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KORUTONTA KERTOMAA KOULUISTA

TUUKKA TOMPERI HAASTATTELUSSA 

JUHLAVAA JUHANNUSTA



Esa Ylikoski 

Pikkulinnut ovat kertoneet, 
että aktiiviset, valistuneet 
kansalaiset ovat panemas-
sa vireille kansalaisaloit-
teen elämänkatsomustie-

don avaamiseksi kaikille sallituksi 
katsomusaineeksi. Tiedon mukaan 
kesällä kasvatettava poikanen lähtee 
lentoon jo elokuussa, koulujen luku-
vuoden alkaessa. Vihdoin! On korkea 
aika lopettaa ET-kielto peruskoulus-
sa ja lukiossa.

Kysymys on oikeudenmukaisuu-
desta, yhdenvertaisuudesta, lapsen oi-
keuksista. Mitään hyväksyttävää, sisäl-
löllistä syytä estää ET:n opiskelu kir-
kon jäseniltä ei ole. Siksi myös uskon-
tokuntaan kuulumattomia edustavat 
järjestöt, kuten Humanistiliitto ja Va-
paa-ajattelijain liitto tukevat ET:n sal-
limista kaikille – sekä kansalaisaloitet-
ta sen puolesta.

Kansalaisaloitteen tarkoituksena on 
peruskoulun ja lukion elämänkatso-
mustiedon opiskelun avaaminen, sal-
liminen kaikille valittavissa olevaksi 
katsomusaineeksi. Nyt ev.-lut. ja orto-
doksisen kirkon jäsenillä ei ole mah-
dollisuutta opiskella elämänkatsomus-
tietoa.  

Tämä edellyttää tarvittavien muutos-
ten tekemistä peruskoulu- ja lukiola-
keihin. Peruskoulun oppilasta koske-
van päätöksen tekisivät edelleen huol-
tajat ja lukiossa lukiolainen itse.

Kansalaisaloitteelle voidaan esittää 
erittäin hyvät perustelut:

”Sääntely on yhdenvertaisuutta 
loukkaavaa ja lasten oikeuksien sopi-
muksen 2 artiklan vastainen,” todetaan 
lapsiasiavaltuutetun nelivuotiskerto-
muksessa eduskunnalle 2018. Jo sen 
pitäisi riittää.

Vuonna 2019 lukiolakia muutetta-
essa Kuntaliitto, Lukiolaisten liitto ja 
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimis-
to kiinnittivät lausunnoissaan asiaan 
kriittistä huomiota.

Taloustutkimuksen elokuussa 2020 
toteuttamassa mielipidetiedustelussa 
79 prosenttia kaikista vastaajista ja 86 
prosenttia nuorista kannatti elämän-
katsomustiedon avaamista kaikille 
mahdolliseksi katsomusaineeksi. Us-
konnonvapaus.fi -kuntavaalikonevas-
tauksissa yli 90 prosenttia ehdokkaista 
sallisi ET:n opiskelun kaikille. 

Opetusministeriö on selvittänyt elä-
mänkatsomustiedon avaamista halli-
tuksen lakiesityksen kautta. Kun asia 
ei ole hallitusohjelmassa ja kaikki ny-
kyisen hallituksen puolueet eivät uu-
distusta kannata, lakiesitystä ei opetus-
ministerin mukaan ole luvassa. Vain 
kansalaisaloitteella on nyt mahdollis-
ta saada asia eduskunnan käsittelyyn.

Tarvittavat muutokset peruskoulu- 
ja lukiolakeihin ovat muodollisesti 
pieniä ja lakiteknisesti helppoja. Muu-
tos voidaan toteuttaa nopeasti, sillä eh-
dotettu uudistus ei edellytä oppiaine- 
ja tuntijaon eikä opetussuunnitelmien 
valtakunnallisten perusteiden muutta-
mista. Nykyiset oppikirjatkin käyvät. 

Uudistuksen kustannusvaikutus on 
pieni. Elämänkatsomustiedon oppilai-

den määrä todennäköisesti hieman li-
sääntyisi, mutta opetusryhmien koko-
jen tasoittuminen eri katsomusainei-
den välillä ei sinällään aiheuttaisi kus-
tannuksia. Ennen muuta kysymys on 
valinnan vapauden tuomasta yhden-
vertaisuudesta, perheiden ja lukio-
laisten mahdollisuudesta valita sopi-
vin katsomusaine.  

Tehdään tämä muutos nyt yhdessä 
tänä vuonna, kansalaisaloitteen kaut-
ta. Siihen tarvitaan laajoja kansalais-
piirejä, yhteistyötä, aktiivisuutta, myös 
jalkatyötä. Siihen tarvitaan erityisesti 
myös vapaa-ajattelijain aktiivista toi-
mintaa. Se on meille yhdistyksissä lois-
tava syy herätä koronahorroksesta. 

Alkaako kirkon epäreilujen etuoi-
keuksien, privilegioiden purku ET-
kiellon purkamisesta? Aikataulul-
lisesti sille kova kilpailija on oppi-
tuntien ulkopuolisten uskonnollis-
ten tilaisuuksien saattelu historiaan, 
aamuhartauksien, päiväkodin ”pik-
kukirkkojen” ja koulupäivän kirkko-
jumalanpalvelusten siirto päiväkoti- 
ja koulupäivistä vapaa-ajan puolelle. 
Päätösvalta on jatkossakin kunnilla, 
vastuu kuntapäättäjillä.

Silti Opetushallituksen uusi pää-
johtaja pääsee tai joutuu historian 
keinuun - paavin ja keisarin, kirkon 
ja valtion vuosituhantisen valtatais-
telun keskiöön. Ohjeista kouluille on 
käyty vahvaa kädenvääntöä kirkollisia 
privilegioita myötäilevän OPH:n sekä 
julkisen vallan neutraliteettia, kasva-
tuksen ja koulutuksen sitouttamatto-
muutta edistävän opetus- ja kulttuuri-
ministeriön välillä.

Omaksuuko Opetushallituksen 
uusi pääjohtaja erilaisen suhtautumi-
sen kuin kokoomuslaisella Olli-Pek-
ka Heinosella ja hänen edeltäjällään 
on ollut? Taustoitamme asiaa toisaal-
la lehdessämme. 
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Puheenjohtajan palsta
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Puheenjohtajan

palsta

PIENIN ASKELIN KOHTI KESÄÄ

Jape Lovén

Keväinen aurinko lämmittää 
vaparin nahkaa jo tätä kir-
joittaessani. Näin ainakin 
täällä eteläisellä rannalla 
Suomea. Toinen koronake-

vät alkaa kääntyä kesäksi. Auringon 
lisäksi on muitakin positiivisia asi-
oita tullut tietoomme. Opetusminis-
teriö otti etunojan kohti sekulaarim-
paa Suomea todetessaan, että koulu-
jen uskonnollisista tilaisuuksista voisi 
luopua. Tästäkin on Vapaa-ajattelijain 
liitto lausunut kantansa opetushalli-

tuksen suuntaan kuluneen kevään ai-
kana. 

Kuntavaaleissa valitaan tänä kevää-
nä tuhansia päättäjiä satoihin valtuus-
toihin, hallituksiin, johtokuntiin, lau-
takuntiin sekä neuvostoihin ja muihin 
elimiin, joita en tässä enempää luet-
tele.

Uskonnonvapaus.fi julkaisi taas 
vaalikoneen, jossa kysytään ehdok-
kailta asioita päätöksenteosta vapaa-
ajattelun ja uskonnottomien suunnal-
ta katsottuna. Osallistuminen olisi saa-
nut poliitikoilta olla suurempaa, mutta 
onhan tietysti vastaamatta jättäminen-
kin kannanotto sinänsä.

Ei ole yhdentekevää esimerkiksi lä-
heisen kuollessa, onko surevilla omai-
silla paikkaa, missä saattotilaisuuden 
voisi järjestää. Kunta päättää myös sii-
tä, onko koulupäivissä uskonnollisia 
elementtejä vai ei. Ei tulisi olla, mutta 
valitettavan usein on. Päätösvalta on 
kunnalla.

Yhdenvertaisuuden kannalta voi 
pohtia, onko päiväkotien ja koulujen 
perusteltua ja tarkoituksenmukaista 
toimia käytännössä yhteistyössä vain 
yhden uskontokunnan kanssa ja kaik-
ki muut katsomukset toissijaisia toimi-
joita. Monikulttuurisessa sekulaaris-
sa kansakunnassa katsomus voisi olla 
yksityisasia ja koulupäivät täynnä yh-
teisiä tieteen ja taiteen oppiaineita ja 
maallista tekemistä. Koululla voisi olla 

enemmän yhteistyökumppaneita us-
kontokuntien ulkopuolelta.

Vapaa-ajattelijat ottavat vakavasti 
myös elämänkatsomustiedon syrjinnän 
peruskoulussa ja lukiossa. Onhan lap-
siasiavaltuutettukin todennut nykyises-
tä tilanteesta: ”Sääntely on yhdenver-
taisuutta loukkaavaa ja lasten oikeuk-
sien sopimuksen 2 artiklan vastainen.”

Nyt kun rajoitukset toivottavas-
ti vihdoin ovat laantumassa ja mah-
dollisuudet avautumassa, toivon pa-
toutuneen tekemisen tarpeen tavoit-
tavan myös vapariaktiivit ja järjestöt 
joka puolella Suomea.

Kokoontumiset, yhdessäolo, keskus-
telut ja muu yhteinen tekeminen tulee 
käynnistää. Mieluiten heti, kun se on 
rajoitusten osalta ja muista asioista joh-
tuen mahdollista. Jäsenistö mukaan ja 
vaikka grillaamaan porukalla. Yhteinen 
illanvietto, keskustelutilaisuuksia, mu-
kaan paikallisiin tapahtumiin markki-
noille ja festivaaleille. 

On syytä myös todeta tässä se, että tie-
de, tutkimus ja maallinen toiminta tämän 
pandemian selättävät, ei itsekseen tai jou-
kossa itselleen puhuminen, ei siis rukoi-
lu, joka kohdistuu mielikuvitusystäville 
tai taruolennoille. Jatkossakin tulee näin 
olemaan, kunhan muistetaan tavoitteem-
me taas, kun uusi normaali alkaa. 

Oikein mukavaa ja aurinkoista ke-
sää vapareille ja muille lehden luki-
joille!

 
Maalliset vuodenkierrot

Risto Puumalainen 

Keskikesän juhlan nimek-
si tuli juhannus vasta kris-
tinuskon tunkeutuessa Suo-
meen vajaa tuhat vuotta 
sitten ja kirkon nimetessä 

ikiaikaisen juhlan omalla nimellään. 
Tarina Johannes Kastajasta ja Jeesuk-
sesta määrättiin rangaistusten uhalla 
vanhemman suomalaisen tarinan ti-
lalle. Vielä muutama sata vuotta sit-
ten suomalaisille määrättiin jopa sak-
koja, jos he joivat Ukon maljoja keski-
kesän kunniaksi. Niitä maljoja suoma-
laiset olivat juoneet oman ylijumalansa 
kunniaksi iät ja ajat. 

Kristinusko ei kuitenkaan saanut ta-
pettua kaikkia vanhoja perinteitä, vaan 
suomalaiset juovat edelleen olutta ja 
muita alkoholijuomia keskikesän juh-
lan aikaan. Nykyään tosin juomisella 
ei kunnioiteta vanhoja jumaltarinoi-
ta tai tehdä taikoja paremman viljasa-
don saamiseksi. Koulutus on siis kan-
nattanut, ihmiset osaavat erottaa fik-
tion faktasta.

Faktaa, tosiasiaa, kesäpäivän sei-
sauksessa on sen planetaarisuus. Maa-
pallo kiertää ja tulee kiertämään va-
kaasti radallaan miljardeja vuosia ja 
säilyttää kallistuskulmansakin aika va-
kaana. Aurinko taas antaa meille elä-

määmme tarvittavan lämmön, valon 
ja energian ainakin miljardien vuosi-
en ajan. Vielä on siis aikaa juhlia poh-
joisen pallonpuoliskon valoisinta ai-
kaa, keskikesää.

Planetaarisista syistä kesäpäivän-
seisaus ajoittuu joka vuosi välille 20.–
22. kesäkuuta. Kristinusko määräsi ju-
hannuksen juhlapäiväksi 24. kesäkuu-
ta, koska heidän tarinansa mukaan Jo-
hannes Kastaja syntyi sopivasti puoli 
vuotta eri aikaan kuin Jeesus. Niin he 
saivat vallattua kaksi ikiaikaista vuo-
denkierron tärkeää juhlaa. Vuonna 
1955 juhannuksen juhlimisen ajan-
kohta Suomessa viimein muutettiin 
siten, että juhannuspäivää vietetään 
kesäkuun 19. päivää seuraavana lau-
antaina ja aattoa tätä päivää edeltävä-
nä perjantaina. Yksi syy muutokseen 
oli työmarkkinajärjestöjen pyrkimys 
eheämpiin työviikkoihin.

Nykyään suomalaiset osaavat ja us-
kaltavat juhlia juhannusta täysin se-
kulaaristi, sillä enää kirkko ei määrää 
sakkoja heidän mielestään pakanallis-
ten juhlien järjestämisestä. Nykyään 
suomalaiset iloitsevatkin kukin omal-
la tavallaan keskikesän juhlassa valos-
ta ja lämmöstä ja kunnioittavat elämän 
ihmettä. 

Juhlapaikan koristelu vanhaan mal-
liin kukin ja lehtikasvein, saunomi-

nen, uiminen, grillaa-
minen, hyvästä ruoas-
ta ja juomasta nauttimi-
nen, veneily, ison nuotion 
eli kokon polttaminen, ju-
hannussalon pystytys ja ihai-
lu, tanssiminen, rentoutumi-
nen. Ne kaikki ja jokaisen kek-
simät omat tavat keskikesän juh-
listamiseen ovat nykyään sallittuja. 

Nykyään tuskin kukaan palvoo ko-
risteilla ja toimillaan muinaissuomalai-
sia jumalia, vaikka sieltä historian hä-
märistä moni tapa periytyykin. Mut-
ta edelleenkin luonto on oleellinen osa 
suomalaisten juhannuksen juhlintaa. 
Kaupunkien kadut tyhjenevät ihmisten 
matkustaessa mökeille, maalle ja luon-
non äärelle viettämään keskikesän juh-
laa.

Ja suuren kansanjuhlan kunniaksi 
Suomen lippu saa hulmuta korkealla 
koko yön yli. Tarkemmin määritelty-
nä liputus alkaa juhannusaattona klo 
18 ja päättyy juhannuspäivänä klo 21.

Juhlikaamme siis vapaina kristil-
lisistä syntiajatuksista ja kohtuudella 
terveytemme kunniaksi. Terveytem-
me kunniaksi noudatetaan myös pan-
demian aiheuttamia rajoituksia.

Auringolle ja elämälle kiitos!

Sarja jatkuu syksyllä.

MAALLISTA MENOA KESKIKESÄÄN -
VUODENKIERRON JUHLAT JA JUHANNUS
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KOULUKYSELYSTÄ AIHETTA 
JOHTOPÄÄTÖKSIIN KUNNISSA 

Vapaa-ajattelijain liiton 
koulutyöryhmä toteutti 
helmi-maaliskuussa 2021 
avoimen nettikyselyn, jo-
ka koski 1) elämänkatso-

mustiedon opetusta ja 2) mahdollisia 
uskonnollisia tilaisuuksia ja niiden 
rinnakkaistilaisuuksia. Kysely julkais-
tiin sosiaalisessa mediassa, useilla säh-
köpostilistoilla sekä facebook-ryhmis-
sä. Siihen saattoi vastata joko huolta-
jan, oppilaan tai opettajan roolissa. 

Kyselyyn tuli lähes 400 vastausta. 
Runsas neljännes vastasi myös avo-
kysymyksiin. Vastauksista kävi ilmi, 
että elämänkatsomustiedon järjes-

telyissä on puutteita, erityisesti pie-
nemmillä paikkakunnilla. Toisaal-
ta aineen opetus kuitenkin yleen-
sä sujuu ainakin kohtuullisesti. Yli 
90 prosenttia kannatti selkeästi ET-
opetuksen avaamista myös kirkkoon 
kuuluville.

Sen sijaan uskonnollisten tilai-
suuksien liittäminen koulupäivään 
ja niille rinnakkaisten, uskontoon si-
touttamattomien tilaisuuksien jär-
jestelyt sekä niistä tiedottaminen 
koettiin hyvin laajasti hyvin ongel-
mallisena. Kysymykset suuntautui-
vat pääasiallisesti normaalitilantee-

seen ennen koronapandemiaa ja sen 
rajoituksia. 

Koska kyseessä ei ole otantatutki-
mus, vastausten jakaumat kuvaavat 
vain ja ainoastaan kyselyyn vastan-
neiden mielipiteitä. Yleistyksiä ei voi-
da tehdä, mutta asioita voi silti punta-
roida ja tulkita avovastauksien kerto-
muksien pohjalta.

Lehtemme palaa elämänkatsomus-
tiedon opetusta koskeviin tuloksiin 
seuraavassa numerossa. Tässä nume-
rossa esittelemme uskonnollisten ja 
niille vaihtoehtoisten tilaisuuksia on-
gelmatiikkaa.

KORUTONTA KERTOMAA USKONNOLLISISTA TILAISUUKSISTA
Kevättalven nettikyselyssä oli mahdol-
lisuus kertoa kokemuksista koulun us-
konnollisista tilaisuuksista ja niiden 
rinnalle järjestetyistä vaihtoehdoista. 
Avovastauksena tuli 95 kuvausta. Suu-
rin osa vastaajista oli oppilaiden huol-
tajia, vajaa kolmannes opettajia.

Suurimmassa osassa kertomuk-
sia korostui, että uskonnollisten ti-
laisuuksien vaihtoehtoinen ohjelma 

oli järjestetty huonosti. Yleensä sii-
hen liittyi myös kokemus huonosta 
tiedottamisesta. Näitä vastauksia oli 
2/3 eli yli 60. Lisäksi kymmenkunta 
vastaajaa kertoi, että uskonnollisel-
le tilaisuudelle ei ollut vaihtoa tar-
jolla ollenkaan.

Kertomukset hyvin tiedotetusta 
ja järjestetystä vaihtoehtoisesta tilai-
suudesta olivat selvänä vähemmistö-

nä, mutta niitä oli kuitenkin viitisen-
toista. Puolen tusinaa vastauksista oli 
tyyliä ”väkevästi veisattu virsi kruu-
naa aamun”.  

 Seuraavassa lainaamme kertomuk-
sia sisällön mukaan jaoteltuna. 

”Halutessasi voit kertoa lisää koke-
muksistasi uskonnollisista tilaisuuksis-
ta ja niiden rinnalle järjestetyistä vaih-
toehdoista.” 

USKONNOLLISELLE TILAISUUDELLE EI OLE VAIHTOEHTOA
”Kertaakaan ei ole oikeasti järjestet-
ty vaihtoehtoista tilaisuutta. Pitää il-
moittaa sokkona kumpaan tilaisuu-
teen osallistuu ja sitten vasta alka-
vat miettiä pitäisikö jotain tehdä. Ei-
vät tee.”  

”Toisilla joulukirkko tms. ET-oppi-
lailla ei mitään.”

”Ei uskonnollisia tilaisuuksia ei ole ol-
lut tarjolla, esim. koulun juhlat ja kirkko-
käynnit ovat ns. kuuluneet asiaan.”

”Tähän mennessä (lapset 7. ja 8. 
luokilla) ei oo tullut tietoa vaihtoeh-
doista, vaikka aamunavausten lisäk-
si joitain uskonnollisia tilaisuuksia on 
järjestetty.”

”Olen kertonut koululle, että seura-
kunnan aamunavauksille pitää järjes-
tää verrannollinen tilaisuus ja niiden 
sisältö pitää olla tiedossa. Mikään ei 
muuttunut. Lapsi odottaa kokoontu-
mistilan ulkopuolella, kun muilla tuo 
tilaisuus.”

VAIHTOEHDOSTA EI ILMOITETA ASIANMUKAISESTI
Vaihtoehtoisista tilaisuuksista kerro-
taan ja kysytään puutteellisesti. Kysy-
mys on myös saatettu kokea loukkaa-
vana. 

Ongelmiksi on havaittu myös, et-
tä tiedotus on kohdistettu vain elä-
mänkatsomustiedon oppilaiden 
perheille.

Ei mainita ollenkaan 
”Vaihtoehtotilaisuuden sisällöstä ei 
edelleenkään mitään tietoa.”

”Lapseni koululla on nähtäväs-
ti oletus, että uskonnollinen tilai-
suus on aina ensisijainen valinta. 
Automaattisesti ei ole vaihtoehtois-
ta uskonnotonta tilaisuutta mainittu 

kertaakaan (lapseni nyt kolmannel-
la luokalla).”

”Uskonnollisia päivänavauksia jär-
jestettiin, joista ei tiedotettu mitään, kä-
vi vain ilmi lapsen puheista, että muilla 
oli ollut koulun yhteistä spesiaaliohjel-
maa juhlasalissa, ja et-läisillä normaa-
li oppitunti.”

Tiedotuksen ja kysymyksen 
ajankohta
”Vaihtoehdot eivät ole selkeästi kai-
kille valinnaisia, vaan pääsääntöisesti 
kysytään vain peruskoulun alkaessa.”  

”Uskonnollisiin tilaisuuksiin ei ole 
kertaakaan erikseen kysytty keneltä-
kään, että kumpaanko haluaa osallis-
tua. Se kysymys esitetään ennen luku-
vuotta ja sen jälkeen sillä mennään.”

”Vaihtoehtoista tilaisuutta ei ole 
suunniteltu ajoissa ja sen sisältöä ei 
osata kunnolla kertoa”

Kohdistettu vain ET-
oppilaille, huoltajille, 
opettajalle
”Viime jouluna viimeksi vaihtoehtoa 
tarjottiin vain et-opiskelijoille ja sekin 
viime tipassa.”

”Vaihtoehtoisia tilaisuuksia pide-
tään vain, jos minä et-opena joka vuosi 

siitä erikseen muistutan. Lisäksi vaih-
toehtoisesta tilaisuudesta tiedottami-
nen on aina vain et-open vastuulla, 
siitä ei yleisesti tiedoteta koulun koti-
sivuilla rinnakkain uskonnollisen ti-
laisuuden kanssa.”

Vaihtoehtotilaisuuden sisältö 
kuvattu puutteellisesti 
”Vaihtoehtotilaisuuksista ei oikein saa 
infoa, mitä ne on. Jää vain mielikuva, 
että paperilla on järjestetty ja oikeasti 
videot pyörii aina.”

”Yleensä rinnakkaistilaisuutta kut-
sutaan vain rinnakkaistilaisuudeksi, 
eikä sen sisällöstä kerrota mitään.”

”Vaihtoehtoisista tilaisuuksista on 
tiedotettu liian myöhään (muutamaa 
päivää ennen) ja vasta kun koululta on 
tiedusteltu niistä ja niiden sisällöistä.”

”Uskonnottomista tilaisuuksista ei 
ole tiedotettu kunnolla esim. tilaisuuk-
sien sisällöstä ei ole kerrottu. 

”Toisaalta on myös ollut kevätlau-
lutilaisuus pääsiäiskirkon vaihtoehto-
na, mutta laulutilaisuuden sisällöstä ei 
kerrottu etukäteen vanhemmille.” 

Loukkaava tapa kysyä 
osallistumisista
”Rehtorin kuuluttaessa joulukirkkoon 
menemisestä, on sivulauseessa todet-
tu, että niillä, joilla on asian kanssa 
ONGELMIA, voivat mennä luokkaan 
se ja se.” 

”… tiedotus taisi olla tyyliin ’ne, joil-
la lupa lähteä kirkkoon, ja ne muut’”, 

”Tiedottaminen tasapuolisesti on 
erittäin vaikeaa. Ilmaukset kuten "saa/
ei saa osallistua" ovat sitkeässä.” 

”Tunnustuksettomaan tilaisuuteen 
(joka on ollut yleensä vain askartelua 
koululla) ei ole saanut tulla oman per-
heen jäseniä, vaan oppilaat ovat kes-
kenään tilaisuutta valvovien opettaji-
en kanssa.”

VAIHTOEHTO USKONNOLLISELLE TILAISUUDELLE ON HUONOMPI
Uskonnollisille tilaisuuksille vaihtoeh-
toinen ohjelma on hyvin usein koettu 
sisällöllisesti heikoksi ja huonosti jär-
jestetyksi. Usein kerrotaan myös, et-
tä tilaisuus on ollut vain elämänkat-
somustiedon oppilaille. Muutamassa 
vastauksessa kiinnitetään huomiota 
siihen, että vaihtoehtoisiin tilaisuuk-
siin ei ole resursseja.

Epäyhdenvertaisuus, syrjintä
”Vaihtoehtoinen tilaisuus on ollut tyy-
liä kävellä yhtä matkaa kirkolle koko 
luokan kanssa ja ne, jotka eivät me-
ne sisälle kirkkoon, kävelevät sitten 
pidemmän lenkin takaisin koululle.”

”Yksi tylsimmistä oli ykkösluokan 
kevätretki, joka järjestettiin seurakun-
nan leirikeskukseen, jossa ohjelmanu-
merona oli aarteenmetsästystä (etsivät 
ristejä metsästä) karkkipalkinnolla se-
kä eväiden syöntiä nuotiolla. Vaihto-
ehtoisena ohjelmana olisi ollut koulu-
tehtävien tekeminen naapuriluokas-
sa vanhempien oppilaiden keskellä. 
Opettajan mielestä tässä ei ollut mi-
tään ongelmaa. Kyseessä yliopiston 
harjoituskoulu.”

”Pikkukunnassa päiväkodista alka-
en lasta säilytetty muualla (tyyliin kaa-
pissa hoitajan kanssa askartelemassa) 
pikkukirkon ym. aikaan. Valittamalla 
sain sisältöä toimintaan.”

”Alakoulun kevätjuhla järjeste-
tään joka vuosi kirkossa jumalan-
palveluksena/sen kaltaisena tilai-
suutena. Kirkkoon kuulumattomat 
pelaavat lautapeliä tms. tuolloin 
koululla yhden opettajan kanssa, jos 
niin valitsevat. Myös todistustenja-
ko järjestetään näissä tilaisuuksissa 
eli erillään.”

”Lapsi leimautuu aina osallistues-
saan vaihtoehtoon, vaikka näin ei pi-
täisi tapahtua. Uskonnollista tilaisuut-
ta kutsutaan usein "koko koulun yhtei-
seksi", jota se ei siis ole. Vaihtoehdos-
sa ei ikinä ole retkeä tms. vaan se on 
ajantappamista.”

”Lapsi kertoi, että kirjastoreissu pe-
ruuntui huonon sään ja sateen vuok-
si. Kirkkoreissua ei sen sijaan perut-
tu tästä syystä. Molempiin paikkoihin 
yhtä pitkä matka ja molempiin men-
nään kävellen.”

”Vaihtoehtoinen ohjelma oli lyh-
tykulkue koulun pihan ympäri ja 
lauloivat kaksi laulua luokassa. Tä-
män jälkeen taisivat piirtää omaan 
tahtiin.”

"Koulu järjestää välillä esim. kir-
kossa käyntejä. En tykkää. Koulussa 
ja koulun pitäisi järjestää vain sellai-
sia tilaisuuksia ja käyntejä, mihin kaik-
ki oppilaan voisivat osallistua yhdes-
sä. Mielestäni nämä ovat kiusallisia ti-
lanteita."

”Miksi Kirkon järjestämä ohjelma 
ylipäätään edes huomioidaan koko 
koulun aikatauluissa ja toiminnassa? 
Ja vielä niin, että niihin osallistuminen 
on ikään kuin oletettua ja "pois jäämi-
nen" protesti, hankalaa jne.” 

Vaihtoehtoinen ohjelma on 
vain luokassa oleilua
”Välillä on ollut esim. lautapelejä luo-
kassa, vaikka olen ehdottanut kirkon 
ajaksi retkeä pääkirjastoon (kirjastol-
le on lyhyempi kävelymatka kuin kir-
kolle) tai leikkipuistoon.”

”Yleensä rinnakkaistilaisuutta kut-
sutaan vain rinnakkaistilaisuudek-
si, eikä sen sisällöstä kerrota mitään. 
Usein varsinaista ohjelmaa ei olekaan, 
vaan esim. elokuva luokassa.”

”Vaihtoehto on yleensä pidetty kou-
lulla jossakin luokassa ja hohdokkuus 
ja elämyksellisyys on ollut kaukana 
niistä tilaisuuksista.”

”Uskonnollisten tilaisuuksien rin-
nalle ei järjestetä varsinaista tilaisuut-
ta, vaan se on jotakin puuhastelua kou-
lulla, eikä sisältöä koskaan kerrota ko-
tiin vanhemmille.”

”Vaihtoehtoiset tilaisuudet tuntuvat 
olevan nopeasti kokoon kyhättyjä. Jos-
kus näihin osallistuvien oppilaiden on 
pitänyt jäädä koululle, kun toiset ovat 
lähteneet esim. retkelle kirkkoon.”
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”Lasteni kohdalla vaihtoehtoinen toi-
minta on koululla tapahtuvaa "oleilua". 
Joskus on ollut joku video.”

”Rinnakkainen tilaisuus on aina ol-
lut jäänti koululle, eikä ohjelma ole ol-
lut samalla tavalla suunniteltua kuin 
uskonnollinen ohjelma.” 

”Vaihtoehtoinen tilaisuus Mr Bean-
elokuva, mikä on aika kiva.”

Vaihtoehtona ET-oppitunnilla 
oloa
”Et-opiskelijat ovat olleet normaalilla 
oppitunnilla samaan aikaan, kun muil-
la on ollut seurakunnan aamunavaus. 
Jako mennyt automaattisesti.” 

”Laiskasti järjestävät vaihtoehtoisia 
tilaisuuksia, ikävä kyllä edelleen et-op-
pilaat katsovat videota yms., jos ev.lut. 
porukka on kirkossa”

”Esim. mennessä joulukirkkoon, 
ET-opiskelijat ovat jääneet koululle 

rehtorin kanssa pitämään jonkun lu-
kutunnin tai muuta hätäisesti kyhät-
tyä toimintaa. Eli säilöön koululle sik-
si aikaa.”

”Muiden mennessä joulukirkkoon, 
on ET/islam-oppilaat jääneet koululle 
esim. videoita katsomaan tai alemmil-
la luokilla piirtämään.” 

”Et-ryhmä jää koululle tekemään 
jotain. Mielestäni uskonnolliset tilai-
suudet tulisi järjestää vapaaehtoisena 
ja ylimääräisenä niille, ketkä niihin ha-
luaavat itse osallistua.”

 Ei resursseja
”Täysi tasapuolisuus on siinä mielessä 
mahdotonta, että uskonnollisen tilai-
suuden järjestää yleensä kirkko, joilla 
on resursseja satsata suunnittelutyöhön 
yms. Vaihtoehtotilaisuuden suunnitte-
lemme taas me opettajat, kukin vuorol-
lamme. Pyrimme samanluonteiseen ti-

laisuuteen, muttei meillä mitenkään ole 
aikaa satsata suunnitteluun samalla ta-
valla kuin kirkon työntekijöillä.”

”Uskonnollisen tilaisuuden ja puit-
teet järjestää seurakunta usein kirkos-
sa kunnon panostuksella. Emme ole 
koskaan saaneet ulkopuolista järjes-
täjää uskonnottomalle tapahtumalle. 
Näin ollen niistä vastaa joku opettajis-
ta. Koulun käytössä ei ole ”uskonno-
tonta kokoontumispaikkaa”, joka jo it-
sessään olisi hieno paikka tilaisuudelle 
kuin tilaisuudelle.”

”Resursseja vaihtoehtoisiin tilai-
suuksiin ei ole tasapuolisesti, vaan 
kaikki kaikille sopiva ohjelma on ai-
na omalla koululla.”

”Ehdotan, että kirkkokäyntien si-
jaan joulu- ja pääsiäiskaudelle aletaan 
kustantaa teatteriesityksiä tai teatteri-
käyntejä kaikille luokka-asteille, jol-
loin sekä tuetaan teattereita että luo-
daan sivistyneitä katsojia.” 

VAIHTOEHDOSTA ILMOITETTIIN HYVIN
Kyselyn vastauksissa vain hyvin har-
voin pidettiin vaihtoehtoisesta tilai-
suudesta tiedottamista hyvänä. 

”Alakoulussa siirryttiin OPH:n oh-
jeen mukaiseen menettelyyn huo-
mautettuani asiasta sekä rehtorin vaih-

tumisen jälkeen. Tämän jälkeen ala-
koulussa tiedotettiin kaikille molem-
mista tilaisuuksista ja annettiin vapaus 
valita, kumpaan osallistuu. Tämä lisä-
si huomattavasti vaihtoehtoisiin tilai-
suuksiin osallistuvien määrää.”

”Olen vääntänyt koulun kanssa 2 
vuotta, ja nyt kun vastaan näihin ky-
symyksiin, kaikki on hyvin. Tosiasia 
on kuitenkin, että ilman minua vaati-
massa asioiden tekemistä oikein, asi-
oita ei edelleenkään tehtäisi oikein.”

VAIHTOEHTO ON OLLUT HYVÄ
Kysely tuotti joitakin kertomuksia sii-
tä, että vaihtoehtoiset tilaisuudet ovat 
olleet hyviä.

”Kirkkoretken vaihtoehtona oli kir-
jastovierailu. Tilaisuudet olivat suun-
niteltu mentäväksi aamulla samaan ai-
kaan.” 

”Koulussamme periaatteessa jär-
jestetään hommat hyvin pääsiäise-
nä ja jouluna. Tilaisuudet ovat sa-
manarvoiset, tosin uskonnoton ti-
laisuus järjestetään pienemmällä 
henkilökunnalla ilman ulkopuo-
lista apua.”

”Nyt tilanne on suht hyvä, mutta 
asia piti käydä kolmannella sivistys-
johtajalla ennen kuin korjaantui.”

”Olen itse järjestänyt vaihtoehtoi-
set tilaisuudet koulullamme ja kirjas-
to on ainoa yhteistyökumppani, jon-
ka olen saanut. Esim. kirjailijavierai-
lut eivät onnistu ilmaiseksi.”

”Esimerkiksi joulukirkon vaihtoeh-
tona on peruskoulussa ollut jouluinen 
tietovisa.”

”Et-opena järjestän oman päivän-
avauksen srk-avauksen rinnalle. Seu-
rakunnan nukketeatteriesityksen rin-

nalle tein eettissävytteisen nukketeat-
terin.”

”On ollut paljon oppilaiden toiveis-
ta kiinni, mitä tehdään. Usein ollaan 
esimerkiksi musisoitu yhdessä, mikä 
on kaikista hauskaa.”

”Nyt on kirkkoon kuulumattomil-
la rutiini tulla aina luokkaani erilais-
ten pääsiäis-lucia-kirkko-yms. ajaksi”   

”Yhtenä vuonna pääsiäislauluta-
pahtuman aikaan et-oppilaat laskivat 
mäkeä ja söivät vaahtokarkkeja. Jee! 
Olipahan kateellisia luokkakavereita 
sen jälkeen.”

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Muutamista myönteisistä kertomuksista huolimatta vas-
tauksista käy selväksi, että niin sanottu kahden tilaisuu-
den malli ei toimi käytännössä. Sitä paitsi se on perusteil-
taankin syrjivä, koska se nostaa yhden uskontokunnan ri-
tuaalit muiden yläpuolella. Evankelis-luterilaisen kirkon 
tulo koulupäivään on lasten kahteen jakamisen lähtökoh-
ta, koko tilanteen syy. 

Tilannetta arvioitaessa pitää muistaa, että lapset ovat 
haavoittuvassa asemassa tällaisessa toisuskoisiin ja uskon-
nottomiin kohdistavan syrjinnän edessä. Oppilaiden huol-
tajien pakottaminen uskonnollista tilaisuutta koskevaan 
julkiseen valintaan lastensa kautta rikkoo myös arkaluon-
toisen tiedon yksityisyyden suojaa.  

OPETUSMINISTERIÖLTÄ  
SELKEÄ KANNANOTTO 
Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto Opetushallituksen ohjeiden uudistamisen 
luonnokseen (28.4.2021) on niin selkeää tekstiä, että julkaisemme sen sellaisenaan 
sekä varhaiskasvatuksen että esi- ja perusopetuksen osalta.

Esa Ylikoski

Ohje varhaiskasvatukseen
”Varhaiskasvatuksen tulee lähtökoh-
taisesti olla uskonnollisesti, katsomuk-
sellisesti ja puoluepoliittisesti sitout-
tamatonta (Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet 2018). Opetus- ja kult-
tuuriministeriö katsoo, että uskonnon 
harjoittamiseksi lukeutuvat uskonnol-
liset tilaisuudet, kuten jumalanpalve-
lukset, pikkukirkot tai ruokarukouk-
set, eivät näin ollen kuulu varhaiskas-
vatukseen, eikä niitä tule järjestää toi-
minta-aikana osana varhaiskasvatusta. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, 
että uskonnonvapaus varhaiskasvatuk-
sessa toteutuu silloin, kun lasta ei oh-
jata mihinkään tiettyyn katsomukseen 
tai uskontoon.”

”Opetus- ja kulttuuriministeriön 
näkemyksen mukaan varhaiskasvatuk-
sen toiminta-aikana ei tulisi lainkaan 
järjestää uskonnon harjoittamiseksi 
katsottavia uskonnollisia tilaisuuksia 
tai toimituksia, sillä käytännössä var-
haiskasvatusympäristö ei usein aidos-
ti mahdollista, että tällaisia voitaisiin 
järjestää niin, että varmistetaan kaik-
kien lasten yhdenvertainen kohtelu ja 
varhaiskasvatussuunnitelman edelly-
tysten noudattaminen.”

”Opetus- ja kulttuuriministeriö ko-
rostaa, että kaikessa varhaiskasvatuk-
sessa tulee noudattaa varhaiskasvatus-
suunnitelmaa sekä varmistua siitä, et-
tä varhaiskasvatus ei ohjaa lasta mihin-
kään tiettyyn katsomukseen.”

”Opetus- ja kulttuuriministeriö 
huomauttaa, että lapsen erottaminen 
omasta ryhmästään on aina negatiivi-
nen seuraus lapselle ja vahingoittaa hä-
nen ryhmään kuulumistaan ja osalli-
suuttaan. Kaiken toiminnan on olta-
va yhdenvertaista. Varhaiskasvatuslaki 

edellyttää, että varhaiskasvatusta suun-
niteltaessa, järjestettäessä tai tuotetta-
essa ja siitä päätettäessä on huomioi-
tava lapsen etu. Kuten yhteisten juhli-
en kohdalla, opetus- ja kulttuuriminis-
teriö huomauttaa, että kaikki lapseen 
kohdistuvat yksilölliset järjestelyt ovat 
omiaan leimaamaan lasta ja vähentä-
mään hänen kokemustaan ryhmään 
kuulumisesta.” 

”On myös mahdollista, että lapsen 
huoltajat ovat taipuvaisia ennemmin 
suostumaan vastoin omaa katsomus-
taan tai tahtoaan lapsen osallistumi-
seen uskonnollisiin tilaisuuksiin kuin 
edellyttämään lapsen siirtämistä pois 
tilaisuudesta.” 

”Jos varhaiskasvatuksessa on vält-
tämätöntä järjestää uskonnollisia ti-
laisuuksia, on huolehdittava siitä, että 
lapsen huoltajilla tai lapsella itsellään 
on tosiasiallinen mahdollisuus vali-
ta mielekäs vaihtoehto uskonnollisel-
le toiminnalle. On selvää, että jos tä-
mä vaihtoehto kohdistuu vain yhteen 
tai muutamaan lapseen, se on omiaan 
leimaamaan nämä lapset. Toiminnan 
tulee olla pedagogisesti perusteltua ja 
sen tulee olla tavoitteiltaan ja muilta 
elementeiltään mahdollisimman lä-
hellä muille järjestettävää toimintaa.” 

”Pääsääntönä tulee kuitenkin aina 
olla se, että varhaiskasvatuksen toi-
minnan tulee olla kaikille lapsille so-
veltuvaa ja yhteistä.”  … ”Pääsääntönä 
tulee olla se, että uskonnollisia tilai-
suuksia ei järjestetä osana varhaiskas-
vatuksen perustoimintaa.” 

Ohje esi- ja perusopetukseen
”Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, 
että ohjeen sanamuodosta saa sellaisen 
käsityksen, että uskonnolliset tilaisuu-
det ovat osa koulun perustoimintaa. 
Ajatus on ristiriitainen sen kanssa, että 

opetuksen tulee olla oppilaita uskon-
nollisesti ja katsomuksellisesti sitout-
tamatonta. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö katsoo, että sellaiset tilaisuudet, 
joissa on kyse uskonnon harjoittami-
sesta eivät lähtökohtaisesti kuulu osak-
si esi- tai perusopetusta.”

”Opetus- ja kulttuuriministeriö kat-
soo, että lähtökohtaisesti uskonnon 
harjoittamiseksi katsottavien uskon-
nollisten tilaisuuksien järjestäminen 
koulupäivän aikana ei kuulu osaksi esi- 
tai perusopetusta. Opetuksen tulee ol-
la sitouttamatonta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö yh-
tyy kuitenkin Opetushallituksen kan-
taan siitä, että uskonnollisille tilai-
suuksille on aina järjestettävä vaihto-
ehtoista toimintaa. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö kuitenkin huomauttaa, 
että vaihtoehtoisen toiminnan tulee 
olla aidosti mielekästä ja se tulee jär-
jestää niin, että tosiasiallisesti leimaa-
via tilanteita ei pääse syntymään. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö korostaa, 
että uskonnollisia tilaisuuksia ei tule 
ollenkaan järjestää, jos vaihtoehtois-
ten tilaisuuksien järjestäminen ei ole 
mahdollista. Tarvetta vaihtoehtoisille 
tilaisuuksille ei synny, jos uskonnolli-
sia tilaisuuksia ei järjestetä.”



112/2021 • Vapaa Ajattelija 2/2021 • Vapaa Ajattelija10

Esitämme koko asiaan muutosta: ju-
malanpalveluksien ja muiden us-
konnollisten tilaisuuksien järjestä-
misestä voidaan luopua. Kantaa pe-
rustelemme näin:

Varhaiskasvatuslain, perusopetus-
lain, lukiolain ja ammatillista koulu-
tusta koskevien lakien mukaan uskon-
nollisten tilaisuuksien järjestäminen 
ei kuulu päivähoidon ja oppilaitosten 
tehtäviin. Varhaiskasvatuksen perus-
teiden sekä perusopetuksen, lukiokou-
lutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
opetussuunnitelmien valtakunnallis-
ten perusteiden mukaan kasvatuksen 
ja opetuksen tulee olla ”uskonnollises-
ti, katsomuksellisesti ja puoluepoliitti-
sesti sitouttamatonta”.

On selvää, että tunnustukselliset, 
uskonnonharjoitusta sisältävät us-
konnolliset tilaisuudet, kuten juma-
lanpalvelus, ovat uskonnollisesti si-
touttavia. Koska kasvatuksen ja ope-
tuksen tulee olla sitouttamatonta, us-
konnolliset tilaisuudet ja toimitukset 
eivät kuulu päiväkotien, koulujen ja 
oppilaitosten toimintaan. Säännölli-
sesti vuodesta toiseen toistuvat harta-
ustilaisuudet eivät palvele mitään kou-
lun tehtävää, vaan ovat päinvastoin ris-
tiriidassa opetuksen yleisten periaat-
teiden kanssa.

Mielestämme uskonnollisia tilai-
suuksia koskevien ohjeiden tulee no-
jata edellä mainittuihin lakeihin ja 
opetussuunnitelmiin liittyviin ohjei-
siin. Ne ovat sopusoinnussa perustus-

lain 11 §:n kanssa ja ilmentävät sen lin-
jauksia varhaiskasvatukseen, opetuk-
seen ja koulutukseen liittyen. 

Tältä pohjalta esitämme Opetushal-
lituksen suosittelevan, että varhaiskas-
vatukseen, perusopetukseen, lukio-
koulutukseen ja ammatilliseen kou-
lutukseen ei liitetä uskonnollisia tilai-
suuksia ja toimituksia. Kasvatuksessa 
ja koulutuksessa keskitytään yhteiseen, 
sitouttamattomaan toimintaan.

Tätä tukevat myös 
käytännölliset ja 
periaatteelliset näkökohdat
Lapsille ja nuorille suunnattujen us-
konnollisten tilaisuuksien rajaaminen 
formaalisen kasvatuksen ja koulutuk-
sen ulkopuolelle selkiyttää ja helpottaa 
nyt käytännössä hankalaa ja kuormit-
tavaa tilannetta päiväkodeissa ja kou-
luissa. Nykyinen kahden rinnakkaisen 
tilaisuuden malli ei toimi; se on tuot-
tanut suuren joukon kanteluita ja ikä-
viä kokemuksia lapsille, huoltajille ja 
henkilökunnalle.

Uskontokuntaan kuulumattomien 
vanhempien Facebook-ryhmässä ke-
rättyjä kertomuksia uskonnollisiin ti-
laisuuksiin päiväkodeissa ja kouluis-
sa on jo aikaisemmin toimitettu Ope-
tushallitukselle tiedoksi. Tätä vahvis-
tavat toteuttamamme nettikyselyn 
kymmenet avovastaukset, joiden pää-
viesti on, että kahden tilaisuuden mal-
li ei toimi, että se on loputon suo, josta 

luopuminen olisi suuri helpotus rehto-
reille, päiväkodin johtajille, kasvatuk-
sen ja opetuksen henkilöstölle, lasten 
vanhemmille sekä lapsille, oppilaille ja 
opiskelijoille.

Säännöllisesti toistuvia jumalanpal-
veluksia ei voi pitää edes tutustuttami-
sena elävään suomalaiseen kulttuuriin, 
koska kirkon tilastojen mukaan tyypil-
linen suomalainen ei käy tavanomai-
sessa sunnuntaijumalanpalvelukses-
sa juuri koskaan. Tilanne on tämä jo 
nyt, ja kirkkokäyntien määrä vähenee 
edelleen. Jumalanpalveluksia ei liitetä 
myöskään aikuisten työpäiviin (pait-
si opettajien ja varhaiskasvattajien). 
Koulujen toiminta pitää yllä keino-
tekoista uskonnollista kasvihuoneil-
miötä. 

Uskonnonvapauden, syrjimättö-
myysvaatimuksen ja arkaluontoisen 
tiedon yksityisyyden suojan kannalta 
kahden rinnakkaisen tilaisuuden mal-
li on ongelmallinen niin uskonnotto-
mille ja ei-niin-uskonnollisille kuin 
toisuskoisten perheille. Lapsen kaut-
ta vaadittu julkinen kannanotto us-
konnollisen tai uskonnottoman tilai-
suuden välillä rikkoo arkaluontoisen 
tiedon yksityisyyden suojaa niin, että 
kahden tilaisuuden mallista tulisi luo-
pua yksin sen perusteella. 

Huoltajia ei tulisi enää pakottaa 
julkisesti ilmaisemaan lapsensa kaut-
ta uskonnollista tai uskonnotonta va-
kaumustaan. Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen linjaaman arkaluon-
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OPETUSHALLITUS UUSII OHJEITAAN
VAPAA-AJATTELIJOILTA PAINAVIA 
PARANNUSESITYKSIÄ

Esa Ylikoski

Opetushallitus uusii ohjeitaan katsomuskasva-
tuksen ja uskonnon ja elämänkatsomustie-
don opetuksen sekä yhteisten juhlien ja us-
konnollisten tilaisuuksien järjestämisestä. Va-
paa-ajattelijain liitto on pyynnöstä antanut 

lausunnon uusien ohjeiden luonnoksesta. Lausuntoja on 
myös muilta järjestöiltä sekä opetus- ja kulttuuriministeri-
öltä. Lehtemme esittelee tätä tärkeää asiaa kohta kohdalta. 

Uskonnollisia ja niille vaihtoehtoisia tilaisuuksia on tois-
taiseksi järjestetty niin varhaiskasvatuksessa kuin perus-

kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissakin. 
Niihin liitolla on selkeä peruslinja: uskonnolliset tilaisuu-
det, kuten jumalanpalvelukset ja aamuhartaudet, eivät kuu-
lu päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ohjelmaan.

Tietoomme on tullut opetus- ja kulttuuriministeriön lau-
sunto Opetushallitukselle. Ilahduttavasti ministeriö suosit-
taa ensisijaisesti uskonnollisten tilaisuuksien pitämistä päi-
väohjelman ulkopuolella.

Lehtemme on poiminut Vapaa-ajattelijain lausunnot tär-
keimmät terveiset OPH:lle. Kunnat voivat päättää monis-
ta asioista jo nyt odottamatta uusia ohjeita. Suosittelem-
me asian nostamista esille kuntien uusissa toimielimissä.

USKONNOLLISET JA NIILLE VAIHTOEHTOISET TILAISUUDET

toisen tiedon yksityisyyden suojan 
implementointi suomalaiseen lain-
säädäntöön ja viranomaisohjeisiin 
on vielä kesken, mutta nyt on hy-

vä tilaisuus viedä sen toteuttamista 
eteenpäin.

Suomessa lapset ja nuoret voivat 
osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin 

vapaa-ajallaan perheidensä kanssa, 
joten positiivinen uskonnonvapaus ei 
kärsi kasvatuksen ja opetuksen sitout-
tamattomuuden vuoksi.

AAMUNAVAUKSET/PÄIVÄNAVAUKSET
Perusopetusasetuksen 6 §:n mukaan 
päivän työ aloitetaan lyhyellä päivän-
avauksella, josta käytetään myös ter-
miä aamunavaus.

Ohjeluonnoksessa todetaan: ”Ope-
tuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, et-
tä koulun ulkopuoliset toimijat noudatta-
vat opetuksesta annettuja määräyksiä ja 
ohjeita.” Tämä tarkoittaa, että päivänava-
usten/aamunavausten tulee olla opetus-
suunnitelmien perusteiden mukaan us-
konnollisesti, katsomuksellisesti ja puo-
luepoliittisesti sitouttamattomia. Näin 
seurakunnat tai muut uskonnolliset yh-
dyskunnat eivät enää voisi pitää uskon-
nollisia päivänavauksia/aamunavauksia.

”Mikäli seurakunnan kanssa on so-
vittu, että seurakunnan pitämät aa-
munavaukset ovat yleishumanistisia 
ja kaikille oppilaille tarkoitettuja, ne 
eivät voi pitää sisällään uskonnonhar-
joittamista. … Lisäksi näissä tapauksis-

sa oppilaille ja kodeille on tärkeää tie-
dottaa siitä, että seurakunnan pitämät 
aamunavaukset ovat yleishumanistisia, 
eivätkä pidä sisällään uskonnonharjoit-
tamista. (EOAK/1417/2019.)”

Tämän ohjeen toteuttaminen ja 
sen valvonta seurakuntien ”yleishu-
manististen” aamunavausten kohdal-
la on käytännössä hyvin ongelmal-
lista. Vaikka aamunavaus ei päättyi-
sikään rukoukseen, mutta sen sisältö 
kuitenkin nojautuisi kirkon opetuk-
seen, liu’utaan helposti uskonnollises-
ti sitouttavan indoktrinaation puolelle.

Kun monissa kouluissa seurakun-
tien papit ja muut ovat olleet erityis-
asemassa koulujen ulkopuolisten päi-
vänavausten/aamunavausten pitäjinä, 
huoltajien on vaikea luottaa, että kyse 
ei ole uskonnollisesti sitouttavasta toi-
minnasta. Monissa kouluissa he ovat 
olleet aamuissa ainoita koulun ulko-
puolisia. 

Nykymuodossaan ohjeluonnos jät-
tää ovet ja ikkunat yhä auki vain kir-
konmäelle päin. Jos huoltajien mie-
lestä seurakuntien erityisasema tun-
tuu sitouttavalta, se myös on sitä. Oh-
jeissa tuleekin linjata, että ulkopuoliset 
päivänavauksen/aamunavauksen pitä-
jät eivät voi tulla vain yhdeltä taholta.

Olisi tarpeen antaa selkeä ohje, et-
tä koulun ulkopuolisten aamunavaus-
ten pitäjien hankinnassa ja valinnas-
sa tulee noudattaa monipuolisuutta ja 
tasapuolisuutta, jos päivänavauksia/
aamunavauksia käy pitämässä myös 
uskonnollisten tai katsomuksellisten 
yhteisöjen edustajia. Sellainen tilanne, 
että ulkopuolinen aamunavauksen pi-
täjä tulisi vain seurakunnasta, ei oli-
si yhdenvertaista eikä sitouttamaton-
ta sekä rikkoisi indoktrinaatiokieltoa. 
Vastaava tilanne yhteiskuntaopissa oli-
si, jos ulkopuolisena vierailijana olisi 
aina vain kylän suurin puolue.

Päivänavausten/aamunavausten pi-
täjiä voisi pyytää yhtäältä monenlais-
ten sekulaarien kansalais- ja kulttuuri-
järjestöjen piiristä ja toisaalta kunnan 
hallintokuntien (nuoriso-, liikunta-, 
kirjasto- ja kulttuurityöstä sekä myös 
palokunnasta ja poliisista) toimijois-
ta. Tämä vaatii uutta asennetta ja ko-
ko koulutuksen järjestäjän toimintaa ja 
yhteistyötä, ei vain yksittäisten koulu-
jen erillistä toimintaa.

Aamunavausvuoroja voisi suunni-
tella ja jakaa koko lukuvuodella niin, 
että kullekin toimijalle tulee enin-
tään esimerkiksi 2–4 aamunavaus-
vuoroa lukuvuodessa. Tämä koskee 
niin keskusradiosta pidettäviä päi-
vänavauksia/aamunavauksia, jot-
ka ovat yleisiä yläkoulussa ja luki-
ossa, kuin koulun yhteisessä tilassa 
kaikille pidettäviä tilaisuuksia, joi-
ta pidetään yleisesti aina välillä ala-
kouluissa. 

Varsinkin alakouluissa koko päi-
vänavauksen/aamunavauksen käsite 
on paikoin sekoittunut tarkoittamaan 
vain seurakunnan edustajan pitämiä 
aamunavauksia, kun taas ”tavalliset” 
päivänavaukset pitää opettaja luokas-
sa.  Tähän kulttuuriin tarvitaan muu-
tosta, monipuolisuutta: koko koulul-
le salissa pidettävien yleishumanistis-
ten ja kulttuuristen päivänavausten/
aamunavausten pitäjiä voidaan hank-
kia ja jakaa tasapuolisesti koko luku-
vuodelle. Seurakunnille ei pidä antaa 
”määräävää markkina-asemaa”, joka 
rikkoisi uskonnollisen ja katsomuk-
sellisen sitouttamattomuuden, vaikka 
yksittäiset aamunavaukset olisivatkin 
”yleishumanistisia”. 

On myös syytä ohjeistaan, että kaik-
ki ulkopuolisten pitämät päivänava-
ukset/aamunavaukset ovat pituudel-
taan peruskouluasetuksen mukaises-
ti lyhyitä.

Ulkopuolisten 
avaajien 

hankinnassa 
monipuolisuuteen.
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ESITYKSEMME VARHAISKASVATUKSEEN, PÄIVÄKOTEIHIN
Katsomuskasvatuksen tulee nojau-
tua päivähoidon henkilöstön amma-
tilliseen osaamiseen ja toimintaan, ei 
seurakuntien ja muiden uskonnollis-
ten yhdyskuntien aktiivisuuteen. Kat-
somuskasvatusta ei tule ulkoistaa seu-
rakunnille. Huoltajien olisi vaikea 
luottaa, että kyse ei ole uskonnollises-
ti sitouttavasta toiminnasta, jos seura-
kunnan pappeja ja muuta henkilöstöä 
on toteuttamassa katsomuskasvatus-
ta päiväkodissa tai seurakunnan omis-
sa tiloissa. 

Katsomuskasvatuksessa lapsia ei tar-
vitse, eikä pidä jakaa kahtia uskonnon 
mukaan siten, kuin pitää tehdä mahdol-
lisen uskonnollisen toiminnan aikana. 
Samalla esitämme perustellusti, että us-

konnolliset tilaisuudet eivät kuulu var-
haiskasvatukseen päiväkodeissa.

Monissa päiväkodeissa evankelis-
luterilaisten seurakuntien edustajat 
ovat olleet erityisasemassa uskontokas-
vatuksen toteuttamiseen liittyen, mutta 
sellainen ei kuulu katsomuskasvatuk-
seen. Jos seurakunnalla olisi erityisase-
ma, se olisi uskonnollisesti sitouttavaa 
ja indoktrinoivaa. Jos yhteistyökump-
pani olisi vain seurakunta, varhaiskas-
vatus ei olisi yhdenvertaista eikä sitout-
tamatonta. 

Opetushallituksen ohjeessa tode-
taan aivan oikein: ”Varhaiskasvatuk-
sen järjestäjän ja tuottajan tulee huo-
lehtia siitä, että se toimii tasapuolises-
ti erilaisia yhteistyökumppaneita koh-

taan.” Niinpä vieraiden hankinnassa 
ja valinnassa samoin kuin lapsiryhmi-
en vieraillessa päiväkodin ulkopuolel-
la tulee noudattaa monipuolisuutta ja 
tasapuolisuutta. 

Asian tausta huomioon ottaen var-
haiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan 
tulee kokonaisuutena paneutua uusi-
en yhteistyökumppanien hankintaan 
ja kumppaniverkoston monipuolista-
miseen. Asiaa ei pidä jättää vain yksit-
täisen päiväkodin huoleksi. Uskonno-
tonta, maallista, sekulaaria kulttuuria 
voivat katsomuskasvatuksessa tuoda 
esille myös useat erilaiset uskonnolli-
sesti ja katsomuksellisesti sitouttamat-
tomat tahot kolmannella sektorilla sa-
moin kuin julkisten palvelujen piirissä.

ESITYKSEMME KATSOMUSAINEIDEN OPETUKSEEN 
Katsomusainetta on voitava 
vaihtaa
Suorastaan yllättäen OPH:n luonnok-
sen mukaan "huoltajille tulee korostaa, 
että katsomusopetusta koskevissa va-
linnoissa pyritään samalla tavoin kuin 
muidenkin opintojen valinnoissa siihen, 
että ratkaisu on pysyvä, eikä valintaa 
voida muuttaa".

Vapaa-ajattelijain mielestä tällai-
nen pysyvyyslinjaus ja muutoskielto 
olisi varsinkin uskontokuntiin kuulu-
mattomille oppilaille täysin väärin – 
uskonnon ja omantunnon vapauden 
vastaista. Uskontokuntaan kuulumat-
toman oppilaanhan ei ole pakko osal-
listua uskonnonopetukseen. 

Lisäksi tulee ottaa huomioon per-
heen tai koulun tilanteen muuttumi-
nen peruskoulun aikana. Uskonnon 
valinta uskontokuntaan kuulumatto-
malle oppilaalle on voinut johtua epä-
selvästä informaatiosta, onko ET-ope-
tusta tarjolla. Tai että opetusjärjestelyt 
kuljetus- tai kävelymatkoineen olivat 
pienelle 6–8-vuotiaalle lapselle liian 
hankalia. 

Opetuksen toteutus voi parantua ja 
ET-oppilaita tulla lisää jo vuodessa tai 
2–3 vuodessa. Uskonnonopetuksessa 
koulun aloittaneen lapseen siirtymi-
nen ET-opetukseen on tällöin luon-
nollinen muutos. Yhdenvertaisuus-
lain mukaan koulun tulisi suorastaan 
edistää lapsen pääsyä oikeuksiinsa eikä 
estellä vaihtokiellolla. ET on uskonto-
kuntaan kuulumattomille ensisijainen 
katsomusaine.

Perheen uskonnollinen asema ja 
perhetilanne voivat muuttua sen jäl-
keen, kun uskontokuntaan kuuluma-
ton lapsi ilmoitettiin peruskouluun. 
Esimerkiksi perheen toinenkin huolta-

ja on voinut erota kirkosta. Huoltajien 
ja perheenjäsenten katsomukset voivat 
muuttua esimerkiksi uskonnottomaan 
suuntaan niin, että ET-opetus vastaa 
aikaisempaa selvemmin perheen kat-
somuksellista tilannetta. 

Katsomusaineet eivät perustu kiel-
ten ja matematiikan tavoin kumulatii-
visesti aiemmin opetetulle; siirtymi-
nen uskonnosta elämänkatsomustie-
toon on pedagogisesti ja ainedidakti-
sesti täysin mahdollista.

Ei uskonnonopetukselle 
tehostaa ET-opetukseen 
pääsyä 
Luonnoksessa todetaan aivan oikein: 
”Jos oppilas ei osallistu enemmistön us-
konnon tai elämänkatsomustiedon ope-
tukseen eikä oppilaan omaa uskontoa 
tai elämänkatsomustietoa opeteta ope-
tuksen järjestäjän kouluissa, hänelle 
järjestetään muuta opetusta tai ohjat-
tua toimintaa.” 

Tästä oikeudesta olla osallistu-
matta enemmistön uskonnonope-
tukseen tulee tiedottaa huoltajille. 
On vallalla käsityksiä, jonka mu-
kaan uskontokuntaan kuulumatto-
man oppilaan tulee osallistua evan-
kelis-luterilaisen uskonnon opetuk-
seen, jos ET-opetusryhmää ei ole tar-
jolla. Jos oppilas on puutteellisen tai 
virheellisen tiedon pohjalta pääty-
nyt uskonnonopetukseen, tilanteen 
voi korjata.

Uskonnonopetuksesta poisjään-
ti muodostuisi oppilaalle todennä-
köisesti tilapäiseksi jaksoksi. ET-ope-
tusryhmä kyllä syntyy, kun siihen on 
”jonottamassa” uskonnonopetukses-
ta pois jääneitä oppilaita ja kun seu-
raava vuonna tulee lisää oppilaita ET-
opetukseen.

Tiedotus huoltajille ET-
opetukseen pääsystä
Huoltajat ovat hylänneet toiveensa lap-
sen ET-opetuksesta, jos he ovat saa-
tavuusongelmien vuoksi kokeneet ol-
leensa pakotettuja valitsemaan uskon-
non. Jos oppilaat eivät ole päässeet 
ET-opetukseen, heidän tulee katsoa 
”jonottavan” siihen. Tällöin huoltajil-
le ilmoitetaan ennen lukuvuoden al-
kua heti, kun on tullut lisää ET-opetus-

ta haluavia. Näin lapsi voi päästä alka-
vaan ET-opetusryhmään. Samoin tu-
lee ilmoittaa myös seuraavana tai sitä 
seuraavana lukuvuotena. Peruskoulus-
sa yhdysluokkaopetus sopii ET-ope-
tukseen aivan hyvin.

Lukiossa voi aloittaa ET:n 
opiskelun
Opetushallituksen ohjeissa on tar-
peen sanoa selvästi, että lukio-opin-
tojaan aloittava opiskelija voi vali-
ta katsomusaineekseen elämänkatso-
mustiedon, vaikka hän olisi peruskou-
lussa opiskellut pelkästään uskontoa. 
Joissakin lukioissa on annettu opinto-
jaan aloittavalle virheellistä tietoa. Lu-
kion ET-kurssien sisällölliset tavoitteet 
on hyvin saavutettavissa ilman perus-
koulun ET-opiskelua. 

Eri katsomusaineiden 
opetuksesta samassa 
ryhmässä
Vapaa-ajattelijain liiton mielestä elä-
mänkatsomustiedon ja uskonnon 
opetusryhmien välillä voidaan tehdä 
yhteistyötä, mutta varsinaiseen yh-
teisopetukseen ei ole syytä mennä. 
Käytännössä yhteistä opetusta on to-
teutettu elämänkatsomustiedon op-
pilaita syrjivällä tavalla. Kanteluiden 
ja oikeudenvalvojen ratkaisujen ker-
toman lisäksi tästä kertovat toteutta-
mamme nettikyselyn vastaukset ET:n 
opetuksen ja yhteisopetuksen toteut-
tamisesta. 

ET:n ja uskonnon opetusryhmien 
välisessä yhteistyössä perusohjeena 
tulee olla, että elämänkatsomustie-
don opettaja on oppitunneilla ja yh-
teisissä tapahtumissa mukana. Yh-
teistyö ei saa olla säästökeino. Kun 
ET on eräillä paikkakunnilla heikos-
sa asemassa, opetuksen toteutumi-
seen kuuluu suunnata positiivia eri-
tyistoimia. 

Jos varsinaista yhteisopetus-
ta kuitenkin toteutetaan, se ei saa 
merkitä sitä, että enemmistön us-
konnon opettaja hoitaa koko hom-
man ja elämänkatsomustiedon 
opettaja syrjäytetään opetustehtä-
vistä. Elämänkatsomustiedon op-
pilaille on hankittava oman aineen 
oppikirjat.

Huoltajien ja 
perheenjäsenten 

katsomukset voivat 
muuttua.
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Maalliset vuodenkierrot

TIETENKIN SITOUTTAMATONTA!
Risto Puumalainen

Juuri tulleen tiedon mukaan 
Taka-Hikiän koulussa on eri-
koisia oppisisältöjä. Suur-Suo-
men lääniin kuuluvan Taka-
Hikiän peruskoulussa on käy-

ty kouluvuoden aikana useasti vie-
railulla paikallisessa työväentalossa. 
Siitähän tietenkin muutamat funda-
mentalistiuskovaiset pahoittivat mie-
lensä ja kantelivat Sortavalan aluehal-
lintovirastoon.

Koulun rehtori Kauno Kirjavainen 
vastasi puheluumme ja selvensi asiaa:

 � Tietenkin toimintamme on si-
touttamatonta! Toimimme täy-
sin opetussuunnitelman mukaan 
ja opetuksemme on ehdottomas-
ti uskonnollisesti, katsomukselli-
sesti ja puoluepoliittisesti sitout-
tamatonta.

 � Koska kuntamme iso ja kal-
lis kirkko on ollut täysremontis-
sa koko vuoden, niin ainoa paik-
ka, johon kaikki koulumme oppi-
laat mahtuvat yhtä aikaa, on pai-
kallinen työväentalo. Se on tilana 
vaatimattomampi, mutta emme 
ole kullan ja kimalluksen perään. 
Tärkeintä on koulumme yhteisöl-
lisyys.

 � Työväentalolla olemme kuunnel-
leet ja laulaneet tietenkin työvä-
enlauluja, mutta jokainenhan ym-

märtää, ettemme vaadi oppilaita 
sitoutumaan laulujen sanomaan.

 � Työväenyhdistyksen puheen-
johtaja on erittäin maltillinen ja 
miellyttävä ihminen ja hän osaa 
puhua lapsille sopivan lempeäs-
ti vakavistakin asioista. Hän pu-
hui hyvin rakastavasti esimerkik-
si kunnassamme eläneistä isojen 
maalaistalojen loisista, siis ihmi-
sistä, jotka tekivät raskasta työtä 
lähes ruokapalkalla.

 � Kyllä, muutaman oppilaan van-
hemmat kielsivät lapsiltaan osal-
listumisen työväentalon vierai-
lun ohjelmaan, joten annoimme 
heille väritystehtäviä siksi aikaa. 
He saivat olla vapaasti työväenta-
lon eteisessä. Olimme siis kaikki 
yhdenvertaisesti samassa raken-
nuksessa aivan koko ajan eli to-
teutimme täysin yhdenvertaisuu-
den ja syrjimättömyyden periaa-
tetta.

 � Opetussuunnitelmamme mu-
kaan käymme tutustumassa tär-
keisiin historiallisiin ja kulttuu-
rillisiin kohteisiin. Työväentalo 
on ehdottomasti tärkeä rakennus. 
Meillä on muutenkin erittäin lä-
heiset ja tiiviit suhteet työväenyh-
distykseen. Yhdistyksen työnteki-
jät kertovat aamunavauksissa esi-
merkiksi kuntamme historiaan ja 
kulttuuriin vahvasti liittyvän Isä 

Aurinkoisen ihmeteoista, tieten-
kin lapsille sopivalla tavalla.

 � Uskontotunneilla tutustumme 
luonnollisesti eniten oman us-
kontomme historiaan ja pyhiin 
teksteihin. Jokainen oppilas oppii 
ainakin ortodoksisen uskontun-
nustuksen. Lisäksi lisäämme op-
pilaiden tietoja uskonnoista käyt-
tämällä kokonaisen oppitunnin 
vuodessa kertomalla muiden us-
kontojen hassuista uskomuksista 
ja tavoista.

 � Mikä tässä nyt on niin ihmeel-
listä?

Eduskunnan oikeusasiamiehen toi-
mistossa ei oltu vielä tietoisia Taka-Hi-
kiän tapauksesta. Toimistosta kuiten-
kin vakuutettiin opetuksen sitoutta-
mattomuuden otettavan tarkempaan 
tarkasteluun ja asiaan palataan lähi-
vuosina.

Opetushallituksesta kerrottiin, et-
tä heillä ei ole nyt aikaa puuttua yhden 
koulun aiheuttamaan marginaaliseen 
kohuun, sillä ajankohtaisin asiakoko-
naisuus peruskoulussa on oppimisen 
arvioinnin hienouksien omaksuminen 
ja toteuttaminen. Opettajien koulutus 
on käynnissä ja siinä on työsarkaa ko-
ko opetussuunnitelman voimassaolon 
ajan. Mitä mieltä lukijamme ovat? Toi-
miko kyseinen koulu täysin sitoutta-
mattomasti?
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SUVILAULU  
SULATTAA SYDÄMENI
Risto Puumalainen

Jo ensimmäisen säkeistön 
aurinko saa sydämeni syk-
kimään. Tuntuu kuin he-
räisin eloon pitkän kyl-
män talven jälkeen. 

Olen valmiina hoitamaan ja 
varjelemaan maailmamme ih-
meitä. Siksi laulan toisenkin sä-
keistön täysillä ja tosissani.

Kolmannen säkeistön ihmis-
ten yhteenkuuluvuus ja rauhan 
kaipuu saavat tuntemaan kiitol-
lisuutta ja lempeyttä. Antaudun 
neljännen säkeistön rakkaudel-
le, joka totisesti on kirkkaus, va-
lo ja puhdistava liekki. Se uudis-
taa mieleni ja poistaa murheeni.

Maailmaan ja kaikkiin ih-
misiin rakastuneena kuljen hy-

myillen metsässä, turvapaikassa-
ni. Siksi viidennen säkeistön aika-
na pidättelen liikutustani. Viimei-
sessä säkeistössä rakkauteni yhtyy 

ymmärrykseeni. Teen kaiken voita-
vani säilyttääkseni tämän ihmeelli-
sen planeetan elinkelpoisena.   

Kiitos Paula Vesala!

1. Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.
Kaikille voimaa 
suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi,
sen kutsuu elohon.

2. Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
mahdollisuudesta,
ihmeitä maailmamme
hoitaa ja varjella.

3. Taas linnut laulujansa
visertää kauniisti.
Myös eikö maailmaansa
kansatkin kiittäisi!
Mun ääneni sä liitä
myös rauhan kuorohon,
se julmuutta ei kiitä,
vaan laupias se on.

4. On rakkaus aurinkomme
ja kirkas paisteemme,
sä sydäntemme valo
ain asu luonamme.
Ja puhdistava liekki
sytytä rintaamme,
luo meihin uusi mieli,
pois poista murheemme.

5. Ei vertaistasi sulle,
sä metsä ikuinen.
Suo armos lahjat mulle
oksillas hellien.
Kun mahlas virvoituksen
jokainen saanut on,
kauniinpaan kukkaan puhkee
kuin liljat Aulangon.

6. Maan, meren anna kantaa
runsaasti lahjojas,
tarpeemme meille antaa
sun siunauksestas.
Suo suloisutta maistaa,
oi luonto, helmassas,
niin lupaan sua aina
ymmärtää suojella.
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SUVILAULU
(Säv.trad. San.trad. ja Paula Vesala)

JULKAISTAAN PAULA VESALAN LUVALLA.
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ELÄMÄNKATSOMUSTIEDOSTA, 
FILOSOFIASTA JA YLIOPISTOSTA  
– HAASTATTELUSSA TUUKKA TOMPERI

Eero K. V. Suorsa

Haastattelin huhtikuus-
sa filosofi Tuukka Tom-
peria, joka on elämän-
katsomustiedon opetuk-
sen pioneereja.Tomperi 

on tutkija, tiedetoimittaja sekä oppi- 
ja tietokirjailija, joka oli perustamas-
sa filosofista niin & näin -aikakausleh-
teä 1990-luvun puolivälissä. Hän on 
erityisen kiinnostunut kriittisen ajat-
telun ja demokratiakasvatuksen sekä 
lasten ja nuorten filosofoinnin edistä-
misestä. Tomperi myös toimitti kirjan 
Akateeminen kysymys? Yliopistolain 
kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta 
vuonna 2009. 

Keskustelimme elämänkatsomus-
tiedon ja filosofian opetuksen tilan-
teesta sekä tutkimushankkeesta Kohti 
parempaa yliopistomaailmaa.

Miten elämänkatsomustieto on va-
kiinnuttanut paikkansa niin ope-
tuksessa kuin opetussuunnitelmas-
sa? Miten elämänkatsomustiedon ja 
filosofian välistä rajanvetoa on toteu-
tettu oppiaineen historian aikana?

Elämänkatsomustieto syntyi 
1980-luvun alussa, ja sen jälkeen va-
kiintuminen ja kehittyminen on vaih-
dellut. Opettajia ja asiantuntijoita ei 
ole ollut kovin paljon ja oppiaineen 
luonne on sen historian varrella vaih-
dellut riippuen siitä, ketkä ovat oppi-
ainetta kehittäneet ja esimerkiksi kir-
joittaneet oppikirjoja. 

Elämänkatsomustiedon syntyessä 
filosofia oli hyvin harvoissa lukiois-
sa valinnaisena aineena ja sen opetus 
lähes kokonaan loppui. Tällöin elä-
mänkatsomustieto otti sisäänsä paljon 
myös filosofista sisältöä. Rajanvedon 
ongelma näiden kahden oppiaineen 
välillä syntyi vasta 1994, kun filosofi-
asta tuli pakollinen oppiaine opetus-
suunnitelmiin. 

Monet filosofian alan ihmiset oli-
vat kiinnostuneita elämänkatsomus-
tiedosta, kuten professorit Ilkka Niini-
luoto, Timo Airaksinen ja Juhani Pie-
tarinen, koska elämänkatsomustieto 
oli filosofialle portti kouluihin. Kun 
filosofiasta tuli pakollinen oppiaine, 
niin tilannetta jouduttiin miettimään 
uudestaan juuri rajanvedon kannalta. 

Elämänkatsomustiedossa ovat vai-
kuttaneet alusta asti yleishumanisti-
nen aatemaailma, ihmisoikeusetiikka 
ja ympäristökysymykset. 1990-luvul-
la tulivat mukaan myös kulttuuripe-
rinnön teemat, joita UNESCO nos-
ti esiin, ja niistäkin tuli elämänkatso-
mustiedolle ominaista sisältöä.

Entä rajaus käytännön opetustyössä 
ja opetussuunnitelmissa?

Tuhannen taalan kysymys. Usein on 
ajateltu, että elämänkatsomustieto on 
käytännönläheisempi ja oppilaslähtöi-
sempi, henkilökohtaisen identiteetin ja 
maailmankatsomuksen rakentamista 
ja henkilökohtaisia eettisiä kysymyk-
siä pohtiva oppiaine, kun taas filoso-
fia lähestyy abstraktimmin näitä ky-
symyksiä. 

Mutta tällainen ajatus on ongelmal-
linen, koska se voi etäännyttää filosofi-
aa arjesta ja opiskelijoista. Hyvää vas-
tausta tähän ei ole olemassa, mutta ra-
janvetoa on helpottanut se, että koko 
oppiaineiden olemassaolon ajan niil-
lä on ollut yhteinen asiantuntijapiiri 
ja opetussuunnitelmatyöryhmät ovat 
tehneet yhteistyötä. Näitä asioita rat-
kotaan käytännön kysymyksinä, eikä 
kukaan puolusta omaa reviiriään. Eräs 
vastaus tähän kysymykseen on se, että 
filosofia on yksi tiede ja elämänkatso-
mustieto on monitieteinen oppiaine, 
joka yhdistää eri tieteitä, kuten antro-
pologiaa ja uskontotiedettä, kulttuu-
ri- ja yhteiskuntatieteitä, kasvatustie-
dettä ja psykologiaa. Mutta tämä ky-
symys ratkeaa vain käytännön opetus-
työskentelyssä.

Jos elämänkatsomustieto ei houkut-
tele yo-kirjoituksissa niin, miten sii-
hen voidaan vaikuttaa käytännössä?

Kysymys on juuri nyt ajankohtai-
nen, koska yliopistojen opiskelijava-
linnan uusi pisteytysmalli oli sattu-
malta elämänkatsomustiedon kan-
nalta edullinen perustuessaan koko-
naiskurssimäärään, johon lasketaan 
niin pakolliset kuin valinnaiset kurs-
sitkin. Tämä tulee nyt johtamaan sii-
hen, että elämänkatsomustiedon kir-
joittajien määrä hiukan nousee, vaik-
ka pisteytystaulukko itsessään on on-
gelmallinen. 

Uskonnon ja elämänkatsomustie-
don kirjoittamisesta saa enemmän 
hyötyä kuin aikaisemmin. Olen ollut 
enemmän kiinnostunut kursseista, 
jotka ovat pakollisia kaikille oppilaille 
yleissivistyksen kannalta. Elämänkat-
somustiedon kurssitarjontaa voi olla 
jatkossa enemmän, koska korona-aika 
on tuonut etäkursseja ja uusia opiske-
lun mahdollisuuksia. Tämä on kuiten-
kin kaksipiippuinen juttu, koska verk-
kokurssien tarjonta voi johtaa supis-
tuksiin, joka taas voi johtaa siihen, että 
opettaja vain tarkistaa kokeet opiskeli-
joiden opiskellessa kotona.

Monet uskonnonopettajat ovat ”nap-
sineet” itselleen elämänkatsomustie-
don opettajan pätevyyksiä. Mitä ris-
kejä siinä on, jos uskonnollinen us-
konnonopettaja ryhtyy opettamaan 
elämänkatsomustietoa?

Monta kertaa kentältä 25 vuoden 
aikana on tullut negatiivisia esimerk-
kejä opettajista, jotka ovat täysin so-
veltumattomia tehtäväänsä, tai sitten 
opetus on sisällöltään hyvin uskonnol-
lisiin aiheisiin painottunutta ja opetus-
suunnitelma on sivuutettu. Mutta sa-
noisin, että tällaiset tapaukset ovat on-
neksi selvästi vähentyneet. Kysymys 
on kuitenkin aina opettajakohtainen, 
eikä asiasta voida sanoa kategorisesti 
mitään. Et on laaja-alainen oppiaine, ja 

opettajan kiinnostuksen kohteet voivat 
nousta esiin painotuksina. Jos opettaja 
on kiinnostunut vaikkapa ihmisoike-
uskysymyksistä tai ympäristöaiheista, 
niin tämä voi näkyä opetuksessa, eikä 
tämä ole huono asia.

Mutta se on täysin ehdotonta, että 
opetussuunnitelman tulee ohjata ope-
tusta. Jos opettaja on uskonnonopetta-
ja, niin hän ei voi opettaa uskontotie-
toa, vaan elämänkatsomustietoa, vaik-
ka opettajan omat resurssit saavat nä-
kyä opetuksessa edellä mainittuina 
painotuksina.

Tulisiko filosofia tuoda peruskoului-
hin omana oppiaineenaan?

Kannattaisin sitä, ja tein aloitteen 
siitä yli 10 vuotta sitten Hannu Juu-
son ja Eero Salmenkiven kanssa Ope-
tushallitukselle. Yli 200 yliopistovai-
kuttajaa tuki aloitetta ja valtamediat 
noteerasivat sen. Mutta olen realisti. 
Tiedän kuitenkin miten mahdotonta 
on lisätä oppiaineita peruskouluun, 
mutta aloitteen voima oli lisätä tietoi-
suutta filosofiasta ja lasten ja nuorten 
filosofoinnista ja sen annista. Lasten ja 
nuorten filosofointia voidaan harjoit-
taa myös ilman omaa oppiainetta, sitä 
voidaan harjoittaa vaikka äidinkieles-
sä ja matematiikassa ja reaaliaineissa.

Miten filosofian arvostusta voitai-
siin lisätä opiskelijoiden parissa lu-
kioissa?

Se on iso ja hyvä kysymys sinänsä. 
Oppiaineiden arvostukset ovat asioita, 
joihin koulu itsessään ei voi juurikaan 
vaikuttaa, vaan yhteiskunta ja kulttuu-
ri määrittävät näitä mielikuvia ja ar-
vostuksia. Oppiainejako esimerkiksi 
vaikuttaa tähän. Suomi on perintei-
sesti ollut vientiteollisuus- ja insinöö-
rivetoinen yhteiskunta, jossa filosofi-
alle tuntuu jäävän aikaa vasta näiden 
talouden kannalta tärkeinä pidettyjen 
asioiden jälkeen, tai näin kulttuuris-
samme ajatellaan. Esimerkiksi Esa Saa-
rinen ja Timo Airaksinen tekivät filo-
sofiaa näkyväksi julkisuudessa, mut-
ta meillä ei välttämättä koskaan tule 
olemaan sellaista kulttuurista kenttää 
kuin Ranskassa, jossa lukiolaiset luke-
vat kahtena viimeisenä vuotenaan filo-
sofian klassikoita ja jossa filosofia on 
osa julkista kulttuurista elämää. 

Joidenkin oppiaineiden arvoa nos-
taa niiden välinearvo, ja meidän on 
hyväksyttävä se, että filosofialla ei tu-
le koskaan olemaan korostunutta vä-

linearvoa. Filosofian arvoa yleissivis-
tävänä oppiaineena on sen sijaan pi-
dettävä yllä ja puolustettava, vaikka 
filosofian syvemmälle menevästä osaa-
misesta tulee kilvoittelemaan tässä yh-
teiskunnassa pienen pieni joukko. 

Koulussa puhutaan kriittisen ajatte-
lun taidoista nykyisen sosiaalisen me-
dian aikakaudella. Ne liittyvät vaikka-
pa ”totuudenjälkeisen” ajan ongelmiin 
suunnaten huomiota siihen, että kou-
lun on tarjottava oppilaille näitä tieto-
kriittisiä työkaluja, joiden käyttöä filo-
sofia opettaa. 

Voisin luopua filosofian yo-kirjoituk-
sista, jos saisin filosofian yleissivistäväk-
si keskeiseksi oppiaineeksi, joka alkaa jo 
peruskoulusta. Oppilaiden käsityksiin 
voidaan vaikuttaa hyvillä oppimateri-
aaleilla ja tekemällä filosofointia lasten 
ja nuorten näkökulmasta mielekkääksi, 
ja filosofian pitää itse herättää kiinnos-
tus. Filosofiasta ei voi tulla luma-ainei-
den tapaan taloudellisen ja teknologisen 
hyödyn vuoksi arvostettua oppiainetta, 
mutta sitä on syytä pitää yleissivistävä-
nä ja itsessään arvokkaana.

JO
NNE RENVA

LL
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Miten filosofian avulla voidaan mur-
taa kasvatuksen vahingollisia malle-
ja kouluissa, joista esimerkiksi psy-
koanalyytikko Alice Miller ja filosofi 
Paulo Freire ovat kirjoittaneet?

Tässä päästään filosofian opettami-
sen tärkeyden ytimeen. Kaikin tavoin 
tarpeellinen itsereflektiivisyys lisään-
tyisi. 

Filosofian tehtävä on auttaa tiedos-
tamaan, miten ihminen itse ajattelee ja 
millaiset instituutiot meihin vaikutta-
vat, sekä herättää kulttuurista itseref-
lektiota sen suhteen, millaisissa olo-
suhteissa ihminen elää. 

Filosofia tarjoaa täysin ainutlaatui-
sen mahdollisuuden pohtia kysymyk-
siä kasvatuksesta, kasvusta ja auktori-
teetista tai kasvatussuhteesta. ”Mitä on 
kasvu?”, ”Mitä on ihmisyys?”, ”Mikä on 
ihmisyyden päämäärä?” 

Nämä voivat olla filosofian ope-
tuksen ydinkysymyksiä, jolloin syn-
tyy tervetullutta puskuria kaikenlais-
ta indoktrinaatiota ja manipulaatiota 
vastaan. 

Filosofia tarjoaa näin ainoana oppi-
aineena tällaisia mahdollisuuksia yh-
teiseen reflektioon ja yhteiseen dialo-
giin ja kasvatuksen yhteiseen pohtimi-
seen. Samaan aikaan kuitenkin tiedän, 
että perinteisesti tällaiset teemat eivät 
ole olleet keskeisiä filosofian opetuk-
sessa ja oppikirjoissa. Mutta lyhyesti 
sanottuna filosofialla voisi olla aivan 
keskeinen rooli kasvatuksen käsittelys-
sä ja tarkastelussa koulussa.

Miltä filosofian ja ET:n tulevaisuus 
näyttää, kun koko peruskoulujärjes-
telmä on murtumassa uusliberalisti-
sen koulutuspolitiikan myötä?

Koulujärjestelmät ovat osoittautu-
neet aika sitkeiksi. En sinänsä usko, et-
tä mikään murtuu kovin äkkiä, vaan 
koulu voi pysyä vastavoimana kulttuu-
risille trendeille, vaikka painetta olisi 
toiseen suuntaan. 

Mutta tehokkuusajattelusta olen 
huolissani. Välineellisistä, tietotalou-
dellista arvoista olen huolissani, mi-
kä karsii oppilaita jo varhaisessa vai-
heessa. Tämä uhkaa yleissivistystä, 
kun opintojen merkitys yhä enem-
män nähdään vain työelämän näkö-
kulmasta. 

Kun koulu nähdään vain työelä-
män valmiuksien näkökulmasta, elä-
mänkatsomustieto ja filosofia ovat 
väistämättä heikommassa asemassa. 
Mutta uskon, että koulu pystyy edel-
leen puolustamaan paikkaansa näis-

Teksti: Antti Hyyrynen 
Kuva: Patricia Gonzales

T
austatarinani alkakoon mil-
leniumin taitteen Kouvolas-
ta. Koska 2K-katastrofia ei 
tapahtunutkaan, maailma 
sai jatkaa digitalisoitumis-
taan rauhassa. Olin tuo-

re AV-alan opiskelija armeijan kynimä-
nä naama täynnä lävistyksiä ja pää elä-
mänhimoa. Käyskentelin kaltaisteni pa-
rikymppisten AMK-huojujien parissa. 
Imin itseeni vaikutteita ja vinkkejä, glo-
baalisti räjähtävä tiedonvälitysvallanku-
mous poltti tulilankaansa. Digiräjähdys 
oli imaiseva minut pyörteisiinsä.

Internetin käyttöasteeni kasvoi: opin-
toni useiden medioiden parissa velvoitti 
minut pysymään ajan hermolla, päivit-
täin, jatkuvasti. Google pohjusti jo suurta 
nousuaan, Maps- ja Earth-palvelut olivat 
piirustuspöydällä. Facebookin ja muiden 
somepioneerien hyökyaalto kohosi hori-
sontissa. Nokialla pystyi viestimään jopa 
videoviestein. Tiesin tämän hyvin, sillä 
eräässä vaiheessa enkoodaasin rahapulas-
sani kännyköihin tilattavia aikuisviihde-
pätkiä. Tai, no, sain enkoodata. Elämän-
kokemus tuokin.

Vaikka kaikkea tietoa maailmassa tar-
jottiin hopealautaselta, vanha viidakko-
rumpu viesti edelleen tehokkaimmin. Sitä 
se tekee tänäkin päivänä – mikään ei ole 
efektiivisempää kuin suusanallinen suosi-

tus luotetulta. Youtube-linkkejäkään kun 
ei voinut tuolloin Whatsappissa tai Signa-
lissa jakaa. Mageimmista uusista jutuista 
juoruiltiin tupakkaringeissä.

Kuulin palvelusta nimeltä eroakirkos-
ta.fi. Ystäväni väitti, että yksi www-sivus-
tovierailu säästäisi vuodessa useita sato-
ja euroja. Olin äimistynyt. Kesti aikansa 
tarkistaa moinen väite. Sitten eräänä ilta-
na laskeskelin olemattomia tulotietojani 
soluboksissani. Ynnäilin opintolainojeni 
karmaisevia numeroita ja arvioin rans-
kanleipä-makaronidieettini kokonais-
kuluja. Kirkollisverosta luopuminen vai-
kutti heti oivalle liikkeelle. Mutta oival-
ta vaikutti myös kovin simppeliksi tehty 
sivusto, joka saisi minut luopumaan pit-
käikäisestä taakastani.

Olen laulaja. Rakastan musiikkia. Pe-
ruskouluaikojeni Suvivirsi on kaunis, voi-
maannuttava sävellys. Sitä oli kiva laulaa 
kivassa porukassa, Lemin upean kirk-
korakennuksen akustiikassa. Suvivirsi 
kuulosti minulle laukaukselta kesälaitu-
mille. Silti joka ainoa ääneen laulamani 
taivaanylistys, anteeksipyyntö ja Juma-
la-sana tuntuivat jotenkin… hassuille. 
Tarpeettomille. Lapsellisille.

Olinhan itsekin lapsi, mutta miten ih-
meessä saatoin tuntea olevani ainoa, ke-
tä asia häiritsi? Muut tuntuivat tunnus-
tavan katumustaan pokerinaamalla, iäs-
tä tai laulutaidostaan riippumatta. Jou-
lujuhlissa, Vekaranjärven sotilaspapin 
johdolla, häissä, hautajaisissa. Anteeksi, 

kiitos, anteeksi jälleen. En halunnut ris-
tiä käsiäni rukoukseen, vaan tuijottelin 
lenkkareitani kollektiivista myötähäpe-
ää tuntien. Kun suuhuni sitten tungettiin 
kuiva öylätti ylimakean viinin pariksi, oli 
päätökseni varma – tämä pelleily sai lop-
pua. Ja se loppuikin, kymmenen vuotta 
myöhemmin.

Tulen kristillisistä koti-uskonto-isän-
maa-suvuista. Sain kuulla heti eropäätök-
sen ilmitultua kunniani. Olin ”puusilmä-
pakana” edustaen erään perheenjäseneni 
sanoin ”ihmisryhmää, jossa hypätään en-
simmäisten joukossa hirteen”. Niin kam-
mottavaa ja epätoivoista uskonnottomuu-
teni kuulemma oli. Niin painavasti sain 
kokea yhteisöllisen syyllistämisen. Mus-
tan lampaan viitan painon.

Mutta nyt, ylpeästi mustiin pukeuta-
vana monimediaisen kulttuurialan seka-
työmiehenä, tunnen kiitollisuutta. Mai-
nitsen jokaisessa sopivassa yhteydessä 
uskonnottomuuteni, ateismini, lujaää-
nisesti. Osaan olla iloinen kaikista elä-
mänvaiheistani. Minulla on upea ja on-
nekas mahdollisuus viestiä sanoin, kuvin 
ja tekstein suurille ihmisjoukoille. Kier-
rän esittämässä omaa musiikkiani, teen 
AV-teoksia ja kirjoitan erilaisissa yhte-
yksissä ajatuksistani. Niin soi minun vii-
dakkorumpuni. Ja se rumpu soi, Richard 
Dawkinsia mukaillen, ”militantin ateis-
tin” sävelmää.

Hyvää kesää rakkaat ihmiset!

tä huolimatta. Mutta paineita on koko 
ajan, erityisesti lukion suuntaan. Sil-
loin kun Kokoomuksen Henna Virk-
kunen oli opetusministerinä, painei-
ta oli siihen, että reaaliaineita tehtäi-
siin valinnaisiksi (jolloin oppilas voisi 
jättää joitain aineita kokonaan opiske-
lematta), jolloin erikoistuttaisiin yhä 
varhaisemmassa vaiheessa, ja tähän 
suuntaan myös kursseista moduulei-
hin siirtyminen viitoitti. 

Yhtenäiskoulun murtuminen ei 
ole nähdäkseni läheisessä näköpiiris-
sä, mutta yleissivistyksen ja välineelli-
sen osaamisen välinen vastakkainaset-
telu tulee lisääntymään erityisesti luki-
oissa lähivuosina.

Myös yliopistoon kohdistuu paineita. 
Olit 11 vuotta sitten toimittamassa 
Akateeminen kysymys? -teosta. Mit-
kä teoksen peloista tai skenaarioista 
osoittautuivat todeksi?

Itse koen, että siellä havaittiin ja en-
nakoitiin nykyisiä kehityskulkuja. Voi-
si sanoa, että ”johan se siellä todettiin”, 
mutta kaikkia yksittäisiä muutoksia ei 
pystynyt ennakoimaan. 

Peruslinja pystyttiin kuitenkin en-
nakoimaan ja analysoimaan. Joitakin 
asioita ei havaittu, mutta kyse oli lä-
hinnä yksityiskohdista. Mitä lisäisin 
omaan analyysiini, on se, että koros-
taisin enemmän sitä, että yliopistojen 
rahoitusmalleista on tullut se keino, jol-
la hallitus ja valtio ohjaavat ja painos-
tavat yliopistoja. 

Tämä ei ole pelkästään talouden yli-
valtaa, mutta rahoitusmalleilla ohjaa-
minen on johtanut siihen, että yliopis-
tojen rooli näyttäytyy aiempaa kape-
ampana. Yliopistojen kriittistä ja yh-
teiskunnallista roolia on mahdotonta 
mitata rahoitusmallien määrällisil-
lä indikaattoreilla, eli on hyvin vaike-
aa sanoa ”nyt tämä yliopisto on tuot-
tanut hyvää yhteiskuntakritiikkiä” tai 
”nyt tämä yliopisto on tuottanut hyvää 
yleissivistystä kulttuuriimme”. 

Yliopistojen rooli yleissivistävänä 
instituutiona siis kapenee. Yliopisto-
jen tuloksen mittaaminen tulee saa-
maan keskeisen roolin.

Koska yhteiskuntakriittisyys, hitaas-
ti etenevä perustutkimus ja yleissivistys 
ovat vaikeasti mitattavissa, nämä jäävät 
väistämättä heikompaan asemaan ver-
rattuna nopeatempoiseen tutkimustuo-
tantoon tai vaikka talouselämän kanssa 
tehtävään yhteistyöhön. Suomalaisten 
yliopistojen rahoitus on kansainväli-
sesti vertaillessa todella poikkeuksel-

lisessa mitassa tulosarvioivaa ja tulos-
perustaista. Rahaa jaetaan suoritus- ja 
tulosperusteisesti, kun taas muualla ra-
haa jaetaan ennakoivasti. Yliopistojen 
toimintaa mitataan todella aggressiivi-
sesti, ja tällöin mitataan sitä, mitä yli-
opisto tekee. 

Tällöin vain mitattavat asiat saavat 
painoarvoa. 

Kertoisitko jotain Kohti parempaa 
yliopistomaailmaa -hankkeesta?

Se kohdentuu uuteen yliopistomal-
liin, mikä Suomeen syntyi vuonna 
2009, eli säätiöyliopistomalliin. Tässä 
mallissa yliopistodemokratia (kolmi-
kanta, jossa opiskelijat, henkilökunta 
ja professorit päättävät yliopiston hal-
litsemisesta) purettiin ja valtasuhteet 
muutettiin. 

Malli antaa säätiöiden johdolle pal-
jon valtaa yliopistojen hallinnon suh-
teen. Hankkeessa tutkitaan, miten malli 
on muuttanut yliopistojen kenttää ja mi-
ten yliopistojen kenttä on kokenut muu-
toksen. Tärkeää on, että teemme näky-
väksi sen, miten säätiöyliopistomalli on 
vaikuttanut yliopistojen demokratiaan 
ja mitä on tapahtumassa ja miten yli-
opistojen henkilöstö kokee muutoksen 
ja tuo esiin kriittiselle keskustelulle tär-
keitä elementtejä. Meitä on kiinnosta-
nut, mitä on tieteen autonomia, opetuk-
sen autonomia, itse yliopistojen auto-
nomia ja mikä niiden suhde on tähän 
perinteiseen kolmikantaan. Tutkimusta 
tehdään siis siksi, jotta tiedettäisiin, mi-
tä on tapahtunut, kun demokratiaa on 
purettu ja autonomia on heikentynyt ja, 
jotta voisimme tietää, onko suunta ollut 
oikea vai vahingollinen. 

Kolumnit

VIIDAKKORUMPU SOIKOON

Kirjoittaja on Stam1na-yhtyeen laulaja, sanoittaja ja säveltäjä, sekä AV-alan yrittäjä ja kirjailija.

Rahaa jaetaan 
suoritus- ja 

tulosperusteisesti, 
kun muualla jaetaan 

ennakoivasti.
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Risto Puumalainen 

U
skontojen uhrien tuki 
ry on julkaissut toimin-
nastaan Erno Vanhalan 
kirjoittaman historii-
kin. Se on kokonaisuu-
dessaan luettavissa UUT 

ry:n nettisivuilla, mutta tässä on siitä yk-
si lyhennelmä.

Alkusanoissaan Vanhala arvioi, et-
tä UUT:n toiminta on luultavasti maa-
ilman parasta, sillä uskontojen uhreja 
tuetaan vain muutamissa valtioissa, ei-
kä missään muualla kuin Suomessa toi-
minta saa samanlaista valtion rahoitusta. 
Nykyiseen tilanteeseen pääseminen on 
kuitenkin vaatinut kaikkien toimintaan 
osallistuneiden vapaaehtoisten työnte-
kijöiden sitkeyttä ja ahkeruutta. Hei-
dän talkootyönsä ansiosta jo tuhannet 
suomalaiset uskontojen uhrit ovat saa-
neet tukea ja apua hengellisen väkival-
lan vammoihinsa.

UUT:n toiminnan perusajatuksista 
Vanhala nostaa esiin Pentti ja Terttu 
Forsellin lauseet vuodelta 1987:

Pyrimme antamaan olkapään niille, 
jotka sellaista hetkeksi tarvitsevat,

mutta emme lähde ristiretkelle mitään 
uskontoa vastaan.

Näemme tässä sodan, jossa ei ole voit-
tajia vaan ainoastaan haavoittuneita,

joita jonkun pitäisi tukea.

Alkusysäys toiminnalle oli vuonna 
1987 YLE:n muutama radiolähetys, jois-
sa haastateltiin entisiä Jehovan todistajia 
ja mormoneja. Ohjelmat avasivat hen-
gellisen luurankokaapin ja toivat julki 
pitkään vaietut vääryydet. Pato oli mur-

tunut.  Kansanradion keskusteluohjel-
miin alkoi tulla soittoja, joissa muutkin 
väärin kohdellut ihmiset kertoivat tari-
nansa. Niin uskonnollisten yhteisöjen 
hengellinen väkivalta tuli viimein sanot-
tua julkisesti ääneen. Kävi myös selväk-
si, että uskontojen uhrit halusivat aut-
taa toisiaan.

Yleisradio sopi sinne tulevien uskon-
tojen uhrien soittojen siirrosta Terttu 
Forsellille. Hän oli yksi radio-ohjelmiin 
haastatelluista uskontokunnasta eron-
neista. Niin Terttu ja Pentti Forsellin pu-
helin alkoi soida tiheään, ja muutamien 
muiden alkuvaiheen aktiivin avulla jär-
jestettiin aika pian ensimmäiset vertais-
tapaamiset. Niissä huomattiin selkeästi 
toiminnan tarpeellisuus ja kokemusten 
samankaltaisuus, vaikka uhrit tulivat eri-
laisista uskonnollisista yhteisöistä. Kai-
killa oli vahva tarve vapautua hengellisen 
väkivallan aiheuttamasta pahasta olos-
ta ja kärsimyksestä. Niin toiminta alkoi 
vuonna 1987.

UUT rekisteröitiin yhdistykseksi 
1993. Silloin toiminta muuttui valtakun-
nallisesti vaikuttavammaksi. Peruslinja-
ukseksi päätettiin täysi poliittinen, aat-
teellinen ja uskonnollinen sitoutumat-
tomuus. Linja on pitänyt, ja yhdistys on 
keskittynyt ydintehtäväänsä eli vertaistu-
en järjestämiseen uskontojen uhreille ja 
asiantuntijapalveluihin koskien hengel-
listä väkivaltaa.  

Terminä hengellinen väkivalta on uu-
si ja UUT on ollut aktiivisena asian tie-
dottajana. Vanhala esittelee politiikan ja 
vallankäytön tutkijan Aini Linjakummun 
määritelmän:

Väkivalta määrittyy hengelliseksi sil-
loin, kun se perustellaan hengellisistä läh-
tökohdista tai hengellisessä yhteisössäole-

misen kautta. Hengellinen väkivalta on 
usein henkistä, mutta se voi olla luonteel-
taan myös fyysistä.

Se kohdistuu uskonnollisen liikkeen yk-
sittäisiin jäseniin.

Väkivallan tekijöinä voi olla yhteisö ko-
konaisuudessaan tai yhteisöön kuuluvat 
ihmiset.

 1990- luvulla toiminta oli jo seuraavas-
sa laajuudessa: ”Vuoden 1994 työmuisti-
ossa on mainittu 49 Terttu Forsellin te-
kemää vierailua, muun muassa nuori-
sokeskuksiin, lukioihin, yliopistoihin ja 
seurakuntiin. Tämän lisäksi oli yli 300 pu-
helinkontaktia ja 20 lehti-, TV- tai radio-
ohjelmaa. Forsell sai vuoden 1996 aika-
na yli 3 000 yhteydenottoa ja tämän li-
säksi myös muut aktiivit kävivät puhu-
massa ympäri Suomen.” (s. 22.) UUT ry 
toimi siis jo tuolloin erittäin monipuoli-
sesti. Olivatpa he mukana teatterissakin. 
Tampereen Työväen Teatterissa esitettiin 
näytelmä Usko, toivo, raha. UUT:n ak-
tiivit osallistuivat käsikirjoittamiseen ja 
puvustukseen ja olivat myös näyttelijöi-
den “tulkkina”.

 UUT:n raha-asioista Vanhala kir-
joittaa useassa kohdassa. Kokonaiskuva 
jäi ainakin minulle hiukan vaillinaisek-
si, mutta tärkein tuli silti selväksi. Toi-
minnan perustana on koko ajan ollut 
vapaaehtoisten ahkera talkootyö. 1995 
Raha-automaattiyhdistys (RAY) myön-
si UUT:lle 100 000 markan avustuksen. 
Sen avulla pystyttiin ostamaan tietokone 
ja fakseja sekä maksamaan ensimmäistä 
kertaa myös posti- ja puhelinkuluja. RAY 
tuki toimintaa myös seuraavana vuonna, 
jolloin yhdistys palkkasi työntekijän nel-
jäksi päiväksi kuukaudessa toimistotyö-
hön ja kirjanpitoon.

UUT 30 v  
- onnittelut ja kiitos!
Uskontojen uhrien tuki ry on auttanut ihmisiä jo 30 vuotta

RAY:n tuki kuitenkin loppui muutamak-
si vuodeksi, mutta jatkui vuonna 2000 
pienempänä kuin aikaisemmin. Rahat 
mahdollistivat materiaalikuluja, muun 
muassa Muutos-lehden painatuksen pa-
ri kertaa vuodessa. 2006 RAY lopetti tu-
en uudelleen, mutta yhdistyksen aktiivit 
jatkoivat silti talkootoimintaa.

Kuuden vuoden kuluttua yhdistys sai 
kuin saikin uudelleen avustusta RAY:ltä, 
taas vain vuodeksi kerrallaan. Nyt rahal-
la palkattiin koko vuodeksi toiminnan-
johtaja, ja siitä alkoi nykyisen organisaa-
tion rakentuminen. Toiminnanjohtajan 
palkkaaminen kannatti, sillä UUT oli 
enemmän otsikoissa ja toiminta laajeni. 
Tärkein eli vertaistukiryhmissä kävijöi-
den määrä kasvoi muutamassa vuodes-
sa kymmenkertaiseksi. Ryhmiä kokoon-
tuu nykyään jo 12 paikkakunnalla. Ra-
hallinen panostus oli todella kannattanut.

Nykyään pääosa rahoituksesta tulee 
STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus), mutta toimintaa auttaa 
myös jäsenmaksut ja lahjoitukset.

2000-luvun alussa UUT osallistui jo 
vakio-osallistujana myös Hengen ja tie-
don messuille, Maailma kylässä -festi-
vaaleille ja Mielenterveysmessuille. Yh-
distyksen läsnäololle alkoi olla selkeästi 
kysyntää.

Parin vuosikymmenen aikana yhdis-
tyksen toiminta on laajentunut myös in-
ternetiin. 2010-luvulla UUT:n nettisi-
vujen käyttö vilkastui kuusinkertaisek-
si vuosituhannen alkuun verrattuna. Yh-
distys näkyy ja kuuluu myös Twitterissä, 
Instagramissa, Facebookissa ja YouTubes-
sa. Vuonna 2019 aloitettiin vertaistuen 
tarjoamisen MIELI ry:n Tukinet-palve-
lussakin. Siellä vertaistuki on täysin ano-
nyymiä ja tapahtuu chat-viestein.

 
Monet pienet asiat ovat vieneet yhdistys-
tä kohti yhä paremmin johdettua ja ra-
kennettua organisaatiota. Yksi tärkeä toi-
minnan tehostamisen mahdollistaja on 
muutama palkattu ihminen ja yhdistyk-
sen toimisto.

 Yhdistyksen toiminta laajenee, mutta 
perustehtävinä pysyvät edelleen vertaistu-
ki, vaikuttaminen ja tiedottaminen. Toi-
minta on ollut kannattavaa ja vaikutta-
vaa, sillä nykyään UUT ry tunnustetaan 
tärkeäksi toimijaksi hengellisen väkival-
lan vastaisessa toiminnassa. 

Tulevaisuudessa yhdistys auttaa myös 
maahanmuuttajia, jotka ovat eronneet 
uskonlahkostaan. Voi olla, että vertaistu-
kea tarvitsevat myös muut kuin perintei-
set uskontojen uhrit, sillä pyramidihuija-
ukset ja salaliittoteoriat aiheuttavat omat 
uhrinsa. Ajankohtaista nyt ja ainakin lähi-
tulevaisuudessa on myös seksuaali- ja su-
kupuolivähemmistöjen tukeminen. Yksi 
tulevaisuuden toive on, että myös kansan-
edustajien ymmärrys ja tietoisuus hengel-
lisestä väkivallasta laajenee.

 
Erno Vanhalan kirjoittama historiikki 
sisältää runsaasti asianomaisten henki-
lökohtaisia muistoja ja kertomuksia. Ne 
ovat mielenkiintoista luettavaa, tuovat 
esiin aitoja tuntemuksia. Mielestäni on 
huomionarvoista, että edes tässä yhtey-
dessä kaikki eivät halua tai uskalla jul-
kaista nimeään. Todennäköisesti hengel-
lisen väkivallan arvet ja pelot ovat vielä 
liian tuoreita ja nimen julkistaminen voi-
si jatkaa väkivaltaa. Ja tottahan se onkin, 
että hengellinen väkivalta ei ole loppunut 
ja tuskin koskaan kokonaan loppuukaan. 
UUT ry:tä tarvitaan siis vielä pitkään. 

Yhdistys on 
keskittynyt 

ydintehtäväänsä 
(eli vertais-

tukeen).
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Yki Räikkälä

Vaalikoneista on tullut vaalien arkea ja 
ilmeisesti vähän rasitekin ehdokkaille. 
Uutuudenviehätys on jo mennyt, ja nii-
tä on paljon. Ylen vaalikonekaan edes 
ei enää kaikkia ehdokkaita kiinnosta. 
Vaalikone uskonnonvapaudesta ei suur-
ta joukkoa kuntapäättäjäkandidaatteja 
kiinnostanut. Satakunnassa vastauspro-
sentti oli varsin heikko muistutteluista 
huolimatta. Joko katsomukselliset asiat 
eivät kiinnosta tai sitten ei katsota tavoi-
tettavan riittävästi äänestäjiä. 

Tutkin pienellä otannalla ehdokkai-
den ja konetta käyttäneiden miettei-
tä koneesta. Mukana oli SDP:n, kokoo-
muksen, vasemmistoliiton, perussuoma-
laisten ja piraattipuolueen ehdokkaita. 
Koneeseen vastauksensa antaneista kris-
tillisdemokraateista ja keskustasta ei tä-
hän tiedusteluun osallistuttu. Kumma.

Kysymykset olivat ehdokkaista riit-
tävän kattavia, selkeitä ja yksiselitteisiä. 
Vastaamiseen ei tarvinnut kauaa nok-
kaa tuhistella. Eräs (ps) kertoikin nopeu-
den olleen kysymysten selkeyden ansio-
ta. Tosin eräs (vas) ilmoitti, että ”kysy-
mykset olivat hieman liian spesifejä ja 
osoittelevia. Esimerkiksi musliminai-
sen huivia koskevassa kysymyksessä oli-
si varmasti ollut tarkoituksenmukaisem-
paa puhua yleisemmin uskonnollisista 

symboleista ja niiden käytöstä päiväko-
dissa. Kysymysten lukumäärä oli myös 
vähäinen, joten kattavuudesta ei voi pu-
hua.”  Erään mielestä kysymykset keskit-
tyivät liikaa koulumaailmaan, joskin tä-
män mielestä aikuisilla uskonnonvapaus 
toteutuu paremmin.

Kaksi nuorta ehdokasta (kok) ker-
toi miettineensä hetken kysymyksessä 
“Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yh-
dessä eri uskontoja ja elämänkatsomus-
tietoa?”. Toisen mukaan uskonnonope-
tuksen ei tulisi olla tunnustuksellista ja 
vastasi sen mukaan. Hänen mukaansa 
uskontojen historiaa voitaisiin opettaa 
yhdessä ET:n kanssa. Kaikkien kyselyy-
ni vastanneiden mukaan kunnan pitää 
huolehtia julkisten tilojen, tilaisuuksien 
ja kunnan järjestämän toiminnan katso-
musneutraaliudesta ja ET:n tai vastaa-
van opetuksen olevan mahdollista kai-
kille, mutta niin että valtaväestöllä oli-
si halutessaan oikeus kristinuskon ope-
tukseen. Yhteisestä katsomusaineesta ei 
tullut mainintaa. Eräs kyllä toivoi perus-
kouluihin yhteisiä uskontotieteen opin-
toja. 

Kaikki kyselyyni vastanneet ehdok-
kaat puolueesta riippumatta näkivät kat-
somuksiin keskittyvän vaalikoneen tär-
keäksi ja ylipäätään katsomuksien ole-
van myös olennainen osa yhteiskunnal-
lista keskustelua. Eräs pohti, kun joissain 

vaalikoneissa kysytään, onko ”koti, us-
konto, isänmaa” edelleen hyvä arvope-
rusta, että on hyvä olla sellainenkin, jos-
sa ne on erotettu toisistaan. 

Äänestäjistä lähes kaikista tämän 
tyyppinen vaalikone on tärkeä. Kaksi ei 
sitä tarpeellisena pitänyt. Toisen mukaan 
kysymysasettelu oli liian suppea keskit-
tyessään vain arvokysymyksiin. Erään 
mukaan elämänkatsomuksellisia aihei-
ta voisi olla enemmän myös perinteisis-
sä vaalikoneissa. Yhden mukaan kysy-
myksiä olisi saanut olla enemmän. Yksi 
kaipasi ehdokkailta enemmän peruste-
luja vastauksilleen.

Käyttäjistä melkein kaikki kertoivat 
miettineensä vain yhdessä kysymykses-
sä, minkä valitsisivat. Yksi kommentoi: 
”Kysymyksistä osa pisti miettimään. Ku-
ten usein ”kyllä ja ei” -kysymyksissä, pel-
kästään annetut vaihtoehdot eivät kata 
joskus hyvinkin laajaa kysymystä.” Erään 
mukaan huivikysymys mietitytti, koska 
ei miellä sitä pelkästään uskontoasiak-
si vaan lähinnä tasa-arvoasiaksi. Liian 
monimutkainen asia vastata juu tai ei.

Koneen tarjoama ehdokas yllätti pa-
rissa tapauksessa, mutta muuten odote-
tusti. Odotettua oli sekin, että kone suo-
sitteli ehdokasta ”vääristä” puolueista. 
Näin itsellenikin kävi. Mutta vaihtelua 
katsomuskysymyksissä useimmissa puo-
lueissa tietysti on.

Jori Mäntysalo 

Uskonnonvapaus.fi-sivulla on ol-
lut vaalikone jo neljä kertaa kansan-
edustajia valittaessa, mutta nyt en-
simmäistä kertaa myös kuntavaa-
leissa.

Kysymyksistä ehkä tärkein koskee 
säännöllisiä koululaisjumalanpalve-
luksia. Niitä kannattaa suunnilleen 
kolme neljännestä Keskustan, kak-
si kolmannesta Perussuomalaisten, 
puolet Kokoomuksen ja yksi kol-
mannes SDP:n ehdokkaista. Tämä 
puolueiden järjestys ei juurikaan yl-
lätä, kuten ei sekään että Vasemmis-
toliiton ja Vihreiden ehdokkaat ovat 

vahvasti kirkon ja koulun eron kan-
nalla ja Kristillisdemokraatit vahvas-
ti kirkkomyönteisiä.

Uutena avauksena koneessa ky-
sytään tulisiko kunnan järjestää se-
remoniatila uskonnottomien ja ei-
kristillisten uskontojen hautajaisil-
le. Vaihtoehtoina tälle ovat paitsi 
kyllä ja ei, myös ”Kyllä, jos paikka-
kunnan ev. lut. seurakunta ei vuok-
raa kappeleita.”; näin kysymys itses-
sään samalla kertoo ehdokkaille, että 
nykytilanne vaihtelee kunnasta toi-
seen. Itselleni oli yllätys miten laaja 
on tuki maallisille saattotiloille aina-
kin, jos seurakunnan kappelit eivät 
ole käytettävissä.

Kysymysten asettelu on selvästi 
onnistunut, sillä ne jakavat sekä puo-
lueita että erityisesti ehdokkaita puo-
lueiden sisällä.

Toisaalta on todettava, että eh-
dokkaat eivät ole vastanneet erityi-
sen runsaasti. Enitenkin vastannees-
ta puolueesta - Perussuomalaisista - 
on kantansa kertonut alle 10 % ko-
ko maan ehdokkaista. Voinee myös 
olettaa, että todennäköisemmin vas-
taa meille myötämielinen ehdokas. 
Niinpä tuloksia ei tule nähdä abso-
luuttisina lukuina, vaan pikemmin-
kin ne asettavat tavoitteemme järjes-
tykseen toteutumismahdollisuuden 
mukaan.

VAALIKONE USKONNONVAPAUDESTA

VAALIKONE EHDOKKAIDEN JA ÄÄNESTÄJIEN NÄKÖKULMISTA

Henrik Sawela, Tuusula

R
uotsissa kirkon suhtautumi-
nen uskonnottomiin hau-
tajaisiin on suvaitsevam-
pi kuin Suomessa. Sikäläi-
sen kirkon sivuilta vapaasti 
kääntäen: ”Ruotsin kirkko 

tarjoaa tiloja ilman uskonnollisia symbo-
leja uskonnottomia hautajaisia ja muita 
tilaisuuksia varten, koska sille on annet-
tu tehtäväksi vastata hautaustoimesta.” 
Suomessa seurakunnat eivät tarjoa vas-
taavia tiloja lainkaan, mutta monet seu-
rakunnat antavat kyllä kappelinsa käyt-

töön uskonnottomia tilaisuuksia var-
ten. Kristillistä symboliikkaa ei kuiten-
kaan peitetä. 

Pääkaupunkiseudulla Helsingin ja 
Vantaan seurakuntien kanssa Pro-Sere-
monioiden yhteistyö toimii ongelmitta, 
eikä tilaisuuksien järjestämistä rajoiteta 
tai valvota mitenkään. Sitä vastoin Keski-
Uudellamaalla Järvenpäässä, Keravalla ja 
Tuusulassa tiloja ei anneta käyttöön. Hie-
man toistakymmentä vuotta sitten Kera-
va ja Tuusula muuttivat suhtautumistaan 
kielteiseksi. 

Espoossakin sallittiin vielä vuosi-
tuhannen alkuvuosina uskonnottomia 

saattotilaisuuksia. Espoon seurakunnat 
päättivät kuitenkin, toisin kuin siis esi-
merkiksi Helsinki ja Vantaa, noudattaa 
piispainkokouksen suositusta olla an-
tamatta kappeleitaan uskonnottomien 
käyttöön.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että kir-
kon suunnalta olisi tulossa suopeampaa 
suhtautumista asiaan. Kun kirkkoon 
kuulumattomuus leviää yhä laajemmin 
ja vanhempiin ikäpolviin, on vain ajan 
kysymys, milloin kirkko joutuu imago-
syistä muuttamaan suhtautumistaan.

U
skonnottomi-
en ihmisoi-
keus- ja kult-
tuurijär jes-
tönä Vapaa-
aj at t e l i j a i n 

Liitto ry esittää hautaustoi-
men siirtämistä kirkollisasi-
oista sosiaali- ja terveyden-
huollon piiriin sekä hau-
taustoimen sisällyttämistä 
sote-maakuntien tehtäviin ja 
järjestämisvastuulle. Nykyi-
nen tilanne on uskonnotto-
mia ihmisiä syrjivä.

Tuhkausten yhä lisäänty-
essä krematorioiden määrää 
tulisi lisätä eri puolilla Suo-
mea, ja uusien krematori-
oiden yhteydessä tulisi ol-
la tunnustuksettomat/moni-
käyttöiset, riittävän suuret se-
remoniatilat. Samaan aikaan 
myös sairaaloiden yhteyteen 
on perusteltua alkaa järjes-
tää nykyistä laajempia, mo-
nikäyttöisiä tiloja ei-kirkolli-
sia saattotilaisuuksia varten. 

Hautajaiskulttuuri monipuo-
listuu. Monikäyttöisten tilo-
jen sisustusta ja koristeluja pi-
täisi voida muuttaa vainajan 
katsomusta kunnioittavalla 
tavalla. Hautaustoimea ei voi-
da enää hoitaa vain evanke-
lis-luterilaisen kirkon hauta-
usmaiden ja krematorioiden 
kautta.

Hautaustoimea tulee alkaa 
tarkastella sosiaali- ja terve-
ydenhuollon osana vainajan 
omaisten ja muiden läheis-
ten tunteiden kunnioittamis-
ta sekä psykososiaalista hy-
vinvointia ja terveyttä edistä-
en. Hautaustoimi tulee liittää 
myös sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestelmän uudista-
miseen. Ev.-lut. kirkko saa nyt 
valtion budjetista rahoitusta 
116 miljoonaa euroa, joista yli 
100 miljoonaa käytetään hau-
taustoimeen.

Hautaustoimen järjestä-
misvastuu olisi perusteltua 
ottaa lähtökohtaisesti julki-

selle vallalle, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon piiriin ja myös 
uusille sote-maakunnille.

Julkisen vallan itse hoita-
mien hautausmaiden, krema-
torioiden ja seremoniatilojen 
palvelujen lisäksi voisi jatkos-
sa olla mahdollisuus uskon-
nollisten yhdyskuntien ja us-
konnottomien järjestöjen se-
kä yritysten hoitamille hauta-
usmaille, jotka voisivat saada 
julkista rahoitusta samoilla 
perusteilla. Kaikkien hauta-
usmaiden ei tulevaisuudessa 
tarvitse tarjota arkkuhautaus-
mahdollisuutta. 

Myös jo olemassa oleville 
Vapaa-ajattelijain yhdistys-
ten perustamille ja ylläpitä-
mille hautausmaille tulee al-
kaa myöntää rahoitusta; nii-
den avustamisen puuttumi-
nen koetaan nyt syrjivänä. 

Palveluiden tuottajana voi-
sivat jatkossakin olla myös 
seurakuntien hautausmaat. 
Niiden saaman rahoituksen 

tai palveluiden hinnan tulisi 
kuitenkin riippua siitä, tar-
joavatko ne palveluja kaikil-
le myös hautajaistilaisuuden 
pitämiseen kappelissaan tai 
vastaavassa sisätilassa ennen 
tuhkausta tai arkkuhautaus-
ta vai rajoittavatko ne näiden 
lämpimien tilojen käytön 
vain omiin jäseniinsä. Seu-
rakuntien hautaustoimeen 
saama rahoitus on tätä ny-
kyä noin 20/euroa/kuntalai-
nen/vuosi riippumatta siitä, 
sallivatko ne kappelien käy-
tön ei-kirkollisiin tilaisuuk-
siin vai ei.

Selvyyden vuoksi on syy-
tä mainita, että erillisen muis-
totilaisuuden järjestämiseen 
varsinaisen hautauksen tai 
tuhkaukseen jättämisen jäl-
keen on erilaisia pitopaik-
koja; esille nostettu ongel-
ma koskee jäähyväis-/saatto-
tilaisuuksia, joissa vainaja on 
arkussa ennen tuhkausta tai 
hautausta.

VAPAA-AJATTELIJAT ESITTÄVÄT HAUTAUSTOIMEN UUDISTAMISTA
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O
llessani kymmenvuo-
tias opettaja kysyi 
luokassa, vieläkö joku 
uskoi joulupukkiin. 
Ryhmäpaine oli kova, 
niin en kehdannut vii-

tata. Tunnin jälkeen koin suurta tarvet-
ta tunnustaa epärehellisyyteni ja ker-
roin edelleen uskovani joulupukkiin. 
Siitä ei kauan mennyt siihen, kun löysin 
joulupukille lähettämiäni kirjeitä van-
hempien kätköstä ja illuusio murtui. 

Olen aina ollut uskonnoton. En ole 
koskaan kuulunut kirkkoon, ja elämän-
katsomuksellinen vakaumukseni on ol-
lut suhteellisen sama pienestä pitäen. 
Vanhempani olivat eronneet kirkosta 
nuorina aikuisina, samoin äitini van-
hemmat erosivat kirkosta sukupolvel-
leen epätyypillisesti – tosin heidän en-
sisijaisena motivaattorina toimivat ve-
rotukselliset syyt. Sain poliittisesti ja 
vakaumuksellisesti neutraalin kasva-
tuksen: politiikasta ja uskonnosta ei 
puhuttu. Sen sijaan sisartani ja minua 
kannustettiin lukemaan, olemaan re-
hellisiä ja puuttumaan epäkohtiin. Kä-
vin ensimmäiset yhdeksän vuotta Ru-
dolf Steiner -koulua Helsingissä, kos-
ka vanhempani ajattelivat, että Steiner-
koulussa eivät lapset voi helposti jäädä 
luokalle. Mitään vakaumuksellista kou-
luvalintaan ei liittynyt. Toive toteutui 

– luokalle en jäänyt ja sisareni kanssa 
yllätimme vanhemmat oppimisen in-
nokkuudella. 

Ennen joulua ala-asteaikoina luettiin 
luokassa uskonnollisia tarinoita, mutta 
en antanut tämän häiritä. Suhtauduin 
tarinoihin satuina. Elämänkatsomus-
tiedon tunnille halusin ensimmäisenä 
luokassa, mutta koska olin ainoa luo-
kassani, jouduin käymään ET-tunneil-
la rinnakkaisluokassa kilometrin pääs-
sä koulustani. Myöhemmin yläasteella 
kävin useamman luokkatason yhdistet-
tyä ET-tuntia omassa koulussani. Pro-
tuleirin kävin saaressa Kotkan lähellä. 

Yläasteen jälkeen hakeuduin taval-
liseen lukioon ja minulla oli onni olla 
jo edesmenneen Juha Savolaisen ET:n 
ja filosofian opetuksessa. Savolainen 
kannusti kriittiseen ajatteluun ja haas-
toi tarkastelemaan maailmaa eri näkö-
kulmista. Nyt keväällä, kun kuuntelin 
äänikirjana Timo Airaksisen teosta Jää-
hyväiset uskonnolle, sain tietää, että Sa-
volainen on ollut laajemminkin “opes-
kenessä” tunnettu poikkeuksellinen 
opettaja. ET-tunneilta sain kipinän ha-
keutua Helsingin yliopiston valtsikaan 
opiskelemaan maailmanpolitiikkaa.  

Olen etuoikeutettu, kun olen kas-
vanut tiedonjanoon kannustavassa 
perheessä ja saanut olla juuri sellai-
nen kuin olen. Ystäväpiirissäni moni 

on uskonnoton, mutta minulla on ol-
lut myös ilo irtautua omasta kuplasta-
ni ulkomaan komennuksilla eri puolilla 
maailmaa ja nähdä elämän eri realiteet-
teja ja seurata sivusta mitä erikoisim-
pia uskomuksia ja tapoja. Kääntöpuole-
na olen joutunut varomaan turhaa kyy-
nistymistä. 

En ole koskaan uskonut mihinkään 
yliluonnolliseen. Lapsuuden uskon-
nottomuus on muuttunut ateismiksi 
ja saanut tieteellisen maailmankuvan 
ja sekuläärin humanistin sävyjä. Mer-
kityksellistä elämää vietän tekemäl-
lä motivoivaa työtä edunvalvonnan ja 
työelämän kysymysten parissa potilas-
järjestössä, luontoelämyksistä nauttien, 
taiteen ja kirjallisuuden parissa – ystä-
viä ja perhettä unohtamatta.   

Työelämässä pidän elämänkatso-
muksellisia näkemyksiä yksityisasioi-
na. En avoimesti kerro todellisista nä-
kemyksistäni. Välillä koen henkisesti 
raskaaksi piilottaa osan itsestäni “ateis-
tin kaappiin”. Määräaikaisten työsuh-
teiden ammattilaisena pelkään, että us-
konnottomuudestani voisi olla haittaa 
työmarkkinoilla. Evankelis-luterilainen 
maailmankuva näyttää monessa työpai-
kassa olevan edelleen perusolettamuk-
sena. Pelkään myös, että vakaumuksel-
liset keskustelut voisivat vaikuttaa työ-
elämän ihmissuhteisiin.     

S
ynnyin huhtikuussa 1958 
fundamentalistisen us-
konnon keskelle. Yhtey-
det muuhun maailmaan 
olivat vähäisiä, enkä op-
pinut lapsena muuta kult-

tuuria.
Joulukuussa 1967 televisiosta tuli 

jokin keskusteluohjelma, jossa yhtenä 
panelistina oli Vapaa-ajattelijain edus-
taja. Äiti vain vilkaisi ja sanoi: “Pirulli-
suus huokuu koko olemuksesta.”

Lueskelin kirjastossa toisinaan Va-
paa Ajattelija -lehteä. Minua harmitti 
jatkuva riitely epäolennaisista asioista. 
Miksei keskitytä siihen, mikä on yh-
teistä ja yksimielistä?

Maaliskuussa 1983 päätin lähteä 
ajamaan 150 km länteen ja takaisin 
ihan vain kertoakseni vanhemmille-
ni, että en ole enää pitkään aikaan ol-
lut ollenkaan uskovainen. Ei niin paha 
reaktio kuin olin varautunut.

Marraskuussa 1986 erosin Advent-
tikirkosta. Mukana roikkuminen oli 
ollut epärehellistä ja stressaavaa. Jat-
koin silti kirkkoautokuskina muulle 
perheelle.

Lokakuussa 2000 aviosuhde meni 
niin mahdottomaksi, että erosin ja ai-
ka pian löysin uuden suhteen. Huoma-
sin, että on helpompi olla yhdessä, kun 
on sama suhde uskontoon.

Syyskuussa 2020 lueskelin taas kir-
jastossa Vapaa Ajattelija -lehteä. Nyt 
siellä ei ollut riitelyä, vaan ihan kun-
non asiaa. Päätin liittyä yhdistykseen.

Kävin kerran VA-baaritapaamises-
sa ennen kuin koronavirus etäännyt-
ti toiminnan.

Haluan oppia enemmän viisaita ta-
poja keskustella uskonnon asemasta, 
jotta jäljellä olevat epäkohdat saadaan 
poistetuiksi. Joutava kinaaminen us-
konasioista on yleensä vain haitallis-
ta. Ehkä pitää enemmän vedota oi-
keustajuun.

Nyt on yhtä aikaa sekularisaation 
kanssa nousemassa kaikenlaisen hum-
puukin kannatus ja tieteen halveksun-
ta. On pidettävä pää kylmänä ja asi-
at lokeroissaan. Niin moni asia muut-
tuu koko ajan. Pitää varoa niputtamas-
ta toisiinsa kuulumattomia mielipiteitä 
yhteen. Yritän tavoittaa toisten ihmis-
ten kanssa sen, mistä olemme samaa 
mieltä. Se on hyvä pohja ponnistaa.

EMMA ANDERSSON

Ensimmäistä kertaa liityin Helsingin 
vapaa-ajattelijoihin yli kaksikymmen-
tä vuotta sitten, mutta välissä pidin tau-
koa ulkomailla opiskelun ja töiden takia. 
Koen, että vapareissa olen samanhen-
kisten ihmisten yhteisössä: olen tutus-
tunut mahtaviin ihmisiin. Aikaisem-
min toimin Helsingin vapareiden halli-
tuksen jäsenenä: tehtäviini kuului some-
viestintä. Muutama vuosi sitten pääsin 
edustamaan Suomi-tiimiä pohjoismai-
seen humanistitapaamiseen Islannissa. 
Nykyään olen hallituksessa varajäsene-
nä. Motivoivan, mutta intensiivisen työ-
elämän ja kroonisen migreenin yhteen-
sovittaminen rajoittaa tekemisiäni – voi-
mavarat eivät riitä antamaan toivomaa-
ni panosta vapaa-ajattelun edistämiseen.     

Toiveenani on, että sekuläärin lain-
säädännön kehitys etenee Suomessa ja 
maailmalla ja että uskonnottomat olisi-
vat täysin yhdenvertaisia muiden kansa-
laisten kanssa. Olisi upeaa, jos ateistei-
hin ja ylipäänsä uskonnottomiin suhtau-
duttaisiin rakentavasti. Tässäkin asiassa 
tieto voisi vähentää tuskaa ja ennakko-
luuloja. Toivon myös, että vakaumuk-
sellisten asioiden kanssa voisi olla kans-
saihmisilleen rehellinen eikä mahdolli-
sia sanktioita tarvitsisi pelätä. Lähitule-
vaisuudessa toivoisin vapaa-ajattelijoille 
projektirahoitusta esimerkiksi verkko-
pohjaisen vertaistuen ja yhteisöllisyyden 
edistämiseen, tapahtumien järjestämi-
seen sekä edunvalvonta- ja jäsenkam-
panjoiden toteuttamiseen. 

Vapaa-ajalla nautin kasari- ja ysä-
rirockista, metallista sekä juoksulen-
keistä. Diggaan myös George Carlinin 
stand-upista. Luen lähinnä spekulatiivis-
ta fiktiota, tietokirjallisuutta ja absurde-
ja satiireja (esimerkiksi Joseph Hellerin 
“Catch-22”). Kirjoitan lisäksi toiveikkai-
ta dystopianovelleja (halutessasi googlaa 
“Kahinan loppu”, niin pääset lukemaan 
Kosmoskynän verkkolehdessä julkais-
tun novellini). Spekulatiivisen fiktion 
kautta voi rajoituksitta kuvitella maail-
moja ja yhteiskuntia, joissa uskonnoil-
la ei ole roolia ja yhteiskunnalliset pää-
tökset perustuvat tieteellisesti todennet-
tuun tietoon. 

“I believe in evidence. I believe in ob-
servation, measurement, and reasoning, 
confirmed by independent observers. I’ll 
believe anything, no matter how wild and 
ridiculous, if there is evidence for it. The 
wilder and more ridiculous something is, 
however, the firmer and more solid the 
evidence will have to be.”

~ Isaac Asimov, The Roving Mind

REIJO  
JAAKKOLA

Tällä kertaa en toivo joulupukilta koi-
ranpentua, vaan puoskarilakia, euta-
nasian laillistamista ja ennen kaikkea 
kirkon ja valtion erottamista. Noista 
voidaan aloittaa, palataan sitten myö-
hemmin muihin toiveisiin. 

Uskomatonta kesää kaikille vapa-
reille!

P.S. Lukuvinkkinä Greta Christi-
nan kirja “Why Are You Atheists So 
Angry? 99 Things That Piss Off the 
Godless” (2012).  

Kirjoittaja noin 
3-vuotiaana.

Joutava 
kinaaminen 

uskonasioista 
on yleensä 

vain 
haitallista.
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Johanna Karelahti, kuvataiteilija, 
maisema-arkkitehti, mielen- 
terveysaktivisti, Vesilahti 

O
lin alle kouluikäinen, 
kun ensi kertaa kun-
nolla pohdin Jumalan 
olemassaoloa. Muistan 
ihmetelleeni, miten eri 
kansoilla on omat ju-

malansa, kaikilla mielestään oikea ja 
muilla väärä. Ajattelin, mikä jumala 
sellainen muka on, jolla on kilpailijoita, 
ja miksi se, jota meidän Jumalaksemme 
kutsutaan, olisi juuri se oikea. Mutkat-
tomasti päättelin, että koko jumalajutun 
täytyi olla huijausta tai jonkinlainen leik-
ki, vähän kuten joulupukki. Tosin aikui-
set eivät tuntuneet erityisen leikkisiltä 
Jumalasta puhuessaan.

Ensimmäiset kuusi kouluvuottani 
kuluivat ahdasmielisen uskonnollisessa 
opinahjossa. Mieleen ovat jääneet vir-
renveisuut, uhkaavaa paatosta huokuvat 
aamunavaukset ja pakolliset ruokaruko-
ukset. Se oli 1980-lukua. Kympin kou-
lulaisena toki veisasin, kuuntelin kiltisti 
keskusradiosta kaikuvia kummallisuuk-
sia ja ristin käteni muiden mukana, tois-
tin opetetut sanarimpsut. Tunsin olevani 
valehtelija, mutta en kapinoinut, sillä ka-
pinoijat häädettiin käytävään, jossa heil-
le huudettiin useamman opettajan voi-
min. Uskonnollinen painostus tuli ihol-
le saakka.

Kotini oli tapakristitty, ja molemmat 
vanhempani olivat hyvin konservatiivi-
sia. Kun 14-vuotiaana ilmoitin, etten us-
ko Jumalaan enkä halua rippikouluun, 
vaan sen sijaan haluan erota kirkosta – 
olin vasta hetki sitten oivaltanut, ettei 
kirkkoon suinkaan ole pakko kuulua – 
syntyi kotona rähäkkä. Kirkosta eroami-
nen ei tullut kuuloonkaan. Mitä sukulai-
setkin sellaisesta ajattelisivat! Minut pa-
kotettiin rippileirille saareen, jossa olin 
viikon verran vankina opettelemassa asi-
oita, joita en ensinkään halunnut oppia. 
Leiri oli siihenastisen elämäni ankeim-
pia kokemuksia. Konfirmaatioon astelin 
synkin mielin. Olin valehtelija, lausuin 

uskontunnustuksen, johon en uskonut. 
Sain valehtelevaan suuhuni öylätin. Van-
hempani olivat ylpeitä, itse tunsin pelk-
kää kiusaantunutta häpeää.

Uskonnollinen psykoosi
16-vuotiaana sairastuin. Se alkoi masen-
nuksena, mutta muuttui pian vimmai-
seksi, hurmioituneeksi, vahvan uskon-
nollisesti sävyttyneeksi maniaksi. Ah-
min kaiken hengellisen kirjallisuuden, 
mitä sain käsiini haalittua. Luin vuo-
renvarmuuteen saakka vakuuttuneena 
ja vaikuttuneena niin Raamattua kuin 
Bhagavadgitaakin. En varsinaisesti usko-
nut uskontoihin, mutta minulle oli päi-
vänselvää, että ne kuvastivat kukin omal-
la epätäydellisellä tavallaan oman sume-
an peilinsä kautta perimmäistä, kirkas-
ta totuutta, josta olin onnekseni päässyt 
osalliseksi ja jota minun oli julistami-
nen muillekin. Muut näkivät vaillinai-
sesti, minä olin suorassa yhteydessä kai-
ken olevaisen läpäisevään jumaluuteen. 
Se puhui minulle. Olin guru, ja tehtävä-
ni oli pelastaa ihmiskunta jälleensynty-
män ikeestä.

Koska katsoin yhden uskonnon riit-
tämättömäksi määrittämään ajattelu-
ni rajoja, erosin kirkosta heti, kun se 
oli mahdollista, 18-vuotissyntymäpäi-
vänäni. Asia, jota olin aiemmin perus-
tellut ateismilla, toteutui siis täysin päin-
vastaisen perustelun kera. Yhtä kaikki 
koin suurta helpotusta ja vapauden tun-
netta marssiessani ulos kirkkoherranvi-
rastosta.

Ilmeisesti uskonnolliset psykoosit 
ovat yhteiskunnassamme paremmin sie-
dettyjä kuin muunlaiset. Olin itse mie-
lestäni terve läpikotaisin, eikä kukaan 
ulkopuolinen puuttunut tilanteeseen. 
Sain olla rauhassa sairas. Minulle kyllä 
naureskeltiin, mutta puolustin harhaani 
kiihkeän aggressiivisesti. Muut olivat so-
keita raukkoja, jotka epäusko tulisi heit-
tämään seuraavassa elämässä rotan tai 
torakan kurjaan kehoon.

Usean myrskyisän, erikoisia ideoita ja 
aatoksia rönsyilleen vuoden jälkeen mie-

leni hiljalleen selkeni. Jumalaista, kul-
taista valoa hohtanut kupla ympärillä-
ni himmentyi. Ihmettelin, mitä oikein 
oli tapahtunut. Tunsin jonkinlaista hai-
keuttakin. Osa minusta ei olisi halun-
nut päästää irti harhasta. Olihan ollut 
aivan mahtavaa olla valittu, Jumalan ty-
tär, merkitysten äärellä. En tuolloin vielä 
ymmärtänyt olleeni psykoottinen. Ym-
märrys syntyi vasta paljon myöhemmin.

Uskonnoton aikuinen
Olen nyt 45-vuotias ja uunituore vapaa-
ajattelija. Olin ollut tietoinen liiton ole-
massaolosta jo iät ja ajat, mutta vasta 
näin keski-ikäisenä tuumin, että voisin-
han tätäkin toimintaa ihan avoimesti ja 
aktiivisesti kannattaa.

Olen jollain tapaa kiitollinen nuoruu-
teni rajusta uskonnollisesta psykoosis-
ta. Se opetti minulle paljon uskonnolli-
sen hurmoksen ja kiihkon olemuksesta. 
Olen kuitenkin vielä kiitollisempi siitä, 
että hurmos päättyi ja olen voinut pa-
lata vapautuneena uskonnottomuuden 
pariin.

Lapsuuteni koulumaailman uskon-
nollinen painostus – voisin jopa käyttää 
sanaa väkivalta – kummittelee mieles-
säni kokemuksena, jota en enää tulevi-
en sukupolvien osaksi soisi. Vapaa-ajat-
telijoilla on edelleen runsaasti työsar-
kaa pakkouskonnollisuuden kitkemi-
sessä. Parempaan suuntaan on menty 
sitten 1980-luvun, kirkosta eroaminen-
kin on ilahduttavalla tavalla helpottu-
nut. Ehkä kotien konservatiivinen ta-
pakristillisyys on vähentynyt myös, ai-
nakin niin toivon.

Olen läheisiäni neuvonut, että mikä-
li alan jossain vaiheessa uudelleen esit-
tää uskonnollisia elkeitä, on se sairauden 
pahenemisen merkki ja minut on syytä 
toimittaa pikimmiten hoitoon. Tämän 
sanon täysin tosissani, joskaan en vaka-
vissani. Omassa matkassani uskonnot-
tomuudesta uskonkiihkoon ja takaisin 
on nimittäin jotain perin tragikoomista. 
En ehkä ääneen tohdi sille nauraa, mut-
ta voinpa hymähtää.

Airi Vilenius

O
len saanut elämän-
katsomukseni isäni 
kautta, hän oli kova 
”käännyttämään” 
ihmisiä vapaa-ajat-
teluun 60-luvulla 

Petäjävedellä ja onnistuikin siinä – 
tosin osa liittyi kirkkoon myöhem-
min uudelleen. Hän oli onnellinen 
löydettyään Vapaa-ajattelijat ja näin 
sai kohdata muita samoin ajattelevia. 
Itse en osaa muuten ajatella tai näh-
dä elämää kuin uskonnottomuuden 
kautta. En ollenkaan käsitä kristin-
uskon katsomusta.

On kyllä hyvä, että on muitakin 
samoin ajattelevia. Lähisukulaiseni 
ovat samalla tavalla ajattelevia. Mutta 
edelleenkin on monille jotenkin vai-
kea käsittää sitä, ettei usko uskontoi-
hin. Nykyisin on varmaan helpom-
paa se, ettei joudu tilanteisiin, joissa 
uskontoasioiden kanssa tekemisissä 
ollaan. Kiitos Vapaa-ajattelijat siitä, 
että töitä sen eteen tehdään.

Lähisukulaisten kanssa on häät 
ja hautajaiset helppo järjestää ilman 
kirkon vaikutusta. Mutta työsarkaa 
on edelleen. Esimerkiksi kouluissa 
voi olla uskovia opettajia tai hoiva-
paikoissa tuodaan esille kristillistä 
katsomusta. Edelleen siis joutuu hel-
posti tahtomattaan uskonnolliseen 
tilaisuuteen. Uskon kuitenkin, et-
tä useimmiten kunnioitetaan toisen 
katsomusta, kunhan sen ilmaisee, ja 
siten voi näitä tilaisuuksia välttää.

Minulle on helpotus, ettei tarvitse 
pelätä kuolemaa ja voi keskittyä tä-
hän ainutkertaiseen elämään, siinä-
kin riittää haastetta yhdelle ihmisel-
le. Hyvää ja kaunista kesää ja kiitos 
yhdistykselle työstä katsomusten ta-
sa-arvon puolesta.

Helena Rimali, BG-lehtori, Espoo 

V
uosia olin koulussani 
se, joka jäi oppilaiden 
kanssa kouluun, kun 
muut olivat kirkos-
sa. Luokassa oli aluk-
si noin 20 oppilasta, 

mutta myöhemmin lukumäärä kak-
sinkertaistui. Rehtorin mielestä kou-
luun jääminen oli rangaistus. Minus-
ta se oli vaihtoehto. Mutta helppoa se 
ei ollut. Luokassa oli islaminuskoa to-
distavia, vanhoillislestadiolaisia, mi-
hinkään kirkkoon kuulumattomia ja 
niin edelleen. Yritä siinä sitten sopi-
vaa ohjelmaa pariksi tunniksi löytää. 
Tarjosin mehua ja keksejä. Kerran 
nallekarkkien tapaisia namuja, jois-
ta tosi meteli syntyi. Muslimit kuuli-
vat, että liivatteeseen käytetään siasta 
saatua ainetta. Piirtää sai, ja pelattiin 
yhdessä. Myöhemmin pelasivat kän-
nyköillään. Muiden opettajien asen-
ne oli hyvin kielteinen. Jopa se, että 
olin jäänyt ja keksinyt tekemistä näil-
le nuorille, katsottiin olevan rangais-
tus minulle. Muutama opettaja sääli si-
tä, etten päässyt kirkkoon katsomaan, 
kun piirtoheittimelle pappi laittoi tyh-
jän kalvon ja siinä sitten näkivät Jee-
suksen. Historiallisena henkilönä us-
kon Jeesukseen, mutta ihmetekoihin 
en usko. Seurakunta piti aamunava-
uksia joskus. Jos oppilas ei kuulunut 
evankelisluterilaiseen kirkkoon, hän 
sai marssia luokasta ulos. Opettaja ei 

tietenkään saanut ja oli myös vastuus-
sa käytävällä seikkailevista nuorista. 
Aamunavaukset olivat usein hyvin us-
konnollisia: ”Onko Jeesus sinua vastas-
sa ...?” Rehtori toki lupasi ottaa käytä-
vältä kaikki ruokasaliin ja pitää siellä 
niin epämiellyttävän tilaisuuden, ett-
eivät toiste poistu luokasta. Näin eri 
uskonto- ja uskonnottumuuskuntien 
nuoria yhdessä. Olisi todella tärkeää, 
että voisivat keskenään keskustella ja 
oppia tuntemaan toistenkin arvomaa-
ilmaa. Vihjasin suomalaiselle oppilaal-
leni, joka laittoi jalat pulpetille niin, 
että näin rikkinäiset ja likaiset sukat: 
”Tuo on tosi epäkohteliasta näyttää 
jalkapohjia. Jos sinusta tulee iso kan-
sainvälinen johtaja, menetät asiakkais-
ta monia.” Ja tähän nuori somaliper-
heet tytär sanoi: ”Tuo nyt on opetettu 
meille kotona.”

Opetin biologiaa ja terveystietoa.  
Monille se oli ”likaista” ja ”sopima-
tonta” silloin, kun oli kyseessä ”per-
hekalleuksiin” ja lisääntymiseen liit-
tyvät asiat. Monet uskonnot taistelivat 
Suomen opetussuunnitelmaa ja oppi-
kirjan sisältöä vastaan.

Kirjoitin tämän, kun asiat pyörivät 
mielessäni. Tulen itse hyvin ahtaan 
uskonajatuksen maailmasta Pohjois-
Suomesta. Lestadiolaisuus teki meistä 
kaikista syyllisiä. En tosin tiedä, mihin 
kaikkeen syyllistyin, mutta ainakin jo-
honkin. Kotini ei ollut lestadiolainen, 
mutta aate kyllä kyti naapureissa, kou-
lussa, sukulaisissa ja niin edelleen.

SINNE JA TAKAISIN
Nuori uskonnoton
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ELÄMÄN- 
KATSOMUK- 
SESTANI

Opettajan 
näkökulma

Jopa se, että olin jäänyt ja keksinyt 
tekemistä näille nuorille, katsottiin olevan 

rangaistus minulle.

Minun vapaa-ajatteluni
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”
Lähdetkö mun kanssa vakoi-
lukeikalle vapaa-ajattelijain 
baari-iltaan? Se on tällä vii-
kolla”, kysyi opiskelutoverini, 
joka oli laillani sosiaalipsyko-
logian kandivaiheen opiskeli-

ja, mutta kunnostautunut Helsingin yli-
opistolla myös uskontotieteiden paris-
sa. ”Oon varma, että ne on ihan samalla 
tavalla ”uskovaisia”, kuin ketkä tahansa 
muutkin, joita kutsuvat itse uskovaisik-
si”, hän julisti.

”Kuulostaa hauskalta, joo voin mä 
lähtee”, tai jotain sinne päin muistan 
sanoneeni.

Oli syyslukukausi vuonna 2015 ja 
olimme molemmat juuri aloittaneet ai-
heiltaan uskonnollisuutta jollain tapaa 
sivuavat kanditutkielmamme. Omassani 
tarkastelin sitä verkostomarkkinoinnin 
ja brändiuskollisuuden viitekehyksestä 
käsin. Molempia kiehtoi uskonnollisuus 
ja se, mitä se oikeastaan on. Olin koko 
ikäni ollut varsinaista uskoa vailla, mutta 
vapaa-ajattelijoista kuulin ensimmäistä 
kertaa, enkä ollut koskaan kokenut us-
konnottoman identiteettiäni joksikin, 
jonka oikeuksia pitäisi ajaa tai penätä.

Synnyin Tampereella 1986, mutta kas-
vutaipaleeni kulki ”jämäkän metsän ja 
sinertävän vaaran” varjossa Koillismaan 
Kuusamossa. Äitini oli Tampereelta läh-
töisin, eikä koskaan tottunut syrjäiseen 
ja hänen nähdäkseen monella tapaa ta-
kapajuiseen paikkakuntaan, joka sijaitsi 
”Jumalan selän takana”. Siihen nähden, 
että Jumala oli näin pois päin kääntynyt, 
olivat kuusamolaiset suhteellisen uskon-
nollista väkeä. Muistan sen vaikuttaneen 
elämääni varhaislapsuudesta alkaen. Ei 
vain perusevankelisluterilaisuus, vaan 

myös lestadiolaisuus, helluntailai-
suus sekä jehovan-

todistajuus nivoutuivat osaksi elämänta-
rinaani niin lapsuuden kesäleirien ja kai-
ken nuorisotoiminnan kuin koulumaa-
ilman ja -kavereiden kautta.

Ateistisesta ja kirkkoon kuulumatto-
masta isästäni huolimatta minut oli kirk-
koon kastettu ja vanhempani papin aa-
menella avioliittoon siunattu. Vaikka isä 
sai viisilapsisen pesueensa vakuutettua 
Jumalan olemattomuudesta, ei hän tai 
äitini olleet syvempiä yhteiskunnallisia 
rakenteita tai kulttuurisia tapoja muo-
vaamaan pyrkiviä ihmisiä. Isä oli tie-
donjanoinen, mutta avoimen mielen si-
jaan haki usein tietoa vain ennakkokä-
sityksiään pönkittämään ja sulki niiden 
kanssa ristiriidassa olevat ajatukset pois 
tai mitätöi ne. Ateismi tapahtui ainoas-
taan kirkosta eroamalla sekä lukemat-
tomia uskontoa, Jumalan olemassaoloa 
sekä kirkon asemaa koskevia keskus-
teluja lähinnä perhepiirissä ja ystävien 
kanssa käyden.

Ollessani noin 4–6-vuotias naapuris-
samme asuva harras helluntalainen per-
he halusi viedä minut ja pikkuveljeni jo-
ka viikonloppu Perhepysäkiksi kutsut-
tuun tilaisuuteen Kuusamon keskustaan. 
Tapahtumassa oli kahvi- ja mehutarjoi-
lu leivonnaisineen, minkä muistankin 
olleen käytännössä ainoa motivaatio 
tilaisuuteen osallistumisellemme. Sik-
si sisältönä olleet nukketeatterik-
si sovitetut Raamatun tarinat 
tuntuivatkin niin puuduttavil-
ta. Isä salli osallistu-
misemme, vaik-
ka itse tunsikin 
inhoa toimin-
taa kohtaan:  

”Tuskinpa teistä mitään uskovaisia sil-
ti tulee.” 

Isältä arvelenkin omaksuneeni vah-
van uskonnottoman identiteetin, jonka 
hän itse koki läpäisemättömäksi ja hor-
jumattomaksi. Jollain tasolla myös tiesin 
tuottavani pettymyksen, mikäli minusta 
tulisi ”uskovainen”, joten kiinnittyminen 
ateismiin oli entistä tärkeämpää.

Historiasta ja kulttuurista suuresti jo 
lapsena kiinnostuneena muistan kuiten-
kin koulussa kasvaneeni ymmärtämään 
Raamatun tarinat osana elettyä elämää. 
Esimerkiksi joka pääsiäisenä tv:stä kat-
somani Jeesuksen viimeisiä vaiheita 

kuvaavat dramatisoinnit kietoutuivat 
osaksi sitä todellisuutta, josta koulussa 
uskonnontunneilla puhuttiin. Niistä tu-
li Avaran luonnon tapaan dokumentte-
ja, joille löytyi varmistus koulukirjoista 
oppimalleni. Koko ympäröivä kulttuuri 
tuntui puhuvan samaa totuutta: Jumala 
ja Jeesus ovat olemassa. Ilman isältäni 
saamaa varmuutta olisin helposti voinut 
kasvaa ymmärtämään ympäröivän to-
dellisuuden täysin eri tavoin. Tästä syys-
tä ymmärrän hyvin tapaluterilaisuutta 
osana kulttuurin ylläpitämää sosiaalis-
ta todellisuutta.

Ikäluokkani tavoin menin rippikou-
luun, joka tuolloin tuntui kyseenalais-
tamattomalta osalta koulutaivalta. Vaih-
toehtoja en tullut edes ajatelleeksi. Pro-
metheus-leiristäkin kuulin ensimmäistä 
kertaa vasta lukioon Tampereelle muut-
taessani ja ihastellessani luokkatoveri-
ni pyöreää, kalevalamaista kaulakorua. 
Muistelen minulle kerrotun, että rip-
pikoulu antaa luvan naimisiinmenoon 

(”naimalupa”), mikä antoi 14-vuo-
tiaalle validin syyn oppijakson 

suorittamiseksi. Riparin kahla-
sin vaivoin ja haluttomasti lä-

pi, ja kun konfirmaatio oli 
ohi, pyysin isältäni lupaa 

erota kirkosta hänen 
laillaan.

Suureksi yllätyksek-
seni lupaa eroon ei kui-
tenkaan suotu.

”Kasvahan täy-
sikäiseksi ja 

päätä sit-
t e n 

LEENA MURANEN
itse, mitä haluat tehdä”, isä sanoi. Evlut-
jäsenyys oli hänellekin siis neutraali ole-
tusarvo, mikä on yleistä kristillisyyden 
kyllästämässä kulttuurissamme. Mielen-
osoituksellisesti marssinkin kirkkoher-
ranvirastoon heti 18. syntymäpäivänä-
ni kesällä 2004 ja erosin perinteiseen ta-
paan lomakkeella siitä huolimatta, että 
eroakirkosta.fi oli avattu jo vuotta aiem-
min. Melkein petyin, kun minua ei kuu-
lusteltu eroon liittyvistä kysymyksistä, 
kuten isääni oli tehty vielä 80-luvulla, sil-
lä olisin mielelläni tehnyt niistä selkoa.

Muistan ensimmäisestä vaparien baa-
ri-illastani lähinnä sen, mikä tuntuu ole-
van puolittain vitsi, puolittain kipeä to-
tuus: hämyinen, kokoontumiselle varat-
tu Gastropub Nordicin max. 20 henkeä 
vetävä kabinetti oli täyttynyt keski-ikäi-
sistä, miespuolisista diplomi-insinöö-
reistä ja muista nörtähtävistä ukkeleis-
ta, jotka innostuivat silminnähden saa-
tuaan uusia naamoja mukaan – ja vieläpä 
nuoria naisia! Nykyisin ymmärrän yhä 
selkeämmin, kuinka harvinaista tuo on. 

Ei vain vapaa-ajattelijoilla, vaan ko-
ko yhdistyssektorilla on vaikeuksia saada 
mukaan toimintaan uusia ja erityisesti 
nuoria jäseniä, ja haaste on yhä ratkaise-
matta. 34-vuotiaana olen yksi yhdistyk-
sen nuorimmista aktiiveista. Yhdistys-
toiminta ei kaiketi byrokraattisuudes-
saan ja hitaudessaan vedä nuoria puo-
leensa ja myönnän itsekin kokevani sen 
juuri siitä syystä etäännyttäväksi. Seku-
larismin saatetaan myös kokea etenevän 
ilman aktiivista työtä sen eteen. Mones-
sa mielessä uskonnottomuuden edistä-
minen rinnastuukin feministiseen liik-
keeseen, jonka moni mieltää jo turhak-
si ja maailman kyseiseltä osin valmiiksi. 

Työtä on silti vielä tehtävänä. Yhä 
edelleen monen on muun muas-

sa vaikea tunnustautua 
julkisesti uskonnot-

tomana saati aktii-
visena sellaisena.

En enää muista ensimmäisen baari-ilta-
ni aihetta, mutta muistan tunteen siitä, 
kuin olisin jollain tapaa löytänyt omieni 
pariin. Tuntui vapauttavalta puhua kriit-
tisesti uskonnoista ja uskonnollisuudes-
ta ilman ympärille laskeutuvaa kiusaan-
tuneisuutta ja turhauttavia vastaväitteitä. 
Kun opiskelutoverini jo teki lähtöä näh-
tyään mielestään tarpeeksi, minä sanoin-
kin: ”Taidan jäädä istumaan vielä hetkek-
si.”

Jo varhain huomasin, että monet yh-
distyksen jäsenistä olivat turhautuneita ja 
vihaisia vanhempia, joiden perusoikeuk-
sia tultiin kasvatuslaitoksissa rikkoneek-
si alinomaan. Myöhemmin minusta tuli 
itsekin sellainen, sillä kun lapseni aloit-
tivat päiväkodin syksyllä 2019, huoma-
sin konkreettisesti, mihin yhdistystämme 
tarvitaan. Näin minusta tuli pitkällisen 
suostuttelun jälkeen Tampereen yhdis-
tyksen jäsen ja melko vastikään myös osa 
hallitusta. Tälläkin hetkellä taistelen päi-
väkotimme kanssa kuntatasoisesta ongel-
masta, joka koskee sitä, millaisessa roolis-
sa seurakunta voi enää nykypäivänä olla 
varhaiskasvatuksessa läsnä.

Asiat etenevät aktiivisten, tiedostavi-
en kansalaisten ja alituisen valittamisen 
avulla. Vapaa-ajattelijain Liitolla on tässä 
maassa edelleen paikkansa, vaikka seku-
larismi ilahduttavasti eteneekin.

Siihen nähden, 
että Jumala oli 
näin pois päin 

kääntynyt, olivat 
kuusamolaiset 

suhteellisen 
uskonnollista 

väkeä.
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Ali Fazeli Monfared, 20-vuotias 
homomies joutui kunniamurhan 
uhriksi Iranissa toukokuun alussa. 
Asiasta ovat uutisoineet lukuisat 
mediat, kuten BBC. Hänen elämän-
kumppaninsa uskoo, että hänen 
serkkunsa murhasivat hänet. Asi-
asta uutisoi ensimmäisenä 6Rang, 
iranilainen maanalainen LGBT-ih-
misoikeusjärjestö. 

Hän oli aikeissa hakea turva-
paikkaa Euroopasta, ja murha ta-
pahtui vain neljä päivää ennen Tur-
kin kautta tapahtuvaa matkaa. 

Alirezana tunnettu nuori mies 
tunnettiin valokuvausta ja muotia 
rakastavana ystävällisenä nuorena 
miehenä. Iranissa homoseksuaali-
suus on laitonta, kuten monessa is-
lamilaisessa maassa. Homoseksuaa-
lisuus kävi ilmi pakollisessa asepal-
veluksessa, jonka myötä hänet pal-
jastettiin sukulaisilleen. 

Vapaa-ajattelija kunnioittaa Ali 
Fazeli Monfaredin muistoa.

OBJECTIVES AND STRATEGY  
OF THE UNION OF FREETHINKERS OF 
FINLAND 2020-2023

KUNNIAMURHAN  
UHRIN MUISTOLLE

1. Mission
The Union of Freethinkers of Finland is 
a politically non-aligned advocacy, hu-
man rights and cultural organisation for 
the non-religious, which bases its activi-
ties on science-based, rational thinking 
and humanistic values. The Union and 
its member associations work collective-
ly and interactively as part of the inter-
national secular, humanistic movement. 

The Union promotes freedom of 
thought, religion and philosophy of life, 
equality, non-discriminatory treatment 
regardless of religion or conviction, and 
the neutrality of public authorities.

The Union promotes a secular society 
as well as secular customs and civil cere-
mony services.

The Union promotes a science-based 
understanding of reality, rational and 
critical thinking, a secular worldview 
and humanistic ethics.

2. Vision
The Union of Freethinkers of Finland 
seeks a secular state and society in which:

The state and the municipalities are 
neutral in terms of religion or persuasi-
on and are committed to upholding the 
human rights of people as defined in the 
United Nations Declaration of Human 
Rights.

Education is based on science, ratio-
nality, sustainable development and se-
cular humanistic values.

The rights, especially of children and 
young people, and the formation of their 
identity are respected.

The role of civic action and organisa-
tions is vital in the free, interactive and 
democratic development of society. 

The activities of Freethinkers and ot-
her secular organisations play an impor-
tant part in promoting and providing 
service structures for a secular culture.

Finland as a state works international-
ly for human rights, including acting to 
end human rights violations against the 
non-religious.

Julkaisemme näin englanniksi alkuosan Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteet ja strategia 
2020–2023 -ohjelmasta, joka hyväksyttiin liittokokouksessa syyskuussa 2020.  
Käännös: Michele Alppi

3. Values
The socio-political and cultural goals 
of the Union of Freethinkers of Finland 
are based on human rights. The Union 
respects fundamental and human rights 
and their universal values such as free-
dom of the individual and freedom of 
thought, non-discrimination, equality, 
freedom of speech and responsibility for 
other people and the environment.

Acceptance of differences between 
people and respect within the Union’s 
activities are core values. The member 
associations bring together a wide ran-
ge of people with various aims and fo-
cus areas, both in terms of Freethinker 
activities and social policy in general, in 
work to achieve mutually agreed objec-
tives. Freedom of speech belongs to eve-
ryone, also to those who think different-
ly from us.

All Freethinkers as members of their 
respective associations have an equal op-
portunity to participate in and contri-
bute to the work.

 PROMETHEUS
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Ateisti- ja 
vapariajot 7.8.  

Kuopiossa
Tervetuloa, mukana prät-
kät ja autot.  Lähtö Pitkälah-
den ABC lauantaina 7.8. klo 
12.00. Ajelu noin 200 km. Il-
tabileet Mahtitallilla. Majoi-
tus ja ruokailut omatoimisesti.  
INFO • puh. 040 820 2148
/ Pekka

TIMO 
AIRAKSISELTA 
TRILOGIA

L
ehdessämme on ollut fi-
losofian emerituspro-
fessori Timo Airaksisen 
kirjojen Jäähyväiset us-
konnolle (4/2020) ja Hy-
vinvointivaltion hylkää-

mät (1/2021) arvostelut. Nyt Airak-
sinen on julkaissut kirjan Himon 
ilo. Ajatuksia seksistä ja seksuaali-
suudesta. (Bazar, 2021.) Hän sanoo 
sen olevan kolmas osa trilogiaa, joka 
käsittelee suomalaisia arvoja. 

Palaamme kirjan arvioon seuraa-
vassa numerossa. Airaksinen sai Va-
paa-ajattelijain liiton Väinö Voipio 
-palkinnon vuonna 2020.

OPETUS-
HALLITUKSEN 
PÄÄJOHTAJAKSI 
MINNA KELHÄ

V
altioneuvosto ni-
mitti Opetushal-
lituksen pääjohta-
jaksi filosofian toh-
tori Minna Kel-
hän ajalle 7.6.2021 

- 6.6.2026. Kelhä on työskennel-
lyt opetusministerin valtiosihtee-
rinä vuodesta 2019 lähtien. Aiem-
min hän on työskennellyt mm. Va-
semmistoliiton eduskuntaryhmän 
pääsihteerinä 2016 - 2019 ja edus-
kuntasihteerinä 2015 – 2016 sekä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sessa kehittämispäällikkönä 2014 – 
2015. Kelhän kasvatustieteen alaan 
kuuluva väitöstutkimus valmistui 
vuonna 2009.

A
pulaisoikeusasiamies 
on antanut puolustus-
ministeriön pyynnöstä 
lausunnon asevelvolli-
suuslakiin ehdotetuista 
muutoksista. Vaikka eh-

dotus ei koskenut sotilasvalaa ja -vakuu-
tusta, oikeusasiamies otti siihen kantaa 
omasta aloitteestaan:

”Valtion neutraalisuusperiaatteen 
johdosta ja asian periaatteellisen mer-
kityksellisyyden sekä perusoikeusulottu-
vuuksien johdosta työryhmän olisi näh-
däkseni ollut perusteltua tehdä tehtä-
vänantonsa puitteissa arvioin-
ti siitä, onko valtiovallan 
toiminnassa edelleen pe-
rusteltua ylläpitää tie-
tyn tai minkään uskon-
non harjoittamiseksi lu-
ettavaa seremoniallisuutta, 
kun tällaisesta valaelementis-
tä on lähes kaikissa muissa yh-
teyksissä katsottu perustelluksi luo-
pua.” (EOAK/2124/2021)

Mainittu "muissa yhteyksissä" tar-
koittaa käytännössä tuomarin ja todis-
tajan valaa oikeudessa. 

Neutraalin vakuutuksen käyttöön-
otto kaikille ja uskonnollisesti valas-
ta luopuminen edistäisi uskonnonva-
pautta vähentämällä valtion ja uskon-
tojen keskinäistä riippuvuutta. Muutos 
on Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteena.

Vapaa-ajattelijain liitto on esittänyt 
siirtymistä sotilaiden sekä virkamies-
ten ja ministerien katsomusneutraaliin 
juhlalliseen velvoittautumiseen.

V
irkamieslain muutok-
sen yhteydessä on luon-
tevaa luopua uskon-
nollisesta virkavalasta. 
Vastaava muutos teh-
tiin aiemmin tuomarin 

ja todistajan osalta, onhan tuomarin 
tehtävä maallinen tehtävä.  Perustelu 
pätee myös valtion virkamiehiin.

Ns. ministerinvalan osalta oikeus-
kansleri piti 9.4.2018 antamassaan rat-
kaisussa oikeudellisesti paremmin pe-
rusteltuna kaikille samanlaista ei-us-
konnollista vakuutusta. Hän viitta-
si siihen, että Tasavallan presidentti 

aloittaa kautensa aina samanlaisella 
neutraalilla vakuutuksella.

Oikeusasiamies on toistuvasti to-
dennut: ”Virkamiehen tulisi pidättäy-
tyä kaikesta sellaisesta toiminnasta, 
joka voi heikentää luottamusta virka-
toiminnan puolueettomuuteen ja ob-
jektiivisuuteen. Hänen ei tulisi antaa 
aihetta virkatoimiensa asianmukai-
suutta koskeviin aiheettomiinkaan 
epäluuloihin, mikäli hänen on mah-
dollista ehkäistä sellaisia jo ennakolta.” 

Eurooppalaisiin arvoihin kuuluu 
julkisen vallan neutraliteettiperiaate. 
Valasta luopuminen sopii tähän hyvään 
kehitykseen.

VAPAA-AJATTELIJAT 
VIRKAMIESVAKUUTUKSESTA

OIKEUSASIAMIES LUOPUISI 
SOTILASVALASTA
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Kari Pasanen, liittovaltuuston  
puheenjohtaja 

K
otikaupungissani Jyväs-
kylässä pidetyssä liittoko-
kouksessa minut valittiin 
liittovaltuuston puheen-
johtajaksi. Ei siksi, että 
olisin todella halunnut 

ja pyrkinyt siihen virkaan, vaan siksi, 
että paikka oli ehdokkaiden puutteessa 
jäämässä avoimeksi ja kuitenkin se piti 
täyttää. Siksi minä suostuin tehtävään: 
velvollisuudentunnosta, pelastaakse-
ni tilanteen, jossa vaihtoehtoisesti jo-
ku toinen olisi joutunut uhrautumaan 
hiukan vastentahtoisesti.

 Liittokokouksen muutkin valinnat 
– sekä puheenjohtajan, liittohallituk-
sen että valtuuston – tapahtuivat yk-
simielisesti. Ehdokkaita oli tasan sen 
verran kuin oli valittavia, joten äänes-
tyslippuja ei tarvittu. Kuten on jo aiem-
min todettu, sellainen on tässä liitossa 
historiallista. Niissä neljässä aiemmassa 
liittokokouksessa, joihin olen osallistu-
nut Tuorlan kokouksesta 2008 lähtien, 
on käyty ainakin jokin todellinen vaa-
li. Sanoisiko sellaista vaalia sopuvaalin 
vastakohtana epäsopuisaksi, voi ol-
la hiukan makuasia. Pitäisihän vaali-
en toteuttaminen olla oikeastaan nor-
maalia järjestökäytäntöä. Mutta niihin 
aikaisempiin vaaleihin, liittokokous-
ten tapahtumiin ja muuhunkin jäsen-
yhdistysten toimintaan liittyy tiettyjä 
piirteitä.

 Mistä tällä kertaa saavutettu sopu 
oikein kertoo? Ainakin se kertoo sel-
laisen riitelyn lakkaamisesta, jota lii-
tossamme on menneinä vuosina har-
rastettu ihan liikaa. Ongelmia aiheut-
taneet yhdistykset on erotettu, eivätkä 
niitä aiemmin edustaneet henkilöt ole 
päässeet muiden yhdistysten edustajina 
liittokokoukseen. Muualta riitaa haas-
tavia yksilöitä ei olekaan liittokokouk-
seen ja liiton hallintoelimiin pyrkivik-
si ilmaantunut.

 Jotkut ovat luonnollisesti pahoil-
laan liitossa suoritetusta jäsenyhdistys-
ten karsinnasta. Minä en, sillä olen kyl-
lä nähnyt, mitä liiton toiminnan tahal-
linen haittaaminen ja kokoushäiriköin-
ti ovat. Kun ei riidelty edes todellisista 

Aki Räisänen 

K
un ei-hautausmaatayh-
distyksessä vaikkapa jäse-
nen kuolintapaus jää hel-
posti yksityisasiaksi ja jä-
sen vain poistuu joukosta, 
niin hautausmaayhdistyk-

sessä ”kontakti” jäseneen jatkuu ja vel-
voittaa huolehtimaan asioista.

Kuolema ja ihmisen kertaallinen olo 
osana luonnon kiertokulkua konkreti-
soituu aivan eri tavoin hautausmaayh-
distyksessä.

Samalla kun hautausmaa tekee vapaa-
ajattelijayhdistyksen paikallisesti näky-
väksi verrattuna vain muuten kokoon-
tuvaan yhdistykseen, se toisaalta merkit-
see myös käytännön talkootoimintaa, ja 
kun aktiivien määrä on aina hyvin rajal-
linen, niin se helposti muuttaa myös yh-
distyksen toiminnan painopisteen aivan 
toiseksi.

Näin on myös tänä vuonna 62 toi-
mintavuotta täyteen saavissa Kainuun 
Vapaa-ajattelijoissa, joiden toiminnan 
maamerkkinä on Tuonenviidan hauta-
usmaa Paltaniemellä vajaat 10 kilomet-
riä Kajaanin keskustasta.

Paltaniemi sinänsä ei ole mikään syr-
jäkylä, vaan oli aikoinaan koko Kainuun 
maakunnan emäpitäjän Paltamon kir-
konkylä. Tuonenviidankin naapureina 
on seinämaalauksistaan kuulua kuva-
kirkkoa ympäröivä Paltamon seurakun-
nan vanha hautausmaa ja Kajaanin seu-
rakunnan uusi hautausmaa.

RIITELYN LOPPU?
asioista eli liiton toiminnan suunnasta! 
Kysymys on ollut niin henkilökemioiden 
yhteensopimattomuudesta ja vanhojen 
juttujen muistamisesta kuin myös pik-
kutarkasta laillisuuden vartioimisesta, 
totuttujen ja ilman minkäänlaista epä-
selvyyttä laillisten toimintatapojen nou-
dattamisesta. Laillisuusargumentilla vä-
hemmistöön jäävät ovat yrittäneet estää 
joustavaa päätöksentekoa esimerkiksi 
hallituksen sähköpostikokouksilla, jot-
ka kuitenkin ovat laillisia.

 Riitojen tarpeeton nostattaminen ei-
asioista on kai sitten unohdettu. Eikös?

 Se on sopuvaalitilanteen myönteinen 
puoli. Kielteiseksi voi kuitenkin nähdä 
sen osoittaman tosiasian, että ihmisiä 
on vaikeaa saada ottamaan vastaan vas-
tuullisia tehtäviä, jotka joidenkin on kui-
tenkin hoidettava. Niin että heitä hädin 
tuskin löytyy edes tarpeeksi. Samankal-
tainen ongelma vaikeuttaa yhdistysten 
toimintaa. Onneksi liittokokouksessa 
pystyttiin sentään hyväksymään, myös 
yksimielisesti, liiton uudet säännöt, jot-
ka pienensivät sekä liittohallituksen et-
tä -valtuuston varajäsenten määriä ja te-
kivät näistä ei-henkilökohtaisia eli yleis-
varajäseniä. Ennakkotarkastetut säännöt 
hyväksyttiin ensiksi, sitten tehtiin valin-
nat uusien sääntöjen mukaisesti.

  Vallitseva pandemiatilanne 
on pakottanut ja edelleen 
pakottaa olemaan nou-
datettujen käytäntö-
jen suhteen jousta-
va. Totta kai lakia 
ja sääntöjä nou-
datetaan, mut-
ta nyt poik-

keustilannetta varten säädetty laki sallii 
enemmän kuin ennen ja niitä sallittuja 
mahdollisuuksia on myös pakko käyttää. 
Meikäläinen ei tosin ole innostunut niin 
sanotuista etäkokouksista, eikä puheen 
johtaminen etäältä oikein käy – olisin 
ihan mielelläni läsnä hallituksen ja val-
tuuston kokouksissa ja matkustaisinkin 
niiden takia. Kokoukset kuitenkin pide-
tään – sillä tavalla normaalisti kuin mi-
kä näinä aikoina on normaalia. Se vie-
lä nähdään, tuleeko etäkokoustamises-
ta uusi normaali.

Hautausmaita omistavien 
ja hoitavien vapaa-
ajatelijayhdistysten 
toiminta poikkeaa täysin 
muista, sillä hautausmaat 
paitsi sitovat voimavaroja 
myös tuovat uusia 
ulottuvuuksia toimintaan 
ja ajatteluunkin.

Kainuulaisittain ollaan kulttuurimaise-
massa, sillä kirjailija Eino Leinon synty-
mäkoti Hövelö on samalla kylällä, ja sa-
maisessa Hövelössä Elias Lönnrot kasa-
si vanhaa Kalevalaa pari vuosikymmen-
tä ennen Leinon syntymää.

Tuonenviidan hautausmaa on perus-
tettu vähän vajaat 60 vuotta sitten, mut-
ta perustajat olivat parhaassa iässä ja kes-
ti 10 vuotta ennen ensimmäistä hautaus-
ta. Nyt hautauksia on tehty jo toistasataa, 
ja lähivuosina joudumme hankkimaan 
Tuonenlehtoon eli uurnalehtoalueelle li-
sämuistokiven laattoja varten, kun tuh-
kaukset koko ajan yleistyvät.

Alkavalle kesälle erityistoiveemme on 
tyyni sää, sillä harvempi vapaa-ajatteli-
jayhdistys joutunee vastaavan metsätu-
hon kouriin kuin me viime kesänä. Kol-
meen eri otteeseen myrskytuulet kaa-
toivat yhteensä nelisenkymmentä täysi-
kasvuista puuta Tuonenviidasta ja vain 

Kajaanissa toivotaan 
tyyntä kesää

hyvällä onnella esimerkiksi hautakiviä ei 
särkynyt.

Kun kaatuneet, katkenneet ja konkeloi-
hin jääneet puut olivat todellinen vaara-
tilanne, niin raivauksen järjestäminen oli 
oma ongelmansa koko lähialueella, kun 
kaatui jopa tuhansia puita. Saimme jär-
jestettyä apuun paikallisen urheiluseuran 
talkoolaiset, jotka puupalkalla ja pienellä 
toiminta-avustuksella 20 miehen joukol-
la viiden moottorisahan soidessa hoitivat 
suurimman metsätyön.

Kun tästä urakasta jäi käteen mahtavat 
määrät oksia, kantoja ja muuta jätepuuta, 
jotka piti omin kustannuksin toimittaa ka-
jaanilaisten kaukolämmön lähteeksi, niin 
myrskytuho pyöräytti yhdistyksen talou-
denkin viime vuodelta miinusmerkkiseksi.

Silti emme ole kajonneet harvinaiseen 
jäsenetuumme. Kainuun Vapaa-ajattelijoi-
den jäsenille hautapaikat Tuonenviidassa 
ovat edelleen maksuttomia.

Kun ei 
riidelty edes 

todellisista 
asioista eli 

liiton toiminnan 
suunnasta! 

KUVA: MIKKO PASANEN
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Pertti Periniva ja Kari Koistinen

K
emin Vapaa-ajattelijain 
kulunut toimintavuosi oli 
poikkeuksellinen korona-
virus-epidemian vuok-
si. Korona-varotoimien 
vuoksi mukautimme toi-

mintamme entistä monipuolisemmak-
si ja huomioimme myös nykytekniikan 
sekä muut varotoimenpiteet. Yhdistyk-
semme hallituksen ja yleisissä kokouk-
sissa käsittelimme muun muassa liiton 
sääntöuudistusta sekä liiton strategia- ja 
tavoiteohjelmaa.

Kokemukset liittokokoukseen osallis-
tujan Pertti Perinivan osalta olivat hyvin 
myönteiset. Liittokokouksen valmistelut 
oli aloitettu jo heti edellisen liittokoko-
uksen jälkeen. Järjestölliset epäkohdat 
korjattiin, ja muun muassa sääntöuudis-
tuksen valmistelu toi hyvän lopputulok-
sen: säännöt hyväksyttiin liittokokouk-
sessa yksimielisesti.  

Liittokokouksen yhteydessä Pertti Pe-
rinivalle luovutettiin Liittohallituksen 
myöntämä elämänkaaripalkinto, joka 
oli järjestyksessään kolmas liiton histo-
rian aikana. Yhdistyksemme valmista-
vassa vuosikokouksessa asian johdosta 
juotiin leivoskahvit.

Ylioppilaskirjoituksissa reaaliainees-
sa ET-aineesta kirjoittaneelle kahdelle 
oppilaalle annettiin 50 euron stipendi. 
ET-opiskelun mahdollisuudesta olem-
me vuosittain kirjoittaneet paikallisleh-
tiin, ja yhdistyksemme kotisivuilla on 
tehty tunnetuksi yhdistyksemme ja Va-
paa-ajattelijain liiton toimintaa ja liit-
tokokouksen päätöksiä. Olemme jaka-
neet täsmäjakeluna liiton eri aihepiirei-
hin liittyviä esitteitä. 

Luentotoiminta on ollut nyt tauol-
la koronan vuoksi. Kun tilanne norma-
lisoituu, luentotoiminta käynnistetään 
yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten 
Humanistien ja Kivalo-opiston. Jäsen-
hankintaa suoritetaan jatkuvasti tälle 
vuodelle, ja tavoitteena on saada kuu-
si uutta jäsentä.

Maaliskuussa pitämässämme vuosi-
kokouksessa ja järjestäytymiskokouk-
sessa tuli muutoksia, kun varapuheen-
johtajaksi valittiin Veikko Kumpumäki 
ja sihteeriksi Kari Koistinen. Toivotta-

jossa on seremoniatilat sekä asianmu-
kaiset kylmiölaitteet. 

Jäsenistömme on aika iäkästä. Nuo-
ret muuttavat usein muualle opiskelun 
ja työn mukana. Pitkäjänteistä työtä on 
edelleen tehtävä sekulaarin kulttuurin, 
ihmisten yhdenvertaisuuden, ajatuksen 
ja vakaumuksen puolesta.

Kemissä keväällä 2021
Pertti Periniva, puheenjohtaja, ja 

Kari Koistinen, sihteeri

 

Liisa Taskinen , Kotka 11.5.21

S
uomen ensimmäisen 
vapaa-ajattelijoiden 
hautausmaan ensim-
mäisestä hautaukses-
ta tuli 10.5. kuluneek-
si 90 vuotta. Koska 

olemme ylpeitä kauniista ja hyvin 
hoidetusta hautausmaastamme, 
tarkoituksenamme oli juhlistaa 
merkkipäivää. Juhlasuunnitelmat 
olivat pitkällä, ja ehdimme ilmoit-
taakin siitä. Koronapandemiatilan-
ne kuitenkin kiristyi, ja kokoon-
tumisrajoitusten tiukennuttua pe-
ruimme juhlan. Huomiotta päivä 
ei kuitenkaan jäänyt.

Kotkan kaupunginjohtajana 
neljättä vuotta toimiva Esa Sirviö 
kävi tutustumassa hautausmaa-
han. Juhlaamme hän oli alun pe-
rin lupautunut tuomaan kaupun-
gin tervehdyksen. Nyt tihkusatei-
sessa säässä esittelimme hautaus-

maata, kerroimme sen historiasta 
ja esittelimme paikallisten ja val-
takunnallisten merkkihenkilöi-
den hautoja. Laskimme yhdistyk-
sen kukat hautausmaan ensimmäi-
selle haudalle. 

Keskustelimme kaupunginjoh-
tajan kanssa myös hautaustoimi-
laista ja sen epäkohdista. Hauta-
usmaallamme on niin paikallisesti 
kuin valtakunnallisestikin kulttuu-
rihistoriallista merkitystä. Monet 
hautakivet kaipaisivat kunnostus-
ta, mutta omaisia ja haudoista huo-
lehtivia ei enää ole.  

Yhdistyksemme tekee, mitä 
pystyy, mutta kivien kunnostuk-
seen eivät varamme riitä. Valtion 
kaikki hautaustoimeen tarkoitetut 
varat menevät vain luterilaiselle ja 
ortodoksiselle kirkolle. Muiden 
hautausmaiden ainoa tulonlähde 
on hautauksista saadut maksut, 
joilla hautausmaata olisi ylläpidet-
tävä arvolleen sopivassa kunnossa.  

K
irja käteen ja ajatus vapaak-
si! Turun vapaa-ajattelijoi-
den lukupiiri jatkaa toi-
mintaansa myös kesällä, ai-
na kuun viimeisenä torstai-
na klo 19. Lukupiiriin voi 

osallistua myös vaikkei olisi lukenut kir-
jaa kokonaan, tai sitten tapaamaan mui-
ta vapareita ja keskustelemaan teoksen 
teemoista.
Kun haluat mukaan, ota yhteyttä vetä-
jä Eero Suorsaan, eero.k.suorsa@utu.fi. 
Tervetuloa uudet ja vanhat lukupiiriläi-
set, kautta maan!

Kesäkuu
 Veikko Huovinen: Puukansan tarina 

HUOM! POIKKEUKSELLISESTI KES-
KIVIIKKONA 23.6. 

Takakannesta: 
Puut eivät puhu. Ja jos puhuvatkin, niin 
hiljaa. Metsällä on kuitenkin äänensä. Ja 

metsällä on tarinansa, jonka Veikko Huo-
vinen nyt tarkasti ja hellästi kertoo.

Puukansan tarina on suomalainen pe-
rusteos: vuoden ja vuosikymmenen vih-
reä kirja!

Heinäkuu, 29.7.
 P.D. James: Usko ja epäilys

Kustantajan sivuilta:
Ylikomisario Adam Dalgliesh tutkii mur-
hia ja mutkikkaita ihmissuhteita
St Anselmin pappisseminaarin kuole-
mantapaukset näyttävät aluksi onnetto-
muuksilta, mutta ennen pitkää Dalgliesh 
löytää itsensä selvittämästä murhamys-
teeriä, johon ovat sekaantuneet niin se-
minaarin opettajat, oppilaat kuin satun-
naiset vierailijatkin.

Elokuu, to 26.8

 Ismail Kadare: Seuraaja 
Kustantajan sivuilta:
”Seuraaja löydettiin kuolleena makuu-
huoneestaan aamunkoitteessa 14. joulu-
kuuta. Riistikö diktaattorin seuraaja hen-
kensä vai murhattiinko hänet? Monin-
kertaisen Nobel-ehdokkaan trilleri kuvaa 
Albanian suljetun järjestelmän vainohar-
haisuutta ja absurdiutta.”

Syyskuu, torstai 30.9 
 Azer Nafisi: Lolita Teheranissa

Maailman Kuvalehdestä: ”Kirjan järkyt-
tävät ja joskus huvittavatkin kertomuk-
set Iranin islamilaisen tasavallan valvo-
tusta elämästä punoutuvat yhteen taiteen 
vapauttavan voiman kanssa: klassikoista 
keskustellessaan niiden ystävät pystyvät 
edes hetkeksi irrottautumaan uskonnon 
tyranniasta sekä erittelemään sitä.”

Kemin Vapaa-ajattelijain 
yhdistyskuulumisia

Talvinen 
arkkuhautaus 
suoritettu Kemin 
Vapaa-ajattelijain 
Ristikankaan 
hautausmaalla, 
tausalla Saattola-
rakennus.

vasti tämä omalta osaltaan lisää aktiivi-
suutta yhdistyksessämme.

Kemin Vapaa-ajattelijoilla on oma 
hautausmaa nimeltään Ristikankaan 
hautausmaa. Sen maa-alue on lohkottu 
Risti-nimisestä tilasta, ja hautausmaa si-
jaitsee Kemin kaupungin Ristikankaan 
alueella. Ilmeisesti siitä nimikin on va-
littu. 

Hautausmaan kunnossapito sekä hau-
taamiseen liittyvät tehtävät vaativat aika 
paljon aktiivisuutta. Tähän mennessä on 
haudattu yli 550 vainajaa. Hautausmaal-
la on Saattola-niminen huoltorakennus, 

Kotkan vapaa-ajattelijain hautausmaa 90 vuotta

Turun vapaa-ajattelijoiden lukupiirin kesäohjelma: 
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Arvostelu

Ateistisia 
poliittisia 
vankeja ja 
oikeusjuttuja:
Koonnut Eero K.V. Suorsa

Palestiinalaishallinto, 
(Gaza)
Rewaa Mershid, Hamasin pahoinpitele-
mä toimittaja. Hamas luvannut anteek-
sipyynnön. 

Puola
Dorota Rabczewska pop-laulaja, tuo-
mittiin 5000 zlotyn sakkoihin hänen to-
dettuaan ”uskovansa enemmän dino-
sauruksiin kuin Raamattuun”

Espanja
Pablo Hasel, räppäri. Arvostellut usein 
katolista kirkkoa, ja Espanjan kuningas-
perhettä. 

Marraskuussa 2020, nimetön femi-
nistiaktivisti tuomittiin maksamaan 10 
euron sakot päivässä 9 kuukauden ajal-
ta, koska tuomioistuin katsoi hänen lou-
kanneen pääsiäisjuhlamenoja vuonna 
2013 naisten päivän marssilla

Nigeria
Mubarak Bala, vangittu keväällä 2020, 
syyskuusta 2020 lähtien ei tietoa nykyi-
sestä terveydentilasta saati olinpaikasta

Umar Farouq, 13-vuotias, tuomittu elo-
kuussa 2020 10 vuodeksi vankeuteen ju-
malanpilkasta sharia-tuomioistuimessa

Turkki
Banu Özdemir, poliitikko. Tuomittiin 
twiitistä, jossa hän jakoi antifasistisen 
Bella Ciao-kappaleen jota soitettiin usei-
den moskeijoiden minareeteista.

Enver Ayvsever, toimittaja, Tuomittu 
Muhammed-pilakuvan twiittaamisesta

Jori Mäntysalo 

Tampereen vapaa-ajattelijoiden pit-
käaikainen jäsen Kalevi Ruuskanen 
kuoli helmi-maaliskuun vaihteessa 86 
vuoden ikäisenä.

Hän toimi muun muassa juhlapu-
hujavastaavana ja oli yhdistyksen joh-
tokunnassa vuosina 1992–1999, näis-
tä kaksi viimeistä vuotta sihteerinä. 
Häntä pyydettiin vielä jatkamaan uu-
den vuosituhannen puolellakin, mut-
ta Kalevi mieluummin antoi paikkan-
sa nuoremmille. Tämän jälkeen hän oli 
vielä yhdistyksen toiminnantarkastaja 
ja liiton tasolla liittoneuvoston vara-
jäsenen kesään 2002 saakka.

Kun kirkko pyysi kirjoituksia kir-
kosta eronneilta, sattui ilmoitus Kale-
vinkin silmiin. Hän vastasi omaan tyy-
liinsä muun muassa palaneesta kaura-
vellistä valittaen:

”Kuopion lyseossa meillä oli kiivas 
herännäispappi Viljo Tikanoja, joka 
toivotti meidät yleensä alimpaan hel-
vettiin pienistäkin häiriöistä. Jos vir-
silaulu ei aamulla aamuhartaudessa 
sujunut hänen mielensä mukaisesti, 

niin koko luokka harjoitteli virsilau-
lua esim. klo 14-16. Äitini odotti mai-
tokauravellin syöjää kotona kaksi tun-
tia ja jokainen, joka joskus on keittänyt 
maitokauravelliä, tietää pohjaan pala-
misen vaaran varsinkin puuliedellä. 
Niinpä sitten virsilauluharjoitusten 
jälkeen söin pohjaan palanutta velliä 
mutta hyvältä se maistui kumminkin.”

Uskonnot Kalevi totesi jo hyvin 
nuorena vääriksi. Kirkosta hän ei kui-
tenkaan voinut erota ennen eläkepäi-
viä: Hän oli opettaja, ja tuon ajan lain 
mukaan uskontoa sai opettaa vain 
kirkon jäsen. Eroaminen olisi tiennyt 
eroa myös virasta.

Pitkäaikaisena harrastuksena hä-
nellä oli sievä oranssi siirtolapuutar-
hamökki: Niihaman ryhmäpuutarhas-
sa hän oli sitä jo harvalukuista jouk-
koa, joka muutti vuonna 1975 uuteen 
paikkaan puutarhan joutuessa siirty-
mään pois entisestä paikastaan.

Kierto jatkuu: yksi hänen mukaan 
houkuttelemistaan ihmisistä on eräs 
Laura – joka vastaa nyt vuorostaan us-
konnottomista juhlapuheista Tampe-
reen alueella.

Kuollessaan 105-vuotiaan vapaa-
ajattelijan Saina Junttilan tapahtuma-
rikas elämä päättyi Turussa 19.1.2021. 
Junttilan perhe erosi kirkosta jo vuon-
na 1924. Kouluvuosien päätyttyä Sai-
na työskenteli E-osuusliikkeen palve-
luksessa Turun seudulla ja Helsingis-
sä, Suomen ja Neuvostoliiton Rauhan 
ja Ystävyyden Seurassa sekä sodan 
jälkeen puoluejärjestöissä ja Raken-
nustyöläisten Liitossa.

Monien järjestöjen luottamusteh-
tävissä toiminut Saina Junttila liittyi 
Vapaa-ajattelijoihin vuonna 1975 ja 
oli jäsenenä kuolemaansa asti. Turun 
vapaa-ajattelijat kunnioittaa pitkäai-
kaisen jäsenensä elämäntyötä ja ottaa 
osaa läheisten suruun. 

Eero K. V. Suorsa 

S
aamelaisiin ja saamen-
maahan kohdistuvasta 
kolonialismista on ollut 
tarjolla paljon tietoa, mut-
ta tähän mennessä sitä ei 
ole koottu yksien kirjo-

jen ja kansien väliin. Tietokirjailijoi-
den Jaana Kannisen ja Kukka Rannan 
viime vuonna ilmestynyt Vastatuuleen: 
Saamen kansan pakkosuomalaistami-
sesta korjaa tämän puutteen. 

Jo näin arvion alussa on syytä nos-
taa hattua: kirjailijat ovat tehneet jär-
kälemäisen työn kootessaan neljän ja 
puolen sadan sivun väliin satojen vuo-
sien ajalta epäoikeudenmukaisuutta 
ja väärinkohtelua. Kanninen ja Ran-
ta ovat tehneet tämän järkälemäisen 
työn lisäksi sellaisessa muodossa, 
että kaikki lukijat pääsevät kiin-
ni aiheeseen. Teoksen eräänä iso-
na ansiona voidaan pitää myös sitä, 
että se riisuu suomalaisten silmiltä 
pois ajatuksen siitä, että suomalai-
set eivät olisi harjoittaneet koloni-
alismia. Kolonialismi ei vaadi mer-
ten taakse purjehtimista, vaan sitä 
voidaan harjoittaa myös paljon lä-
hempänä.

Kirjan alkusanoissa todetaan 
kirjan tarkoituksena olevan valot-
taa saamelaisten ja Suomen valtion 
vuosisataista hankalaa suhdetta ja 
kirjan pyrkivän syventämään val-
taväestön ymmärrystä siitä, mil-
laista on ja on ollut elää saamelai-
sena suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Lähtökohtana on kertoa lukijalle, 
mitä saamelaiset toivoisivat suo-
malaisten heistä tietävän. Tässä ta-
voitteessaan kirja myös onnistuu 
enemmän kuin paremmin. Kirjas-
sa käydään lävitse niin valtion har-
joittamaa pakkosuomalaistamista, 

Saina Junttila (1915–2021) in memoriam

Kalevi Ruuskanen on 
joukosta poissa Kolonialismia 

kotimaisittain
Kukka Ranta ja Jaana Kanniainen: Vastatuuleen. Saamen kansan 
pakkosuomalaistamisesta. Jälkisanat Rauna Kuokkanen. Kustantamo S & S. 363 sivua. 2019

mutta myös saamelaisten kohtaamaa ar-
kipäivän rasismia. Myös monet päivän 
polttavat aiheet, kuten ILO169-sopimuk-
sen tilanne, nostetaan esille ja käsitellään 
perinpohjaisesti. Kirjassa avataan myös 
kysymystä siitä, kuka on saamelainen ja 
miten saamelaisuus määritellään.

Kirjoittajat tiedostavat saamelaisia 
koskeneen menneiden vuosisatojen ”tut-
kimuksen” (kuten rotuopin) ongelmat ja 
sen, että saamelaisia on tässä tutkimus-
perinteessä havainnoitu ylhäältä alas-
päin. Tämän tutkimusperinteen on kat-
sottu alkaneen Johannes Schefferuksen 
teoksesta Lapponia vuonna 1673. Täl-
laisessa tutkimusperinteessä saamelaisia 
on katsottu ylhäältä alaspäin, kuin lap-
sia ja eksotisoivien linssien lävitse. Ran-
ta ja Kanninen ovat reagoineet tähän 
tutkimustiedon tuottamista koskevaan 

ongelmaan; vaikka kumpikaan heistä ei 
itse ole saamelainen, kirjaa on työstet-
ty alusta lähtien jatkuvassa yhteistyös-
sä saamelaisten ja saamelaisyhteisöjen 
kanssa. Metodina on toiminut alkupe-
räiskansatutkimus, kuten luvan pyytämi-
nen yhteisön omistaman tiedon käytölle 
ja luottamukseen perustuva yhteistyö al-
kuperäiskansan kanssa. 

Kirja on jaettu yhdeksään päälukuun. 
Kirjan alkuosa käsittelee historiaa, ja täs-
sä nousee esiin kristinuskon ja kirkon 
osuus kolonialismissa. Ruotsin kuningas 
Kustaa Vaasa julisti saamelaiset kruunun 
alamaisiksi vuonna 1551, jolloin valtio 
alkoi ohjata alueelle uudisasutusta. Tä-
mä oli eräs asuttajakolonialismin sytty-
mispisteistä. 

Eräs kirjassa kuvailluista kolonialis-
min rumimmista muodoista oli Ounik-

sen terrori Ounastunturilla. Vuosina 
1903–1933 suomalaiset uudisasuk-
kaat valtasivat saamelaissukujen pe-
rinteisiä laidunmaita ja varastivat 
saamelaisten poroja. Tapahtumien 
yhteydessä suomalaiset surmasivat 
neljä porosaamelaista miestä. Yhtä-
kään surmista ei tutkittu, vaikka te-
kijät olivat yleisessä tiedossa. 

Saamelaisia asuu neljän eri valtion 
– Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venä-
jän – alueilla. Jos sulauttamispolitiik-
ka on kaikkien näiden neljän valtion 
alueella edennyt ja toiminut eri ta-
voin, niin myös sovintopolitiikka on 
edennyt näiden neljän valtion alueil-
la eri tavoin: vain Ruotsi ja Norja ovat 
pyytäneet saamelaisilta anteeksi. Suo-
men saamelaiskäräjät päättivät vuon-
na 2018 totuus- ja sovintokomission 
perustamisprosessista yhdessä Suo-
men valtion kanssa. 

Virallista anteeksipyyntöä Suomen 
valtio ei ole esittänyt.
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Ville V. Kokko 

J
acob mainitsee kirjan alussa 
nimenomaan, että hän ei yri-
tä kertoa sellaista tarinaa, mis-
sä uskonto astuu syrjään. Ky-
se on pikemminkin siitä, että 
maallisuus nousee ylipäätään 

olemassa olevaksi; uskonnolliselle tavalle 
katsoa maailmaa syntyy varteenotettava 
vaihtoehto. Tämä on hyvä pitää mieles-
sä lukiessa, koska kirja korostaa nimen-
omaan maallista ja maallistuvaa puolta 
kulttuurista.

Jacobin kuvaama muutos ihmisten 
ajattelussa vanhasta tavasta uuteen on 
huomattava, ja maallisuuden lisäksi sii-
nä voidaan todella puhua valistuksen 
hengen mukaisesti siitä, että järki alkoi 
vallata alaa. Ihmiset hylkäsivät vanhoja 
ajatuksen rajoitteita ja ajattelivat ja näki-
vät itse sen sijaan, että olisivat hyväksy-
neet kaiken vanhasta kulttuurista. Etiik-
ka alkoi siirtyä järjellisempään ja humaa-
nimpaan suuntaan ainakin aikaisempaan 
verrattuna. Uudet ajattelijat kauhistutti-
vat vanhoillisia deismillä, panteismillä ja 
materialismilla.

Yksi teema maallisen elämänmuodon 
nousussa oli se, että maallistuvat ihmi-
set lakkasivat yksinkertaisesti huolehti-
masta erilaisista asioista, joista kulttuu-
ri oli aikaisemmin käskenyt heitä huo-
lehtimaan. Miksi ei saisi ajatella uudella 
tavalla? Miksi kaikki olisi muka syntiä? 
Tätä myötä pornografiset kirjat päätyi-
vätkin samalle kiellettyjen, mutta toisaal-
ta haluttujen kirjojen listoille kuin mate-
rialistiset.

Valtaapitävät eivät todellakaan pitä-
neet siitä, että ihmiset alkoivat kyseen-
alaistaa vanhoja normeja. Inkvisitiot ja 
niiden vastineet eri maissa vainosivat ja 
rankaisivat yhä ihmisiä esimerkiksi kiel-
lettyjen tekstien hallussapidosta, ja yk-
si tekijä siinä, kuinka nopeasti muutosta 
tai edistystä pystyi tapahtumaan, olikin 
se, kuinka helppoa tietyssä paikassa oli 
pitää ajatuksensa salassa. Jos joku ajatte-
lee, että ”nykyään” ei saa sanoa enää mi-

tään, niin tutkikoot ensin historiaa ver-
tailun vuoksi.

Nämä kaikki abstraktit ajatukset esi-
tetään tai esiintyvät kirjassa konkreetti-
sempien esimerkkien kautta. Kirja käy lä-
pi erilaisia ajan ajattelijoita ja toimijoita 
tunnetuista (kuten Adam Smith) vähem-
män tunnettuihin (kuten kiellettyjä kirjo-
ja salakuljettanut Stockdorffin leski, jon-
ka etunimi ei ilmeisesti ole tiedossa). Itse 
ainakin sain paikattua aukkoja yleissivis-
tyksessä sikäli, että kuulin ehkä ensim-
mäistä kertaa esimerkiksi Cesare Becca-
rian uraauurtavasta kirjasta Dei delitti e 
delle pene, joka oli aikoinaan mullistava 
vaatiessaan jonkinlaista järkeä ja perus-
inhimillisyyttä rangaistuksiin kidutuksen 
ja kuoleman viljelyn sijaan. (Minusta on 
anakronistisella tavalla hyvin huvittavaa, 
että Beccariaa haukuttiin tämän johdos-
ta ”sosialistiksi”.)

Lisäksi kirjan luvut käsittelevät tietty-
jä ilmiöitä, kuten suhdetta aikaan ja ava-
ruuteen, ja tiettyjä paikkoja ja kaupunke-
ja. Lopulta palataan kuitenkin aina yksit-
täisten ihmisten ajatuksiin ja kohtaloihin. 
Myös erilaiset yhdistykset ovat luonnol-
lisesti olennaisia ajatusten historiaa tar-
kasteltaessa, ja varsinkin Vapaamuurarit 
nousevat esiin useita kertoja.

Valistuksen rationalismia on kritisoi-
tu myös niin sanottua järkeä liikaa koros-
tavaksi ja muita arvoja hylkääväksi. Täl-
laiset kritiikit eivät ole pelkästään anti-
rationalisteilta, vaan esimerkiksi Nicho-
las Maxwell kirjassa From Knowledge to 
Wisdom esittää, miten todellinen ratio-
naalisuus itsessään vaatii toisenlaista lä-
hestymistapaa. Jacobin kirjaa lukiessa, 
ellei nyt nimenomaan ole voimakkaas-
ti konservatiivisten uskonnollisten aja-
tusten puolella, on kuitenkin vaikea olla 
ajattelematta, ettei valistus olisi ollut mi-
tä suurimmassa määrin hyvä asia. Uuden 
maallisen asenteen vastakohdaksi aset-
tuva vanha taikauskoisuus, tukahduttava 
epäolennaisuuksiin keskittyvä moraali-
käsitys, vapauksien polkeminen, ja aukto-
riteettien harjoittama väkivalta olivat var-
masti paljon pahempi vaihtoehto.

Yki Räikkälä ja Eero K. V. Suorsa 

S
uoratoistopalvelu Netfli-
xin hasidijuutalaisuutta 
kuvaava minisarja Unort-
hodox oli eräs viime vuo-
den puhutuimpia ja kii-
tetyimpiä tapauksia niin 

näyttelijöiden työskentelyn kuin käsi-
kirjoituksen osalta. Katsojat saivat seu-
rata nuoren naisen pakomatkaa New 
Yorkin Williamsburgista Berliiniin ja 
hapuilua uuden elämän alussa taustal-
laan menneisyyden raskaat kokemuk-
set  Sarja oli osittain järkyttävä, mut-
ta myös silmiä avaava. Sarja perustui 
Deborah Feldmanin (s. 1986) omaelä-
mäkertaan vuodelta 2012, ja nyt tämä 
kehuttu teos on ilmestynyt myös suo-
meksi.

Feldman kertoo oman elämäntari-
nansa New Yorkin Williamsburgin ha-
sidijuutalaisessa Satmar-yhteisössä ai-
na lapsuuden kouluvuosista ahdista-
vaan avioliittoon, äidiksi tulemiseen ja 
yhteisöstä lähtemiseen. Yksinkertais-
ten hasidien voi todeta olevan eräs or-
todoksijuutalaisuuden suuntauksista, 
ja liike syntyi 1700-luvulla Itä-Euroo-
passa. Nykyisin hasideja asuu pääasi-
assa Yhdysvalloissa ja Israelissa, ja ha-
sidit muodostavat 5 % koko maailman 
juutalaisista. 

Teos on erittäin tarkka kuvaus ha-
sideista ja heidän harjoittamistaan ta-
voista. He harjoittavat erittäin tarkasti 
jo ennen holokaustia Euroopassa elossa 
olleita perinteitä: miehet käyttävät ot-
sakiharoita, naiset ajelevat päänsä kal-
juiksi ja käyttävät peruukkia, molem-

mat sukupuolet noudattavat perinteis-
tä pukeutumista. 

Kuten kirjoitimme, hasidijuutalai-
suus on pieni ja aivan omansa 1700-lu-
vulla Itä-Euroopassa syntynyt juuta-
laisuuden lahko. Feldman kasvoi New 
Yorkin Williamsburgissa satmar-ha-
sidilaisessa yhteisössä. Sen perusti v. 
1904 natsien keskitysleiriltä pelastu-
nut ja New Yorkiin matkustanut rebbe 
(rabbi) Joel Teitelbaum. Hän nimesi sen 
kotikaupunkinsa Satmarin mukaan.

Vaikka hasidijuutalaisuus onkin 
”pakottamatonta” ja liberaalia, leimaa 
Feldmanin kasvuyhteisöä tiukat Too-
ran moraali- ja siveyssäännöt. Sat-
mar-hasidilaisuus on ultraortodoksis-
ta. Myös tiukasti vain omassa yhteisös-
sä pysyttäytyminen on kosher. Assimi-
laatio on kirosana ja synti. 

Silmien avaamisen historia
Lähdön ja uuden  
elämän kuvaus 
Deborah Feldman: Unorthodox. Näin hylkäsin hasidijuutalaiset juureni. 
Englanninkielisestä alkuteoksesta Unorthodox - The Scandalous 
Rejection of My Hasidic Roots. Suomentanut Ilkka Rekiaro. 339 sivua. Tammi.

Margaret C. Jacobin 
The Secular 
Enlightenment on 
kulttuurihistoriallinen 
kuvaus valistusajasta. 
Nimensä mukaisesti 
se korostaa 
erityisesti sitä, miten 
valistukseen liittyi 
maallistuminen – tai 
ehkä pikemminkin 
maallisen elämänpiirin 
kehittyminen.

Jatkuu >>  PRINCETON UNIVERSITY PRESS
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Olli Palokangas 

M
iten hyvä ja 
paha, oikea ja 
väärä määrit-
tyvät? Niiden 
taustalla ovat 
vuosituhan-

sia vanhat määritelmät, jotka ovat 
muotoutuneet yhteisöllisten ja yh-
teiskunnallisten muutoksien myl-
lerryksessä. Muutokset ihmisten 
ajattelutavassa, sen laajentumises-
ta yhteiskunnalliseen keskusteluun 
ja lopulta hyödyntämiseen esimer-
kiksi lainsäädännössä ovat ihmis-
kunnan perusta.

Suhtautuminen homoseksuaali-
suuteen on oiva esimerkki läntisen 
sivilisaation kehittymisestä. Antii-
kin Kreikassa sitä pidettiin osittain 
hyväksyttävänä tapana kasvattaa 
nuori osaksi kreikkalaista yhteis-
kuntaa, kun taas Roomassa se oli 
lainvastaista. Kristinuskon leviämi-
sen myötä sitä pidettiin syntinä ja 
sen myötä rikollisena toimintana. 
Suomessakin näin oli pitkään, kun-
nes kehityssuunta siirtyi homosek-
suaalisuuteen psyykkisenä, mielen-
vikaisuuteen liittyvänä, ongelmana. 

Kehityssuunta kuitenkin jatkui 
yhä hyväksyttävämpään suuntaan, 
kun homoseksuaalisuus poistet-
tiin tautitilastoista ja homoseksu-
aalisten ihmisten oikeudet laajeni-
vat. Taustalla oli näkemys etiikasta: 
kun huomattiin, että homoseksuaa-
lisuus on biologinen osa eläinkun-
taa, ei sen kieltämisestä tai pitämi-
sestä sairautena ollut validia perus-
telupohjaa.

Miksi maailmassa on yhä ihmi-
siä, jotka näkevät homoseksuaali-
suudessa ongelman? Ajatus on pe-
rustaltaan yksilötasoinen. Näiden 
ihmisten näkemykset perustuvat 
heidän omiin kokemuksiinsa, jot-
ka voivat liittyä vakaumukseen, 
kasvatukseen ja henkilökohtaiseen 
kehitykseen. Vaikka heidän ajatte-
lumaailmaansa pidetään vääränä, 
ei sitä saa kyseenalaistaa tai vähä-
tellä. He ovat muodostaneet ne ko-

kemuksistaan. Niitä on pystyttävä 
muuttamaan. On osoitettava, että 
homoseksuaalisuus on normaalia. 
Näin on mahdollista muuttaa hei-
dän ajatusmaailmansa.

Hyvän ja pahan näkemys on siis 
yksilöllistä. Yksilöt ovat saaneet 
ne kokemuksistaan: kasvatukses-
ta ja kohtaamisista. Niihin liittyvät 
vanhempien ja yhteiskunnan kasva-
tuslaitosten käsitysten siirtyminen 
lapseen sekä hänen kasvuympäris-
tössään tapahtuvien asioiden, kuten 
uskonnon ja muiden aikuisten, vai-
kutukset häneen. Vaikka lapsuus on 
elämässä kriittinen vaihe, jossa yk-
silö saa eniten eväitä elämäänsä, on 
silloin tapahtuneita käsityksiä mah-
dollisuus muuttaa. Yksilö kehittyy 
läpi elämänsä.

Omaa ajattelutapaansa hyvästä 
ja pahasta sekä oikeasta ja vääräs-
tä voi pohtia ajatusleikillä. Otetta-
koon esimerkiksi Danten helvetti ja 
kristinuskon taivas ja helvetti, joista 
luodaan oma versio. Minkälaiseksi 
haluaa muodostaa oman taivaan? 
Entä helvetin? Kuka joutuu mihin-
kin? Kuinka iso rangaistus helvet-
tiin joutuminen on? Ajatusleikillä 
on kieltämättä uskonnollinen pe-
rusta, sillä se pakottaa leikkijää te-
kemään vaikeita päätöksiä hyvään 
ja pahaan liittyen. Sitä voi kuitenkin 
analysoida rationaalisesti, ja pohtia 
sitä kautta omaa eettisyyspohjaan-
sa. Piirsin oheen oman taivaani ja 
helvettini demonstraatioksi.*

Eettisyys on pohjimmiltaan yk-
silöllinen rakennelma. Se on muo-
dostunut yksilöstä, hänen kasva-
tuksestaan, kasvuympäristöstään 
ja henkilökohtaisista kokemuksis-
taan elämänsä aikana. Siihen vai-
kuttavat niin yhteiskunta ja sitä 
kautta tapahtuva keskustelu kuin 
myös uskonnot ja niiden oma kä-
sityspohja. Ajattelumaailma on ala-
ti muuttuvaa, ja siihen voidaan vai-
kuttaa. Lähtökohtana henkilökoh-
taisen eettisyyden muutokselle on 
kuitenkin omasta itsestään lähtevä 
kiinnostus muuttaa ajattelumaail-
maansa.

Edes Israelissa ei saa käydä yhteisöstä 
erottamisen uhalla. Kieli on jiddish, jo-
ta toisinaan on kutsuttu myös saksan-
hepreaksi, koska se koostuu niin hep-
reasta, saksasta, venäjästä kuin puolas-
takin. Jiddishin kieltä on pyritty elvyt-
tämään Israelissa myös hasidiyhteisöjen 
ulkopuolella, koska uutta valtiota raken-
nettaessa jiddish koettiin ”gettojen kie-
leksi”. Nyttemmin kiinnostus jiddishiin 
on herännyt myös hasidiyhteisöjen ul-
kopuolella.

 Mutta toisin on Williamsburgissa. 
Englantia opetetaan vasta lukiossa ja 
vain lain pakottama vähimmäismäärä. 
Mutta englanti, epäpuhdas kieli, myr-
kyttää sielun. Feldman opetteli omin 
päin lukemaan englanninkielisiä kirjo-
ja. Salaa, nimittäin muu kuin juutalai-
nen kirjallisuus oli kielletty. Tytöt eivät 
lue käytännössä mitään ennen koulua. 
Kirjat kuuluvat miehille ja tytöt keitti-
öön. Koulussa rukouksissa kadutaan 
etukäteen päivän aikana tehtäviä syn-
tejä. Koulua ei seuraa opiskelu. Eikä siitä 
hyötyä olisikaan, kun töitä ei ole luvassa 
muualta kuin yhteisöstä. Suku valitsee 
puolison. Koulutus ”tappaa sielun”. Nai-
silla on suunnilleen koiran virka.

Sukupuolet on erotettu tiukasti toisi-
aan. Kadulla kunnon hasidimies ei kat-
so vastaan tulevaa hasidityttöä, vaan 
kääntää häveliäästi katseen muualle. Jos 
mies näkee naisesta ruumiinosan, jonka 
Toora määrää peitettäväksi, on se synti. 
Mutta koska nainen, joka ei itseään ole 
peittänyt, on kantava vastuun synnistä 
tuomiopäivänä. Naisilla on suunnilleen 
koiran asema.

Häätkin juhlitaan naiset ja miehet 
erillään. Hääparin tanssi tapahtuu met-
rin etäisyydellä niin, että vain sormen-
päät koskettavat. Näin symboloidaan si-
veellisyyttä. Avioituneen naisen hiukset 
saa vain aviomies nähdä. Peruukki on 
satmar-hasidien huntu. Avioliitto tiet-
ty on vain lisääntymistä varten ja hasi-
dit kostavatkin Hitlerille lisääntymällä 
kuin, hmm, no hasidit. Mies ei saa kos-
kea vaimoonsa kahteen kuukauteen lap-
sen syntymästä. Kuukautisten jälkeen 
on pidettävä näpit erossa seitsemän päi-
vää ja vielä täytyy naisen käydä erityi-
nen päivän kestävä mikve-rituaalikyl-
py. Sitten vasta nainen on puhdas, ei 
enää ”nidda”, syrjään potkaistu. Ennen 
”mikveä” edes ruokalautasta ei ole lu-
pa ojentaa miehelle, eikä mies saa näh-
dä vaimostaan mitään paikkaa paljaana. 
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mys on Jumalan mittaama ja laskema. 
Assimilaatio on paha synti.

Lapset saavat tietää, että heidän kaik-
kien sielut olivat Siinai-vuorella, kun 
Toora annettiin heille. Feldman ihmet-
teli nuorena, miksi hänen pitäisi totel-
la kaikkia sen sääntöjä, kun hän ei it-
se ollut paikalla, eikä myöskään silloin, 
kun ensimmäinen rebbe päätti, että pu-
naista ei saa pukea päälle, eivätkä eng-
lanninkieliset kirjat ole kosher. Eikä ha-
siditytöt edes saa lukea Tooraa. Ja niin 
edelleen.

Deborah Feldman hylkäsi vähitel-
len hänelle indoktrinoidut uskonnolli-
set arvot, säännöt ja hasidikulttuurin. 
Hän ymmärsi jo nuorena, että ei ole-
kaan mitään Hasemin (jumalan) lan-
gettamia vitsauksia, vaan pelkkiä satun-
naisia luonnonoikkuja. Onnettomuudet 
ovat sattumia, eivät rangaistuksia.

Toisin kuin populaaripsykologias-
sa uskottiin vielä 1950-luvun kasvatus-
oppaissa, niin lasten rankaiseminen ei 
tuota mitään hyvää. Feldmanin teosta 
voidaan lukea myös voimakkaana las-
ten oikeuksien puolustuksena. Uhri on 
aina lapsi, niin Feldmanin tapauksessa 
kuin myös niissä suomalaisissa talois-
sa ja puutarhoissa, joista lapsen itku ei 
kantaudu ulos.

>> Jatkuu 

Naisen osa on kurja ja onnistumista mi-
tataan jälkikasvun määrällä.

Toukokuussa Israelin itsenäisyyspäi-
vänä satmar-hasidit lähtevät Manhatta-
nille sionisminvastaiselle mielenosoitus-
marssille Israelin valtiota vastaan. Niin, 
Israelin valtio edustaa hasideille sio-
nistien kapinaa, ja mikään ei olisi näil-
le mieluisampaa kuin Israelin tuhoutu-
minen. Vanhurskaan juutalaisen kuuluu 
odottaa messiasta, eikä tämän kuulu ot-
taa miekkaa käteen ja hoitaa asiaa itse. 
Hasidimiehet tosiaan kantavat kylttejä, 
joissa lukee ”Tuhotkaa Israel”! Sionismi 
on siis kuolemansynti.

Holokaustiin hasideilla on myös 
omalaatuinen näkemys. Sympatian lyp-
säminen loukkaa kaikkia siinä menehty-
neitä juutalaisia, eikä nämä kuolleet si-
tä varten, että siionistit pääsisivät vallan 
kahvaan. Siionistit kun eivät nähneet-
kään keskitysleirejä. Päinvastoin, siio-
nistit käännyttivät Israelista sinne pyr-
kineitä sivistymättömiä Euroopan juu-
talaisia. Sinne piti saada valistuneita ja 
kouluja käyneitä juutalaisia. Hasidilap-
sille muuten opetetaan mielenkiintoi-
sesti, että Jumala lähetti Hitlerin ran-
gaistukseksi juutalaisille, koska nämä 
olivat valistaneet itseään ja assimiloitu-
neet, olivat fraj jiden. Jokaikinen kärsi-

Pohdintaa hyvästä ja pahasta 
yksilöllisestä lähtökohdasta

Vaikka heidän 
ajattelumaailmaansa 

pidetään vääränä, 
ei sitä saa 

kyseenalaistaa tai 
vähätellä. 

Kirjan kappale, jonka Yki Räikkälä luki ja kuvasi. Kirjan kannessa sarjan pää-
osan näyttelijä Shira Haas kohtauksessa, jossa tämä heittää peruukin pois yh-
teisöstään irtaantumisen symbolina
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Keskustelua

Raimo Rintamäki 

T
ämä uusi "eu-some" tarjo-
aa myös sinulle tilaisuu-
den saada äänesi kuulu-
viin, kertoa omalla kielel-
läsi, millaisessa Euroopassa 
haluaisit elää. Osallistumal-

la keskusteluun vaikutat siihen, että Eu-
roopan unionia kehitetään kansalaisten 
haluamaan suuntaan. Ehdotukset ja nii-
den kommentit konekäännetään muille 
EU:n kielille.

”Kun osallistumme aktiivisesti kes-
kusteluun, saamme suomalaista sielun-
maisemaa paremmin näkyviin myös 
konferenssista aikanaan tehtävissä johto-
päätöksissä”, kan-
nustaa euroop-
paministeri Tyt-
ti Tuppurainen 
Valtioneuvoston 
sivuilla.

Monikulttuu-
risen EU:n yk-
si keskeinen on-
gelma on, miten 
eri katsomukset, 
uskonnot ja ide-
ologiat saadaan 
r a k e n t a v a a n 
vuoropuheluun. 
Tämä edellyttää 
kaikkien ajatus-
suuntien tasa-
puolista kohte-
lua eli sekulaa-
ria Eurooppaa.

Sekulaari EU 
on neutraali ja toimii irrallaan kaikis-
ta uskonnoista ja uskonnollisista näke-
myksistä. Sen toiminta perustuu vain ja 
ainoastaan tietoon eikä uskonnollisiin 
näkemyksiin. Eri uskontojen harjoittaji-
en ja uskonnottomien syrjintä sekä kat-

Keskustelua • Kolumni • Jumalharhat

JAKOMIELINEN JUMALA
Robert Brotherus 

K
olminaisuusoppi on yksi 
kristinuskon omituisim-
mista uskomuksista. Pal-
jon on kirjoitettu siitä, 
miten hämäävää on, että 
Jeesus ja Jumala ovat mu-

ka ”täysin samat” mutta samalla kuiten-
kin ”täysin erilliset”, ja miten absurdia 
on, että Jeesus sanoo ristillä ”Jumalani, 
miksi minut hylkäsit?”, jos hän samaan 
aikaan on Jumala. Kun tähän kimppa-
kivaan vielä yritetään ympätä mukaan 
kolmas persoona ”Holy Ghost” eli kir-
jaimellisesti ”Pyhä Haamu”, niin mökin 
mummokin ymmärtää, että kovin skit-
sofreeniseksi käy meno. Raamatun mu-
kaan helluntaina Pyhä Henki ”vuodatet-
tiin” opetuslapsiin. Tämä vaikuttaa pi-
kemminkin joutumiselta uskonnollisen 
hurmoksen valtaan kuin persoonan toi-
minnalta.

Kolminaisuusoppia ei löydy Jeesuk-
sen opetuksista, eikä Raamatusta muu-
tenkaan. Jeesus kyllä puhuu taivaallises-
ta Isästä, mutta vasta kaikkein myöhäi-
simmässä Johanneksen evankeliumissa 
vuoden 100 paikkeilla kirjoittaja kek-
sii Jeesuksen sanoa ”Isä ja minä olem-
me yhtä”. Kristittyjen uskontunnustuk-
seen kirjattiin vasta Nikean kirkollis-
kokouksessa 325, että Jeesus on ”samaa 
olemusta” kuin Jumala ja vasta Konstan-
tinopolin kirkolliskokouksessa 381 Py-
hä Henki lisättiin mukaan leuat loksaut-
tavalla päätöslauselmalla: ”jumaluudes-
sa on kolme persoonaa, jotka ovat yksi 
ja sama entiteetti, yksi täydellisyys, yk-

si Jumala.” Toki muut ajatussuunnat täs-
sä vaiheessa julistettiin harhaopeiksi ja 
niiden kannattajia ruvettiin asianmukai-
sesti tappamaan. 

Viime kädessä Pyhä Henki vaikuttaa 
täysin turhalta sekä selittämään havain-
toja (tehden siitä epätodennäköisen) et-
tä kristillisen teologian kannalta. Ainoa 
mitä tästä sekopäisestä opista jää loppu-
jen lopuksi käteen on, että kolme on kiva 
numero, kolmiot näyttävät kivoilta maa-
lauksissa ja on juhlallista lausua ”Isän, 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Kol-
minaisuusopin turhuutta alleviivaa se, 
että Raamattuun ja Jeesukseen uskovis-
ta ryhmistä ainakin Jehovan todistajat, 
ykseyshelluntailaiset ja mormonit hyl-
käävät sen. Jehovien mukaan Jumala ja 
Jeesus ja Pyhä henki ovat täysin erillisiä, 
kun taas ykseyshelluntailaisten mukaan 
on yksi Jumala, mutta hän voi ottaa Isän, 
Pojan tai Pyhän hengen muodon. Ab-
surdeja vaihtoehtoja toki nämäkin, mut-
ta kuitenkin johdonmukaisempia kuin 
kirkon ”yhtä aikaa täysin samat ja täy-
sin erilliset” hullutus.

Kristillisen kirkon historia sisältää 
useita teologisia kiistoja, jotka ovat joh-
taneet sisällöllisestä mitättömyydestään 
huolimatta suuriin riitoihin ja kirkko-
jen jakautumiseen. Aikoinaan pidin tur-
himpana kiistana katolisten ja protes-
tanttien jakautumiseen vaikuttanutta 
erimielisyyttä siitä, muuttuuko ehtool-
lisleipä nielaistessa Jeesuksen ruumiik-
si symbolisesti (protestantit) vai kirjai-
mellisesti (katoliset). Mutta tämänkin 
voittaa aikaisempi kiista siitä mistä Py-
hä Henki ”lähtee” tai ”käy ulos”. 

Itäisen tulkinnan mukaan Pyhä Henki 
lähtee Isä-Jumalasta. Läntisen tulkinnan 
mukaan Pyhä Henki lähtee sekä Isä-Ju-
malasta että Poika-Jeesuksesta. Täs-
tä melko pieneltä vaikuttavasta tulkin-
taerosta syntyi niin sanottu Suuri Skis-
ma, joka vuoden 600 paikkeilla vaikutti 
kirkon jakautumiseen läntiseen katoli-
seen ja itäiseen ortodoksiseen kirkkoon 
ja johti moniin sotiin sekä molemmin-
puolisiin noin tuhat vuotta kestäneisiin 
kirkonkirouksiin.

Miksei sekopäisestä ja turhasta kol-
minaisuusopista sitten yksinkertaisesti 
luovuta? Niin varmaan moni rivikris-
titty hiljaa mielessään tekeekin, mutta 
virallisesti kirkko ei voi luopua siitä sa-
masta syystä kuin se ei voi luopua mis-
tään muustakaan absurdista opistaan: 
venettä ei voi heiluttaa, ettei korttitalo 
romahda. Yhdestä oudosta opinkappa-
leesta luopuminen kyseenalaistaisi kir-
kon dogmien ”ikuisen totuuden” ja uh-
kaisi ketjureaktion lailla kyseenalaistaa 
ja kaataa muutkin absurdit opit.

Tiesittekö muuten, että Raamatun 
mukaan (Matt 12:32) ”Joka sanoo jota-
kin Ihmisen Poikaa (Jeesusta) vastaan, 
hänelle annetaan anteeksi, mutta joka 
puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle 
ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa 
maailmanajassa.” Ehkä Jumalanpilkka-
lain sijaan meillä pitäisi olla Pyhän Hen-
gen pilkkalaki, kun se näköjään on pal-
jon vakavampi rikos? Itse voisin täten 
todeta, että Pyhä Henki on varsinainen 
pölkkypää ja kökkötraktori, jotta en va-
hingossakaan päädy taivaaseen harppua 
soittelemaan.

Kohti sekulaaria 
Eurooppaa

EU avasi nettisivuillaan Euroopan tulevaisuuskonferenssiin liittyvän 
keskustelukanavan  futureu.europa.eu/?locale=fi

somusten vastakkainasettelu vältetään 
pitämällä valtiot ja uskonnot erillään.

Sekularismi ei ole argumentti mi-
tään uskontoa vastaan. Se hyväksyy 
niin uskonnot kuin uskonnottomuu-
den. Sekulaarin tiedon perusta on täs-
sä elämässä, se vaikuttaa tämän elämän 
kulkuun ja on testattavissa tämän elä-
män kokemuksilla. Tämän tulee olla 
maallisen yhteiskunnan perusta niin 
uskonnottomille kuin eri uskontojen 
kannattajille.

EU:n jäsenvaltioissa uskonnottomi-
en ja eri uskontojen kannattajien asema 
vaihtelee. Erilainen kohtelu lisää eriar-
voisuutta ja syrjintää. Tämä aiheuttaa 
ristiriitoja jäsenvaltioiden sisällä ja vä-

viirille. Monikulttuurisuuden ja uskon-
nonvapauden nimissä ei kuitenkaan saa 
mitätöidä sekularismin arvoja, mutta ei 
myöskään harjoittaa maahanmuuttajavi-
hamielistä saatikka rasistista politiikkaa. 

Sekulaari EU takaa kansalaisilleen us-
konnon ja vakaumuksen vapauden, jon-
ka mukaan kaikilla kansalaisilla on oi-
keus valita mikä tahansa uskonto tai kat-
somus ja myös tulla tasaveroisesti kohdel-
luksi tästä valinnasta riippumatta.

Sekularisaation toteutus on pahas-
ti kesken myös Suomessa, vaikka kirkon 
ja valtion eroa on vaadittu toistuvasti jo 
kuuluisasta vuoden 1903 Forssan koko-
uksesta lähtien.

Viime keväänä julkisoikeuden apu-
laisprofessori Pauli 

Rautiainen kysyi 
perustuslakiblo-
kissa:  "Sopiiko 
kirkkolakiin kiin-
nittyvä evankelis-
luterilaisen kirkon 
erityisasema enää 
2000-luvun suo-
malaiseen yhteis-
kuntaan. Olisiko 
aika aivan aidosti 
erottaa evankelis-
luterilainen kirkko 
ja valtio toisistaan? 
Eikö monikulttuu-
risessa ja moniar-
voisessa yhteis-
kunnassa kaikki-
en uskonnollis-
ten yhdyskuntien 
sääntely voisi pe-

rustua täysin samanlaisille oikeudellisil-
le lähtökohdille?"

Vapaa-ajattelijain liitto on lähettänyt 
kansanedustajille kirjeen "Valtion suhde 
kirkkoon uusittava – aika uudelle parla-
mentaariselle komitealle".

lillä. Siksi tarvitaan lainsäädännön se-
kularisointia ja sen tueksi sekularisaa-
tiodirektiivi.

Yhteentörmäysmomenttien mää-
rä kasvaa, kun kilpailevia uskontoja il-
maantuu vanhojen valtauskontojen re-

https://futureu.europa.eu/?locale=fi
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Markku Myllykangas

A
lussa Jumala loi tai-
vaan ja maan. Juma-
la nimitti kannen tai-
vaaksi. Näin on kirjoi-
tettu. Ja samalla kertaa 
taivaan ja maan Luo-

ja taikoi varmaan myös helvetin Pa-
holaista ja hänen mustia enkeleitään 
varten, vaikka sitä ei tuossa yhteydessä 
erikseen mainitakaan. Syntisäkit jou-
tuvat helvetin ikuiseen tuleen Paholai-
sen rääkättäviksi. 

Taivas on jossain tuolla ylhäällä ja hel-
vetti alhaalla maan uumenissa. Hel-
vetistä on isketty tarinaa oikein ura-
kalla. Taivaasta tiedämme paljon vä-
hemmän. Se ainakin tiedetään, että 
apostolisen uskontunnustuksen mu-
kaan Jeesus Kristus, Jumalan ainoa 
Poika, meidän Herramme, astui eri-
näisten maanpäällisten vaiherikkai-
den tapahtumien jälkeen ylös taivai-
siin, ja on siitä lähtien istuskellut Ju-
malan, Isän, Kaikkivaltiaan oikealla 
puolella ja odottelee malttamattoma-
na päästäkseen tuomitsemaan eläviä 
ja kuolleita. 

Sitä ei tiedetä, mihin Pyhän Hengen 
jakkara on sijoitettu. Eli taivaassa on 
ainakin jonkin sortin valtaistuinase-
telma näitä kolmea haamua varten. Ja 
tietysti arkkienkeleitä ja tavallisia val-
koisia enkeleitä. Muusta rekvisiitasta 
ei ole liiemmin tietoa. 

Joka tapauksessa taivasporukan pitää 
kiittää ja ylistää Herraa, lakkaamatta, 
iankaikkisesti. Kuulostaa pahimman 
laatuiselta henkiseltä väkivallalta. Ei 
ihme, jos helvetti alkaisi pian houkut-
taa monia hoilaajia ja tuntua tervetul-
leelta vaihtelulta.

Raamatun mukaan helvetti kut-
suu mitä moninaisimmista teoista. 
Esimerkiksi, jos sanoo veljeään hul-

luksi, joutuu takuuvarmasti Paholai-
sen pannuun paistumaan. Tai jos sil-
mä, käsi tai jalka viettelee henkilöä, ei-
kä tämä revi niitä irti tai hakkaa pois, 
jolloin silmä-, käsi- tai jalkapuolena 
pääsisi Jumalan valtakuntaan, niin sil-
loin koko ruumis viskataan helvetin 
tulimereen. Homostelu ja aviorikos 
ovat myös takuuvarmoja menolippu-
ja helvetin loputtomaan, rikinkatkui-
seen piinaan.

 
Jeesus puhui paljon ja innostuneesti 
helvetistä. Tutkija Ilkka Pyysiäinen: 
”Jumala rakastaa kaikkia yhtä paljon, 
mutta pakottaa tahtonsa vääjäämät-
tömyydellä toiset valitsemaan pelas-
tuksen ja toiset kadotuksen. Hän on 
kuin juoppo perheenisä, joka ajaa kän-
nipäissään vaimon ja lapset hankeen, 
mutta selittää aamulla rakastavansa 
heitä ja olevansa pahoillaan, kun tu-
li riitaa. Paitsi että Jumala ei ole pa-
hoillaan.”

 Taivaasta järjestetään ahtaasta por-
tista sinne tempaistuille silloin täl-
löin  Sightseeing-kiertoajeluita hel-
vettiin, jotta pelastetut voisivat tuntea 
”nautinnollista vahingoniloa ja mieli-
hyvää” katsellessaan syntisten kärsi-
mystä tuskanhuutoineen. Pappi Tuo-
mas Akvinolainen perusteli käytäntöä 
teoksessaan Summa Theologica näin 
sanoen: ”Jotta pyhimykset voivat 
nauttia onnestaan ja Jumalan armos-
ta enemmän, heidän sallitaan nähdä 
helvettiin kirottujen rangaistus.” To-
siuskovaisilla on perverssit huvitukset.

Muinoin papit pelottelivat antau-
muksella oppimatonta kristikansaa 
helvetillä ja Hänellä, ”jolla on valta 
sekä tappaa ihminen että syöstä hä-
net helvettiin”. Vaikka suurin osa pa-
peista uskoo edelleen helvettiin, siitä 
eivät mustakaavut nykyisin tohdi pi-
tää suurta meteliä. Pyysiäinen paketoi, 
että ”helvetistä ei voida luopua, mutta 
siitä ei myöskään voida puhua. Siispä 
se olisi vain unohdettava”. 

Pastori Kari Kuula on kirjoittanut 
kirjan helvetistä.  Kuulan mukaan 
”Raamatun helvettiin tulee suhtautua 
kielikuvana, jonka tarkoitus on varoit-
taa Jumalan täydellisestä poissaolos-
ta. Puhetta ikuisista liekeistä ja tuskas-
ta ei pidä ymmärtää kirjaimellisesti.” 
Kuula päättelee, että ”helvetti on käy-
tännössä eräällä tavalla henkistynyt ja 
vertauskuvallistunut, siitä on tullut ru-
nokieltä”.

Niinpä. Lähes kaikki muutkin Raa-
matun taikatemput ja älyttömyydet 
ovat monien uskonoppineiden puheis-
sa ”vertauskuvallistuneet”. Koko juma-
lakyhäelmän uskottavuus on suureksi 
osaksi rakennettu taikatemppujen eli 
ihmeiden varaan ja nyt se on romahta-
massa. Väitetyt ihmeet pitivät yllä us-
kovaisten illuusiota muun muassa tai-
vaasta ja ikuisesta elämästä. Ihmete-
oista riisuttu karvahattumalli Jeesuk-
sesta ei myy. Se on ollut tyrmäysisku 
uskovien vyön alle. Messias kelpuute-
taan vain kaikilla mausteilla.

palstaTAIVASHELVETTI

Timo Karjalainen 

V
uoden 2026 Euroopan 
kulttuuripääkaupunki 
valittiin 2.6.2021. Valin-
ta osui tällä kertaa koti-
kaupunkiini Ouluun.

Helsingin Sanomat 
vertasi pääkirjoituksessaan 5.6.2021 
Oulun saamaa tunnustusta Kauko 
Röyhkän kappaleeseen Paska kaupun-
ki vuodelta 1986. Kappale ilmeisesti in-
noitti oululaisen graffititaiteen tunne-
tuimman teoksen, legendaarisen "pas-
ka kaupunni" -spreijauksen näkyvällä 
paikalla ydinkeskustassa talon seinäs-
sä. Vuonna 1987 Jumalan teatteri tart-
tui samaan teemaan hyvin konkreetti-
sesti, viskellen sitä Oulun kaupungin-
teatterin lavalta kriitikkoyleisön päälle.

Jumalateatteri on hallinnut Oulun 
kulttuurielämää vielä 2000-luvun alus-
sakin, kun Sentenced teki Oulun Kär-
pille kannatuslauluksi Routasydän-kap-
paleen. Kirkonmiehet näkivät säkeessä 
"sisu, veri ja kunnia" viittauksen natsi-
en käyttämään iskulauseeseen "Blut und 
Ehre" (suom. veri ja kunnia) ja nostivat 
asiasta ison metelin, jonka takia kappa-
le hyllytettiin Kärppien käytöstä vuosi-
kausiksi.

Mutta nykyään näyttää olevan äänes-
sä muut kuin kirkon kellot.

Kulttuuripääkaupunkihankkeen 
taustajoukoista ei löydy yhtäkään kir-
kon edustajaa eikä kulttuurivuodel-
le 2026 suunnitellusta ohjelmasta löy-
dy käytännössä mitään kirkollista. Yk-
si paanukirkko ja yksi kirkkojen väli-
nen polkureitistö.

Hyvä näin.
Mutta mitenkäs tähän oikein joudut-

tiin? Vuoteen 2000 asti Oulu tunnettiin 
maan ainoana hiippakuntana, jossa ei 
naisia papiksi vihitä. Sekin oli liian mo-
dernia.

Jumalaton kulttuuripääkaupunki
Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä 

on tietysti useita. Vireä ja monipuoli-
nen kulttuuri käytännössä vaatii runsas-
ta kanssakäymistä muiden kulttuuripii-
rien kanssa. Uusien ajatusten leviämisen 
lisäksi oman elämäntavan vertaami-
nen muiden tapoihin auttaa hahmotta-
maan mikä kotiseudulla on omaleimais-
ta. Kauas katsominen tekee lähistönkin 
näkyväksi.

Jonkinlaista kansainvälisyyden sie-
mentä kaupunkiin toi jo tervakauppa 
menneinä vuosisatoina. Rantaruotsin 
vahvan vaikutuksen lisäksi Oulun mur-
teeseen kuuluu useita kaukaisemmista 
kielistä lainattuja sanoja, kuten rotuaa-
ri (ransk. trottoir, kävelykatu), kompiai-
nen (ransk. combien, montako, Oulus-
sa karamellin nimitys) ja espanjasta poi-
mittu patio.

Yksi vaikuttaja jota ei sovi vähätellä 
on varmastikin Oulun yliopisto, maan 
ensimmäinen alueellinen yliopisto Hel-
singin ja Turun ulkopuolella. Suuri yli 
10 000 opiskelijan monialainen opinahjo 
on tuonut kaupunkiin sivistysvaikuttei-
ta vaihto-opiskelijoiden, vierailevien tut-
kijoiden ja opetushenkilökunnan myötä. 
Oulun yliopistossa ei myöskään koskaan 
ole ollut teologista tiedekuntaa.

Osin yliopiston myötävaikutuksel-
la Ouluun syntyi vahva teknologia-alan 
yrityskeskittymä, Nokian kännykkäke-
hitys etunenässä. Yliopiston tietoliiken-
nealan opetuksen ja tutkimuksen tuke-
mana Oulussa on kehitetty huomattava 
määrä globaalisti käytettävää puhelin-
tekniikkaa. Tämäkin on tuonut kaupun-
kiin runsaasti ulkomaalaisia vierailijoita 
ja työntekijöitä.

Vaikka Nokian puhelinkehitys koki-
kin sittemmin mahalaskun, Oulun tek-
nologiasektori on siitä vain kasvanut, 
monipuolistunut ja edelleen kansainvä-
listynyt.

Onhan Oulussa teknologian lisäksi ai-
neetontakin kulttuuria, jopa hyvin kir-

jaimellisessa mielessä ilmakitaransoiton 
MM-kisojen muodossa. Vuodesta 1996 
lähtien järjestetty tapahtuma houkut-
telee sekä kilpailijoita että kisaturisteja 
runsaasti ulkomailta.

Niin, kitaransoitto. Koko Suomi on 
maailmantilastoissa kärjessä hevibän-
dien määrässä per asukasluku, mutta 
Oulussa tämä vielä tiivistyy. Oma osuu-
tensa tässä on Oulun kaupungin pitkä-
aikaisella toiminnalla vuokrata harjoit-
telutiloja aloitteleville bändeille. Omilta 
nuoruusvuosiltani 1990-luvulta muistan, 
että käytännössä kaikki kaverini soittivat 
bändeissä, enempi vähempi vaihtuvissa, 
mutta aina jossain. Itse olen sikäli poik-
keus, että tartuin keppiin vasta kypsällä 
iällä kolmikymppisenä.

Oulun kulttuuripääkaupunkihank-
keen otsikkona on Kulttuuri-ilmaston-
muutos. Sellaista onkin Oulussa jo vii-
me vuosikymmeninä onnistuneesti ai-
kaansaatu. Tällä saralla se on ihmisvä-
estön hyvinvointia parantava asia, toisin 
kuin fyysisen maailman ilmastonmuu-
tos. Kulttuuripuolellakin on kuitenkin 
nousussa haitallisia trendejä kuten viha-
puhe ja poliittiset ääriliikkeet. Tätä kult-
tuurisen ilmaston muutosta on syytä tor-
jua voimallisesti.

Mutta sitä ei tehdä yksin kädet hou-
suntaskussa nyrkissä jurottaen vaan yh-
dessä eläen, toisiltamme inspiroivia vai-
kutteita poimien.

Oulun kulttuuripääkaupunkivuo-
si on vielä muutaman vuoden päässä, 
mutta jo nyt koronaepidemian hellittä-
essä avautuu taas monenlaisia kulttuu-
ritapahtumia. Itse olen jo päässyt koke-
maan kulttuuritalo Valveella futuristisen 
selloteoksen tekoälystä, ja teatteri Saagan 
monologin runoilija L. Onervan nuoruu-
desta. Suosittelen käymään ja osallistu-
maan erilaisiin tapahtumiin, se virkis-
tää kummasti mieltä etenkin jos koro-
nakyhjöttäminen on tuntunut raskaalta.

Jumalatonta kulttuurikesää kaikille!
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J
ärjestötoiminnassa mones-
ti pohditaan sitä, tehdään-
kö tätä rutiinin vai korkeam-
man tavoitteen takia. Järjestö-
toiminta on edellistä, arkisten 
asioiden hoitoa. Kahvinkeitto 

hallituksen kokouksissa, jäsenkirjeiden 
kirjoittaminen, rahaston hoitaminen ja 
muiden asioiden hoitaminen ovat kaik-
ki asioita, jotka vievät kohti korkeam-
paa tavoitetta, eli toteuttavat tätä moraa-
lista velvollisuutta. Kun yhdistykset pi-
tävät jäsenistään huolta moninaisin eri 
tavoin, tämän moraalisen velvollisuuden 
toteutuminen on ainakin lähellä, vaikka 
täydellisyyteen siinä ei koskaan päästä. 

Pyrkiminen siihen on mahdollista. 
Kun toimimme järjestössä, meillä on 
jonkinlainen moraalinen näkemys siitä, 
minkälainen paremman maailman tu-
lisi olla. Vaparin moraalisen pohdinnan 
toivoisi ulottuvan muualle kuin kirkon 
ja valtion erottamiseen, sillä yhtä lailla 
Shell, pikaruokaketjut (joista monet ovat 
uskovaisten omistamia) ja monet muut 
tahot tekevät kovin moraalisesti ky-
seenalaista toimintaa. Toisinaan vapari-
piireissä keskustelu vapareiden toimin-
nan laajentamisesta pysähtyy kirkon ja 
valtion erottamiseen, vaikka tilausta esi-
merkiksi uskonnollisesta propagandas-
ta vapaille leipäjonoille olisi runsaasti.

Etiikka on velvoittavaa, kuten huo-
maamme tehdessämme arvostelmia sii-

TARINOIDEN VOIMASTA  
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käyttävät, kuten tietysti myös väkivalta-
koneisto. Muutokset voivat olla nopei-
ta. Reaganin ajan Yhdysvalloissa va-
kiintui nopeasti ankara seksuaalimoraa-
li, joka tuntui olevan kovin ristiriidassa 
1960-luvun seksuaalisen vallankumouk-
sen kanssa. Osalle ihmisistä tämä oli jär-
kytys, miten tämä saattoi tapahtua? Yh-
tä lailla Trumpin aikakausi oli järkytys 
osalle ihmisistä, miten tämäkin saattoi 
tapahtua. Eikö Reaganista ja George W. 
Bushista opittu yhtään mitään? 

Niin tai sitten nämä järkyttyneet eivät 
olleet ymmärtäneet miten moraali toimii: 
vaikka ihmisillä saattaa olla suhteellisen 
vakaa käsitys oikeasta ja väärästä, tämä ei 
silti heijastu äänestyspäätöksiin ja siihen, 
mitä näistä seuraa. Filosofi ja taloustie-
teilijä Karl Marxia ja häntä seuranneita 
hegemoniateorian isää Antonio Grams-
cia ja Catalina Adrianzenia mukaillen 
voimme myös todeta, että yhteiskunnas-
sa vallitsevaa moraalia ja sitä ilmentäviä 
arvoja hallitsevat ne, joilla on käytössään 
eniten taloudellisia resursseja, eli valtaa. 

Moraali näkyy kulttuurissa ja esimer-
kin vuoksi todettakoon, että Hazel Row-
leyn tutkimuksessa Yorkissa haastatellut 
englantilaiset työväenluokkaiset 15-vuo-
tiaat tytöt eivät voineet kertoa pitävän-
sä Madonnan popmusiikista tai heitä 
ei olisi pidetty ”kunniallisina”, kun taas 
keskiluokkaiset tytöt pystyivät olemaan 
avoimempia Madonnan fanittamises-
taan. Valta ja voima heijastuvat myös 
näin kovin arkisina pidettyihin asioihin 
eli kulttuurin eri osa-alueille. Turhaan ei 
olla siis puhuttu kulttuurisodista, joista 
on Yhdysvalloissa puhuttu jo edellä mai-
nitun Reaganin ajoista lähtien, jolloin tai-
de, kulttuuri, seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöt (ateisteja ei varmaan tarvit-
se edes mainita) joutuivat vasaran alle. 

Monesti haluamme nähdä itsemme 
kovin erilaisina kuin yhdysvaltalaiset, 
mutta ehkä emme sittenkään ole kovin 
erilaisia. Kulttuurisodat, jotka nähdään 
monesti arvojen sotina, ovat nimittäin 
myös taloudellisten etujen sotia. Trum-

pin takana olivat määrätyt upporikkaat 
uskovaiset miljardöörit, jotka pelkäsivät 
asemansa horjumista. Yhteys 1930-lu-
kuun on selkeä: Chris Bryant kirjoittaa 
kirjassaan Entitled: A Critical History of 
British aristocracy, miten brittiläisen aris-
tokratian poliittinen vaikutusvalta hiipui 
politiikassa viimeistään 1. maailmanso-
taan mennessä ja miten turhautuminen 
tämän vaikutusvallan menettämisestä nä-
kyi myöhemmin aristokraattien liittymi-
senä fasistisiin liikkeisiin 1930-luvulla ja 
yhteistoimintana Saksan kanssa toisen 
maailmansodan aikana. 

Ymmärtäisimme myös Iranin islamilais-
ta vallankumousta 1979 paremmin, jos 
tiedostaisimme, että Khomeinin tukena 
oli laaja basaariporvaristo – tai jota mei-
käläisittäin kutsuttaisiin pikkuporvaris-
toksi – joka halusi palauttaa ”perinteisen 
moraalin”, jota shaahi oli ulosmittaamassa 
Hollywood-kulttuurin alttarilla. Valtaan 
päästyään Khomeini otti auliisti vastaan 
CIA:lta tiedot Iranin kommunistipuolu-
een jäsenistä ja teloitti nämä kaikki ja pis-
ti ay-liikkeen vasaran alle.  

Mutta ahdistavat kulttuurit osoittavat 
myös sen, että moraali on myös luota-
va uudestaan, koska ihmisillä on kyky 
siihen. Ajatollahien vasaran alla Tehera-
nissa yleistä kirjallisuustiedettä opetta-
nut professori Azar Nafisi kuvailee tätä 
teoksessaan Lolita Teheranissa: 

tä, kuinka asioiden tulisi olla. Tällöin yri-
tämme toimia siten, että asiat muuttuisi-
vat sellaisiksi kuin haluaisimme niiden 
olevan. Moraalissa taas on kyse hyvästä 
elämästä, ei ylhäältä päin tulevista ko-
mennoista. Moraalisissa arvostelmissa 
on kyse siitä, miten asiat ovat, kun ilmai-
semme, onko jokin toiminta ”hyvää” tai 
”pahaa”. Tähän perustamme toimintam-
me maailmassa myös yhteisössä, kun ra-
kennamme yhteistä etiikkaa. 

Etiikka ei voi perustua tunteeseen, vaik-
ka kovasti haluaisimme ajatella kaikkien 
ihmisten olevan hyväntahtoisia. Luen tä-
tä kirjoittaessa uudestaan sarjamurhaaja 
Ian Bradyn vankilassa kirjoittamaa tie-
toteosta The Gates of Janus: Serial Killing 
and Its Analysis By The Moors Murderer. 
Bradyn teos ei ole suosittua true crimea, 
vaan matka sarjamurhaajan mieleen ja 
moraaliin. Vaikka teoksen kirjoittajan 
motiivit voivat olla mitä ovat, niin teok-
sen tulemat ovat kylmäävät: ne haasta-
vat ajatuksen siitä, että pahuus on pelk-
kää satunnaista, arkipäiväistä. Se voi ke-
hittyä, ja olla todellista. 

Teos haastaa positiivisen, humanis-
tisen ihmiskuvan. Bradyn tapa kuvailla 
ihmisten motiiveja kuvailee samaan ai-
kaan sekä Pelastusarmeijan rivisotilasta 
että liikemiestä: anna itsestäsi hyvä ku-
va, jotta saisit aikaan ympärilläsi hyvää 
ja menestyisit yhteiskunnassa. Bradyl-
le pahuus on asia, joka tuottaa nautin-
toa itse moraalin kannalta. Tämä aset-
taa todellisen haasteen länsimaiselle mo-
raalifilosofialle ja asettaa kyseenalaiseen 
valoon niin Carl Schmittin kuin Fried-
rich Nietzschen. Bradylle muut ihmi-
set ovat ainoastaan jotain, mikä on tiel-
lä moraalin itsensä toteuttamiselle. Bra-
dylle moraali on pelkkää absoluuttista 
valtaa. Ehkä Bradyn teos on ollut Sauli 
Niinistön, Sanna Marinin ja Jussi Hal-
la-ahon lukulistalla.

Etiikka ja moraali ovat aina niiden mää-
riteltävissä, jotka yhteiskunnassa valtaa 

Todellisuudessa minulla ei ollut hänel-
le mitään tarjottavaa, joten päätin kertoa 
hänelle Nabokovin >>toisesta maailmas-
ta>>. Kysyin, oliko hän pannut merkille, 
että melkein kaikissa Nabokovin romaa-
neissa - olipa kysymyksessä Invitation to 
a Beheading, Bend Sinister, Ada, tai Pnin 
- häälyi aina toisen maailman varjo, sen 
jonka saattoi tavoittaa vain kirjallisuu-
den välityksellä. Juuri se maailma suo-
jaa hänen sankareitaan ja sankarittari-
aan kertakaikkiselta epätoivolta ja tarjo-
aa heille pakopaikan elämästä, joka on 
poikkeuksetta raadollista.

Tämä, miten Naftisi kuvailee dialogi-
aan opiskelijansa kanssa, kuvailee mo-
raalin syntyä epätoivoisissa olosuhteissa: 
kun meillä on kirjallisuuden ja taiteen 
ruokkima mielikuvitus apunamme, ky-
kenemme luomaan itsellemme mieliku-
van vaihtoehtoisesta maailmasta ja vaih-
toehtoisesta yhteiskunnasta. Kun nämä 
vaihtoehdot alkavat näyttää todellisilta, 
käsityksemme itsestämme ja sitä kautta 
todellisuudesta muuttuvat. 

Moraalia on hyvä miettiä joka päi-
vä, sillä se koostuu pienistä valinnoista. 
Kesä on hyvää aikaa miettiä moraalia ja 
kirjallisuutta, joka siihen johdattaa. Ja 
vielä kerran, niitä valintoja, joita teem-
me moraalin suhteen. Jokainen meistä 
tekee valintoja, kunnes niitä ei enää ole, 
etenkin nykyisessä maailmantilanteessa. 

Toimitussihteeri  
Eero Suorsa.
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