloin ra-
kastavan ihmisiä, milloin suuttuvan 
heille. Millaista käytöstä tämä on ai-
neettomalta hengeltä? Viha ja rakkaus 
liittyvät aineeseen, aivotiloihin ja hor-
monituotantoon. Niitä sopii odottaa su-
pervoimin varustetulta ihmiseltä, mut-
ta ei kaikkivaltiaalta maailmanhengeltä. 

Henkimaailmaan uskovat ihmiset 
eivät välitä painovoimasta. Heille pe-
lissä on pikemminkin toivo kuin tosi-
seikat – toivo irtaantua arkitodellisuu-
desta, sen jatkuvista vaatimuksista ja ra-
joitteista, jatkuvasta maanantaista, joka 
harmaana levittäytyy niin kauas kuin 
jaksaa katsoa. Henkiolennot voi pistää 
ihmisen ikuisen toiveajattelun piikkiin. 

Samalla lailla Enqvist antaa kyytiä 
vaihtoehdolle, että henkitodellisuus on 
olemassa, mutta se sijaitsee toisaalla. 
Esimerkiksi kristittyjen ja muhamet-
tilaisten taivas ja miksei myös helvetti. 
Ruumiin ylösnousemista markkinoi-
daan atomipuheen sijaan lähinnä epä-
määräisen henkiolennon tai sielun ka-
puamisena taivaaseen. Jos sielulla olisi 
paino, se putoaisi maata kohti. 

Kristillinen paketti edellyttää jonkin-
laista esiolevaa aineetonta substanssia. 
Ihmisen yksilöllisen minuuden kvant-
tifysikaalinen esitys, elämänkansio, jo-

ka sisältäisi luvuttoman määrän sie-
lun tiedostoversioita koko elämän ajal-
ta päivämäärineen ja kellonaikoineen. 
”Voi myös olla, ettei idea kristillisestä tai-
vaasta ole sen syvällisempi eikä uskot-
tavampi kuin Valhalla, jonne kertoman 
mukaan viikingit kuoltuaan kokoontui-
vat juomaan simaa.”

Ajatus aineellisen maailman takana 
sijaitsevasta henkisestä todellisuudesta 
viestii usein myös epäluottamuksesta 
tieteeseen. Aineellinen maailma tun-
tuu liian rajatulta ja liian rajoittaval-
ta. Toivo eräänlaisesta sielun pakopai-
kasta on ymmärrettävä ja lohdullinen. 
On mahdollista ripustaa elämäntapan-
sa sen varaan. Tosin se vaatii jatkuvaa 
tasapainoilua, jonkin verran itsepe-
tosta ja paljon jeesusteippiä paikkai-
lemaan repeämiä, joista reaalitodelli-
suuden räikeä valo kuultaa.

Vaihtoehtona on myös naturalisti-
nen maailmankuva. On vain ainetta, jo-
ka samalla on myös energiaa. Luonnos-
sa vallitsee vain luonnollisia syitä. Tä-
mä koskee paitsi atomeja ja molekyylejä 
myös kaikkea sitä, mitä normaalisti em-
me pysty luonnontieteiden keinoin ku-
vailemaan. Ihmisillä on myös toisensa.  

Inhimillisen tietoisuuden ja todelli-
suuden välinen suhde myös fysiikan, 
erityisesti kvanttifysiikan valossa, tarjo-
aa mahdollisuuksia monenlaisiin poh-
dintoihin. Niitä löytyy loogisesti edeten 
Enqvistin kirjasta sen verran runsaasti 
mikrokosmoksesta makrokosmokseen 
ja lopuksi kenties sen ylikin niin, että 
luettelematta paras. Kannattaa tutustua, 
mutta teksti ei ole kaikin osin helppoa.

Loppuluvussa Enqvist sanoo ai-
neen, avaruuden ja ajan riippuvan 
toisistaan, ne ovat saman perustodel-
lisuuden ilmentymiä. Tämä kuva sal-
lii multiversumin. Hän sanoo kvant-
tifysiikan vihjaavan, että aineellinen 
todellisuutemme, maailmankaikkeu-
temme on koko universumissa, kaikki-
en mahdollisten kvanttitilojen avaruu-
dessa vain paikallinen historiajuonne. 
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KORONAEPIDEMIA VOITETAAN 
JÄRJELLÄ JA YHTEISTOIMINNALLA

Timo Karjalainen

Aloitetaan oikaisulla. Numeron 4/2020 pääsih-
teerin palstalla sanoin Joe Bidenia ensimmäi-
seksi katoliseksi Yhdysvaltain presidentiksi. 
Oikeastihan John F. Kennedy oli ensimmäi-
nen katolinen presidentin virassa, ja Joe Biden 

nyt toinen. Kiitän tarkkasilmäisiä lukijoita ja pahoittelen 
epätarkkuutta.

Yhdysvalloissa Biden laittoi ensi töikseen liittovaltion 
koronaviruksen torjuntaohjeet tolkulliselle tolalle, ja hur-
jat tartuntamäärät taittuivat jyrkkään laskuun. Samalla ro-
kotuskampanja on saatu vauhtiin.

Suomessa sen sijaan tartuntamäärät ovat olleet kasvus-
sa. Suomen tartuntamäärät ovat edelleen verrattain alhai-
set, mutta jotain on tehty väärin, kun tartuntoja taas ryöp-
sähtää, vaikka ne oli aiemmin saatu puristettua vähiin.

Oma osansa uudesta korona-aallosta on uusilla virus-
muunnoksilla, jotka tarttuvat herkemmin. Samalla kuiten-
kin leviämistä on yritetty estää käytännössä lepsummin 
kuin aiemmin. Ilmiötä on jo ehditty nimittää koronavä-
symykseksi. Kun rajoitusten kanssa on jo eletty pitkään, 
niistä aletaan lipsua. 

Oma lukunsa ovat erilaiset disinformaation levittäjät 
ja positiivisen energian kaupustelijat, jotka pitävät koko 
koronaa salaliittona tai turhana hössötyksenä tai jonain 
mikä iskee vain negatiivisiin murjottajiin jotka eivät syö 
"luonnollisesti".

Hyvät kanssasuomalaiset. Koronavirus on vakava tau-
ti, joka iskee myös nuoriin perusterveisiin. Suurin tartun-
nansaaneiden ikäryhmä ovat 20-29 -vuotiaat (22%), ja al-
le 20-vuotiaitakin on sairastuneista 19%. Siis lähes puolet 
on alle 30-vuotiaita. Vaikka kuolleisuus painottuu iäkkäi-
siin, merkittävä osa nuoristakin sairastuneista saa pitkä-
kestoisia ikäviä jälkioireita. Erään reumalääkärin sanoin 
"lääketieteellisesti erittäin mielenkiintoisia, mutta ei sel-
laisia toivoisi kenellekään".

Meillä on aiempiin aikoihin nähden huikean laaja ja 
tarkka tietämys taudinaiheuttajasta, SARS-CoV-2 -viruk-
sesta, ja miten se tarttuu ihmisestä toiseen. Tiedämme, et-

tä kaksi keskeisintä tartuntatapaa ovat uloshengityksen pi-
sarat ja kädet. Tiedämme, että saippuapesu tuhoaa virus-
ta käsistä tehokkaasti. Tiedämme, että hengityssuojaimet 
estävät virusta sisältävien pisaroiden leviämistä. Tiedäm-
me, että laulaminen ja raskaasti hengittäminen aiheutta-
vat voimakkaampaa pisaroiden uloshengitystä.

Meillä on hyvin kattavasti kaikkialla tarjolla saippuaa 
ja puhdasta lämmintä vettä. Epidemian myötä myös kä-
sidesi on tullut tarjolle lähes joka paikkaan. Kasvomas-
keja saa kutakuinkin joka kaupasta ja monissa paikoissa 
maskeja jaetaan kävijöille. Laulamisen ja puuskuttamista 
aiheuttavat toiminnat kuten urheilun voi järjestää väljil-
lä etäisyyksillä tai jättää kokonaan tauolle.

Oltaisiinko siis järkeviä ja toimitaan niin, ettei virus 
pääse leviämään? Kyse ei pääsääntöisesti ole pystymises-
tä, vaan valinnasta.

Tartuntojen vähentämiseksi on suositeltu välttämään 
joissakin palveluissa asiointia, ja yritystoimintaa on rajoi-
tettu tai kokonaan suljettu esimerkiksi ravintola-alalla ja 
matkailussa. Tartunnanrajoitustoimia on kritisoitu siitä, 
että ne ajavat yrittäjiä ja työntekijöitä taloudellisiin vai-
keuksiin. On tietysti selvää, että koronaepidemiasta kär-
siviä yrityksiä ja työntekijöitä on tuettava. Meillä on va-
kavarainen, vauras yhteiskunta joka pystyy kyllä autta-
maan väliaikaisesti heikolle toimeentulolle jääneitä. Ne 
tukipäätökset on vain tehtävä nyt nopeasti.

Mutta ei ole järkevää antaa koronaviruksen levitä sen 
takia, että jonkun täytyisi saada elantoa juomanlaskemi-
sesta tai jollakulla polttelee päästä kuntosalille joka viik-
ko. Otetaan nyt ihan ensimmäiseksi lähtökohdaksi se, mil-
lä toimenpiteillä viruksen leviäminen estetään. Sen jäl-
keen tuetaan heitä, joiden toimeentuloa epidemian tor-
junta uhkaa.

Tiedämme, että rukoilemalla ja virsiä laulamalla tämä 
epidemia ei taltu vaan pahenee. Tiedämme, miten toimi-
malla virus pidetään kurissa ja osaamme valmistaa rokot-
teita virusta vastaan.

Toimitaan järjellä tietomme mukaisesti ja välitetään 
kanssaihmisistä. Yhdessä saamme tämänkin epidemian 
nujerrettua.
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toimitussihteeriltäJÄRJEN KÄYTÖSTÄ JA  
ESIMERKIN VOIMASTA
Eero K. V. Suorsa

Maailma on täynnä to-
dellisuuden havain-
noimiseen pohjaavaa 
tietoa, mutta myös 
tiedoksi naamioitua 

vähemmän perusteltua ”tietoa”. Va-
leuutisten määrä on suuri, ja kenties 
kummallisinta tässä on se, että nämä 
vähemmän luotettavat ”informaati-
on” lähteet saavat tuulta alleen aika-
na, jolloin edellä mainittua todelli-
suuteen pohjaavaa tietoa on saatavil-
la enemmän kuin koskaan ennen ja 
erittäin helposti. Hakukoneen äärel-
lä on helppoa tyydyttää uteliaisuuten-
sa ja tiedon janonsa maailmassa val-
litsevista tosiasioista, ja moni huomaa 
monasti verkkotietosanakirja Wikipe-
dian äärellä päätyvänsä lukemaan jos-
tain aivan muusta aiheesta kuin mis-
tä alun perin ryhtyi etsimään tietoa.

Korona-aikana erilaisten valeuutis-
ten ja salaliittoteorioiden määrä on ki-
vunnut korkeuksiin, mutta totuuden ja 
tosiasioiden merkitys on ollut jo en-
nen pandemiaa heikoissa kantimissa. 
Nämä havainnot saattavat tuntua ris-
tiriitaisilta: miksi disinformaatio ja en-
nen kaikkea sen levittäminen kukkivat 
maailmassa, jossa on saatavilla suun-
nattomat määrät hyvin tutkittua ja pe-
rusteltua tietoa? 

Kyse on myös olennaisimmista sei-
koista kuin pelkästä tiedosta. Pelkkä 
tiedon ja informaation valtava määrä 
ja helppo saavutettavuus kun ei vielä 
tarkoita sitä, että näitä kahta pystyi-
si tulkitsemaan ja hyödyntämään ele-
tyssä elämässä ja jokapäiväisessä arjes-
sa. Käytän ruoanlaitosta nousevaa ver-
tauskuvaa: kokilla voi olla keittiössään 
huikaisevan hyvät raaka-aineet loista-
vaa ateriaa varten, mutta mikäli kokki 
ei tiedä, mitä hän tekee kyseisillä raa-

ka-aineilla, ateriasta ei tule kovin on-
nistunutta tai koko ateriaa ei synny ol-
lenkaan. Sama koskee myös tiedon ja 
perustellun informaation käyttämis-
tä: jos ei ole välineitä hyödyntää saa-
tavilla olevaa tietoa ja analysoida si-
tä, niin tiedolla ja perustellulla infor-
maatiolla ei ole sitä käyttävälle yksilöl-
le juuri hyötyä.

Tiedon hakua, käyttämistä ja kok-
kaamista yhdistää kaikkia asenne. Hy-
vä kokki saa myös huonommista ai-
neksista aikaan hyvän aterian, jos hän 
osaa asennoitua ruoanlaittoon avoi-
mesti ja kriittisesti. Entä tiedon haku 
ja sen soveltaminen elettyyn elämään? 
Asenne, joka auttaa erottamaan tiedon 
disinformaatiosta, on epäily. Länsi-
maisen filosofian historiassa esimerk-
kinä epäilyn käytöstä on 1600-luvul-
la vaikuttanut René Descartes, johon 
epäily metodina monasti yhdistetään. 

Epäilyn metodologiaa voi oppia 
myös muualta kuin länsimaisen fi-
losofian klassikoista, kuten populaa-
rikulttuurista. Myös hyvä esimerkki 
epäilyn käytöstä metodina on jänni-
tys- ja rikoskirjallisuus. Sir Arthur 
Conan Doylen legendaarinen Sher-
lock Holmes on loistava esimerkki 
epäilyn käytöstä metodina. Holmes 
ei koskaan ota mitään informaatio-
ta ”varmana tietona” alkaessaan tut-
kia eteensä saamaa visaista juttua. 
Myös Raymond Chandlerin luoma 
kovaksikeitetyn dekkarin arkkityyp-
pi ja legendaarinen salapoliisi Philip 
Marlowe on eräs esimerkki jatkuvas-
ta epäilystä. Näissä kahdessa yhdistyy 
myös tiedon kokemuspohjainen, em-
piirinen hankkiminen, mutta Marlo-
wen hahmon kohdalla tämä korostuu 
voimakkaammin tämän heittäytyessä 
vaarallisiin tilanteisiin selvittääkseen 
totuuden keinoja kaihtamatta. Vaik-
ka nämä kaksi salapoliisia ovat hah-

moina hyvin erilaisia, niin molempia 
yhdistää tinkimätön halu selvittää to-
tuus ja erottaa valheet siitä. 

Värikkäämpi ja hauskempi esi-
merkki järjen käytöstä löytyy pa-
pin ja matemaatikon Lewis Carrol-
lin klassikkoteoksista Liisan seikkai-
lut ihmemaassa ja Liisan seikkailut 
peilimaailmassa. Nämä kaksi teosta 
kuvaavat hyvin avoimuutta, joka on 
olennaista selvitettäessä maailman 
asioita ja muodostettaessa niistä kä-
sityksiä. Filosofit Charles Taliafer-
ro ja Elizabeth Olson kirjoittavat 
Carrollin teosten olevan hyvä kuva-
us siitä, miten järjen käyttöön liittyy 
uteliaisuus. Läpi molempien teosten 
päähenkilö pysyy uteliaana ja tämä 
pitää hänet järjissään teosten nurin-
kurisessa fantasiamaailmassa. Liisal-
ta puuttuu myös tuomitseva asenne 
maailman omituisiin ilmiöihin. Jot-
ta hän selviytyisi seikkailuistaan, hä-
nen tulee pysyä avoimena kohtaami-
sissaan Carrollin maailman omituis-
ten ja pelottavien haasteiden ja hah-
mojen kanssa. 

Taliaferron ja Olsonin mukaan 
Carrollin teoksissaan kuvaamat omi-
tuiset ja järjettömät ilmiöt pitävät Lii-
san, mutta myös lukijan, uteliaisuu-
den ja sitä myöten järjen käytön valp-
paana. Carrollin teokset kuvaavat tätä 
kautta myös moraalin kehitystä. Jotta 
moraaliselle toimijalle olennaiset hy-
vyys ja oikeudenmukaisuus pääsevät 
kehittymään, avoimuus ja uteliaisuus 
maailman ilmiöitä kohtaan ovat vält-
tämättömiä.

Avoin mutta samalla myös epäile-
vä asenne ovat siis olennaisia yrittäes-
sä erottaa totuus valheesta ja oikea tieto 
disinformaatiosta. Nämä asenteet teke-
vät myös arkisesta elämästä hiukan sie-
dettävämpää ja myös nauttimisen ar-
voista etenkin korona-aikana.
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