
Vapaa Ajattelija
Usk maton

3/
20

21

Elämänkatsomustieto

Kansainvälisyys

Hautaustoimi



Uskomaton Vapaa Ajattelija

3

Uskomaton Vapaa Ajattelija

3/2021 3/20212

VAPAA AJATTELIJA 
3/2021
USKOMATON,  
SYKSY 2021 

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

Julkaisijat
Vapaa-ajattelijan liitto ry ja  
Helsingin seudun  
vapaa-ajattelijat ry 
Liitto on uskonnottomien 
edunvalvonta-, ihmisoikeus- ja 
kulttuurijärjestö.
Kirjoittajien mielipiteet eivät 
välttämättä vastaa lehden tai 
julkaisijan kantaa.

Lehden tiedot
Painopaikka
Painopaikka Sanoma Manu Oy  
Lehti 3/2021 
Painos 70 000 kpl 
ISSN 0355-8703 
ISSN 2242-8992 
Ilmestyy 4 numeroa vuodessa
Toimitus

Päätoimittaja 
Esa Ylikoski

Toimitussihteeri 
Eero Suorsa 
 
Binar Mustafa 
Maria Enebäck 
Käpy Luotonen-Huhta 
Jori Mäntysalo 
Risto Puumalainen 
Yki Räikkälä

Kirjoittajalle, lukijalle 
Kirjoitukset, mielipiteet, aihetoi-
vomukset ja kommentit toimitus-
kunnalle alla olevaan osoitteeseen. 
Mahdollisista kirjoituspalkkioista 
sovittava ennakolta. 
Toimitus varaa oikeuden muokata 
ja lyhentää tekstejä. 

Yhteydenotot 
toimitusneuvosto@vapaa-
ajattelijat.fi 
p. 0504685332
Tilaukset, ilmoitukset, 
osoitteen muutokset
Tilaushinta 30 €/vuosi
Ilmoitukset  koko sivu  500 € 
  puoli sivua 250 € 
   1/4 sivua 125 € 
   1/8 sivua  75 €
Tilaukset, ilmoitukset ja tilaajien  
osoitteen muutokset osoitteeseen: 
Vapaa-ajattelijain Liitto ry 
Neljäs linja 1 
00530 Helsinki 
val@vapaa-ajattelijat.fi, p. 050 
468 5332

Jäsenyhdistysten henkilöjäsenet 
ilmoittavat osoitteenmuutokset 
ja muut jäsenasiat omalle yhdis-
tykselleen.

Seuraava numero
Ilmestyy joulukuussa 2021. 
Aineisto 7.11.2021 mennessä 
osoitteeseen: 
toimitusneuvosto@vapaa-
ajattelijat.fi

Lehden arkisto
Lehden arkisto liiton sivustolla  
www.vapaa-ajattelijat.fi/ 
lehden-arkisto
Vapaa Ajattelijan nettilehti 
ja arkisto:
http://vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/ 
Uskomaton 2011-2019:
 http://vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/

Lehden kansi
Kyltti: Pertti Jarla 
Valokuva: Daisy Heart  
www.daisyheart.art IG:  
@daisyheartphoto 
Mallit:  
Naismalli: Rowenna Fox  
IG: @rowennafox    
www.facebook.com/rowennafox 
Miesmalli: Samuel 
Naismallin vaatteet: Muotikuu 
Päähine: Honey Bee Millinery 
IG: @honeybeemilliner

Vapaa-ajattelijain Liitto ry 
Fritänkarnas förbund rf
Liittohallitus
Jape Lovén, puheenjohtaja
Antti Värri, varapuheenjohtaja
Timo Karjalainen, pääsihteeri
Ritva Ahonen 
Yki Räikkälä
Riku Salminen
Marjatta Syväterä 
Liisa Taskinen
Esa Ylikoski 
 
Varajäseninä
Harry Anttila, Eero Suorsa,
Timo Mykrä, Olli Palokangas 

Liike- ja yhteisötunnus 0221208-2
Yhdistysrekisterinumero 38101

Tilinumero  
FI14 5542 2320 3638 64 
BIC OKOYFIHH

Neljäs linja 1, 00530 HELSINKI
http://www.vapaa-ajattelijat.fi
val@vapaa-ajattelijat.fi
p. 050 468 5332 (pääsihteeri)

Lehden tiedot

PÄÄKIRJOITUS

Humanistinen hätähuuto 

Kansalaisaloite ET-opiskelun  
sallimiseksi kaikille avattu

Jape Lovén ja Binar Mustafa

Kun seuraa uutisvirrasta 
maailman tapahtumia 
näinä päivinä, ei tarvit-
se pohtia rationaalisen 
tiedepohjaisen ajattelun 

tärkeyttä. Monien pitkittyneiden il-
miöiden ja tapahtumien sekaan tu-
lee järkyttäviä uutisia tiuhaan tah-
tiin, uhreina poikkeuksetta siviilit. 

Afganistan luisuu takaisin uskon-
nollisella taantumuksella ratsastavan 

alistavan terrorin valtaan. Siellä nais-
ten sekä lasten tulevaisuus näyttää 
hyvin synkältä. Uskonnottomien 
asemaa ei tohdi edes pohtia. Uskos-
ta luopumisesta uhkaa kuoleman-
tuomio 8 maassa. Painajainen tois-
taa itseään.

Monien muiden murheiden li-
säksi miljoonia ihmishenkiä on jo 
menetetty kansainvälisen terveys-
järjestö WHO:n mukaan korona-
viruksen vuoksi. Siltikin elää myös 
usko viruksen olevan juoni ja har-

haa. Kuitenkin vain tiede ja sen saa-
vutukset voivat auttaa ihmiskuntaa 
maailmanlaajuisen pandemian ku-
rimuksessa. Lääketiede ei ole us-
kon asia.

Erilaisilla jumaluskoilla perustel-
laan toimia, joiden tuloksena on so-
taa ja kärsimystä. Tällaisia tahoja ja 
ryhmiä on maailma täynnä, valitet-
tavasti. Masentavaksi tilanteen tekee 
se, että vielä tänä päivänäkin todel-
lisen avun ja ratkaisujen sijaan yri-
tetään tarjota uskomuksia, ihmis-

ryhmien kontrollointia ja odotusta 
tuonpuoleiseen. 

Me kaikki tarvitsemme enem-
män universaalia sekulaaria hu-
manismia maailmaan! Vapaa ajat-
telu, yhdenvertaisuus ja rationaa-
linen humanismi ovat kestäviä 
rakennuspalikoita kestävälle ke-
hitykselle ja rauhanliikkeelle kaik-
kialla maailmassa. Tieteellä, kult-
tuurilla ja tasavertaisella kohtelul-
la voimme luoda vakaampaa huo-
mista kaikille. 

Elämänkatsomus-
tiedon avaami-
nen kaikille va-
littavissa olevaksi 
katsomusaineek-

si on pitkään ollut esillä leh-
dessämme. Nyt asian saat-
tamiseksi eduskunnan kä-
sittelyyn on avattu kansa-
laisaloite.

Tarkoituksena on sal-
lia elämänkatsomustiedon 
opiskeleminen kaikille pe-
ruskoulussa ja lukiossa. Kat-
somusaineen valinta ei enää 
riippuisi siitä, onko oppi-
las tai opiskelija kirkon tai 
muun uskonnollisen yhdys-
kunnan jäsen vai ei. Muu-

toksen jälkeenkin huoltajat 
valitsisivat peruskoulun op-
pilaan katsomusaineen ja lu-
kiossa valinnan tekisi nuo-
ri itse.

Kansalaisaloitteen alul-
lepanijat ovat yksityishen-
kilöitä, joukossa myös kou-
luikäisten ja nuorempien 
lasten vanhempia. Heidän 
mielestään koulun ei kuulu 
tietää, onko lapsi jonkin us-
kontokunnan jäsen vai ei, ai-
van samoin kuin sitä ei päi-
väkodissakaan enää kysytä.

Aloitteen perusteluis-
sa viitataan lapsiasiavaltuu-
tetun kannanottoon, jonka 
mukaan nykyinen tilanne 

”on yhdenvertaisuutta louk-
kaava ja lasten oikeuksien 
sopimuksen 2. artiklan vas-
tainen”. Mielipidekyselyssä 
ET:n sallimista kaikille kan-
natti 79 prosenttia vastaajis-
ta ja nuorista 86 prosenttia, 
myös puolueiden kannattaji-
en enemmistö KD:tä lukuun 
ottamatta.

Aloitteen tukijoiksi on 
jo ilmoittautunut joukko fi-
losofian, kasvatustieteen, 
luonnontieteiden ja yhteis-
kuntatieteen arvostettuja 
tiedemiehiä ja -naisia, ku-
ten akateemikko Ilkka Nii-
niluoto, teoreettinen filoso-
fia, sekä professorit (emer.) 

Sirkka Ahonen, kasvatustie-
de, Timo Airaksinen, käy-
tännöllinen filosofia, Kari 
Enqvist, teoreettinen fysiik-
ka, Kaarina Määttä, kasva-
tustiede, Juhani Lehto, so-
siaali- ja terveyspolitiikka ja 
Esko Valtaoja, tähtitiede. 

Tukijoina on myös nuo-
rempia tutkijoita, kuten PhD 
Frank Martela, kasvatustie-
teen professori Päivi Naskali, 
teoreettisen fysiikan tutkija 
Syksy Räsänen ja kasvatus-
tieteen tutkija Tuukka Tom-
peri. Opetusalan tukijoi-
ta ovat muun muassa Arno 
Kotro, Opettajien ammatti-
järjestön eettisen neuvottelu-

kunnan puheenjohtaja, sekä 
Sini Taneli, Filosofian ja elä-
mänkatsomustiedon opetta-
jien varapuheenjohtaja. Tu-
kensa ovat ilmaisseet myös 
esimerkiksi Suomen Unice-
fin ohjelmajohtaja Inka He-
temäki sekä Maria Petters-
son ja monet muut yksityis-
henkilönä, kansalaisena.

Julkaisemme kansalais-
aloitteen ja sen perustelut. 
Allekirjoituksen voi tehdä 
netissä ja tarvittaessa myös 
paperilomakkeella, jota voi 
myös kopioida sekä tilata tu-
lostettuna osoitteesta kansa-
laisaloite@et-opetus.fi sekä p. 
0504685332 ja 0504821270.

 

Kansalaisaloite
 Elämänkatsomustiedon opiskelu sallittava kaikille 

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä
 

Aloitteen sisältö
Kansalaisaloitteen tavoite on sallia elämänkatsomustiedon opiskeleminen kaikille 
peruskoulussa ja lukiossa. Nykyinen laki estää elämänkatsomustiedon opiskelun alle 
18-vuotiailta evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäseniltä. Peruskoulu- ja lukiolain 
muutoksilla elämänkatsomustieto katsomusaineena avataan kaikkien ulottuville.
 
Muutoksen jälkeenkin huoltajat valitsisivat peruskoulun oppilaan katsomusaineen, ja 
lukiossa valinnan tekisi nuori itse.

Perustelut
Lakimuutos korjaisi oudon epäsymmetrian: tällä hetkellä uskontokuntiin kuulumattomat 
voivat osallistua joko uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen, mutta kirkon 
jäsenet eivät saa opiskella elämänkatsomustietoa. Kysymys on oppilaiden ja opiskelijoiden 
yhdenvertaisuudesta.
 
Muun muassa lapsiasiainvaltuutettu on kiinnittänyt huomiota nykylain ongelmiin. 
”Sääntely on yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lasten oikeuksien sopimuksen 2. artiklan 
vastainen”, todetaan lapsiasiainvaltuutetun nelivuotiskertomuksessa eduskunnalle 2018.
 
Nykymallia ovat kritisoineet myös esimerkiksi Kuntaliitto, Lukiolaisten liitto ja 
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.
  
Lain muuttaminen saa laajaa tukea. Taloustutkimuksen elokuussa 2020 toteuttamassa 
mielipidekyselyssä elämänkatsomustiedon avaamista kaikille mahdolliseksi 
katsomusaineeksi kannatti 79 prosenttia vastaajista. Nuorista sitä kannatti 86 prosenttia. 
Samoin sitä kannatti enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista KD:tä lukuun 
ottamatta.
 
Lain korjaamista ei kuitenkaan ole kirjattu hallitusohjelmaan, ja asian voi saada 
eduskunnan käsittelyyn vain kansalaisaloitteen avulla.
 
Tarvittavat korjaukset peruskoulu- ja lukiolakeihin ovat muodollisesti pieniä 
ja lakiteknisesti helppoja. Muutos voidaan toteuttaa nopeasti, sillä ehdotettu 
uudistus ei edellytä muutoksia oppiaine- tai tuntijakoon, eikä valtakunnallisia 
opetussuunnitelmiakaan tarvitse muuttaa. Nykyiset oppimateriaalitkin käyvät.
 
Uudistuksen kustannusvaikutus on vähäinen. Elämänkatsomustiedon oppilaiden määrä 
todennäköisesti hieman kasvaisi, mutta opetusryhmien kokojen tasoittuminen eri 
katsomusaineiden välillä ei juuri toisi uusia kustannuksia.

Allekirjoita kansalaisaloite netissä: kansalaisaloite.fi  
tai paperilomakkeella (kääntöpuolella/tulostettava/tilattava)

Aloitteen allekirjoittaminen
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Koulukyselystä johtopäätöksiin kunnissa 

ET-opetuksesta  
myönteisiä ja  
kielteisiä kokemuksia
Esa Ylikoski

Vapaa-ajattelijain lii-
ton koulutyöryhmä 
toteutti keväällä 2021 
avoimen nettikyselyn, 
joka koski 1) elämän-

katsomustiedon opetusta ja 2) kou-
lupäiviin liitettyjä uskonnollisia ti-
laisuuksia ja niiden vaihtoehtoaja. 
Kysely julkaistiin sosiaalisessa me-
diassa, useilla sähköpostilistoilla se-
kä Facebook-ryhmissä. Siihen saat-
toi vastata huoltajan, oppilaan tai 
opettajan roolissa. Kyselyyn tuli lä-
hes 400 vastausta. Runsas neljännes 
vastasi myös avokysymyksiin. 

Tässä  numerossa  kerrom-
me kyselyn elämänkatsomustie-
don opetusta koskevista tuloksis-
ta. Ohessa lisäksi tiivistelmä us-
konnollisista tilaisuuksista, joista 
kerroimme Vapaa Ajattelijan nu-
merossa 2/2021. Asia on ajankoh-
tainen kunnissa, ja Opetushallitus 
uusii siitä ohjeitaan.

Elämänkatsomustiedon 
arviointia
Elämänkatsomustiedosta (ET) kou-
lukyselyssä oli sekä monivalintaky-

symyksiä että avovastausten tarinoi-
ta. Tuloksista ilmenee, että elämän-
katsomustiedon opetus yleensä su-
juu hyvin tai ainakin kohtuullisesti, 
mutta toisaalta opetuksen järjeste-
lyissä on monin paikoin puutteita, 
erityisesti pienemmillä paikkakun-
nilla. Kuitenkin 2/3 vastaajista oli 
pääpiirteissään myönteinen kuva.

Kyselyn vastaajista 86 prosenttia 
kannatti ET-opetuksen avaamista 
kaikille, siis valinnan sallimista myös 
kirkkoon kuuluville, ja 10 prosenttia 
ei kannattanut.

Suurin osa vastaajista oli ET-op-
pilaan vanhempia (61 %) ja toiseksi 
eniten oli opettajia (26 %). Oppilai-
ta/opiskelijoita vastanneista oli 6 %. 
16 prosentilla ei ollut kokemusta ET-
opetuksesta, joten heillä ilmeisesti 
oli kokemuksia vain uskonnollisis-
ta tilaisuuksista lapsensa koulussa.

Vastauksista ⅔ liittyi peruskoulun 
alakouluun ja ⅓ yläkoulun ja luki-
oon. Monet aineenopettajista opet-
tavat sekä yläkoulussa että lukiossa. 

Oppilaan luokka-asteesta oli mo-
nivalintakysymys, joka mahdollisti 
useamman valinnan yhdellä kertaa. 

Kyseessä ei ole otantatutkimus, 
vastausten jakaumat kuvaavat vain 

kyselyyn vastanneiden mielipiteitä. 
Yleistyksiä ei voi tehdä, mutta var-
sinkin avovastauksia on hyvä pohtia.

Kuinka ET-opetus on 
koulussanne sujunut? 
Elämänkatsomustiedon opetuksen 
tilannetta kartoitettiin sujuvuutta 
koskevalla monivalintakysymyksel-
lä. Useimmissa kouluissa (lähes 2/3) 
ET-opetuksen järjestäminen on ai-
nakin pääsääntöisesti toiminut hy-
vin. Ongelmia on samalla saatta-
nut liittyä uskonnollisiin tilaisuuk-
siin koulussa.  

Noin neljännes kyselyyn vastan-
neista (joilla ET-kokemusta) oli koh-
dannut jonkinlaisia ongelmia ET-
opetuksen järjestämisen ja toteut-
tamisen suhteen. Tosin vain 3–4 
prosentilla oli kokemuksia jatkuvis-
ta isoista ongelmista. Kaikissa kou-
luissa ET-opetus ei siis ole toteutu-
nut yhdenvertaisesti. 

Kun isoissa kaupungeissa täysin 

”puhtaat paperit” antoi 35 prosent-
tia, pienissä kunnissa ja kaupun-
geissa osuus oli yli puolet pienempi, 
15 prosenttia vastaajista. Ongelma-
koulujen määrä kasvoi 16 prosentis-

ta 37 prosenttiin sen mukaan, mitä 
pienemmästä kaupungista oli kyse. 
Pääsääntöisesti normaalin oli valin-
nut kaikissa noin 40 prosenttia vas-
taajista. 

Missä opetus 
toteutetaan?
Kysyttäessä opetuksen järjestämis-
paikasta noin 9/10 vastanneista ker-
toi, että elämänkatsomustiedon ope-
tus järjestetään omalla koululla ja 
oman ET-opettajan kanssa. Eri puo-
lilla maata on siis kuitenkin myös 
koulujen yhteisiä opetusryhmiä. Tä-
mä tieto ei kerro, missä määrin ET 
on jätetty valitsematta katsomusai-
neeksi siksi, että opetusta ei järjes-
tetä omalla koululla.

Opetusryhmät usein 
pieniä
Kyselyn vastausten mukaan pääosa 
(58 %) elämänkatsomustiedon ope-
tuksesta tapahtuu alle 10 hengen 
ryhmissä ja 28 %:lla opetusryhmän 
koko on 11–20 oppilasta. Myös yli 20 
oppilaan ryhmiä esiintyy hieman, li-
ki 10 prosentilla.

Odotetusti pienissä kunnissa ja 
kaupungeissa on eniten (76 %) enin-
tään 10 hengen ryhmiä ja suurissa 
kaupungeissa eniten (51 %) suurem-
pia yli 10 hengen ryhmiä.  

Mitä oppimateriaaleja 
opetuksessa käytetään?
Elämänkatsomustiedon opetukses-
sa käytetään monia erilaisia oppima-
teriaaleja rinnakkain. Alle puolessa 
(45 %) on ET-oppikirja. Yli puolessa 
(51 %) käytetään monisteita. Uskon-
non kirjan käytöstä mainitsi 16/322 
vastaajaa (5 %), mikä voi liittyä ai-
nakin osittaiseen yhteisopetukseen.  
Uskonnon oppikirjan soveltuvuut-
ta voidaan pitää kyseenalaisina ET-
opetuksessa.

Yhteisopetus
Vastaajien mukaan opetus on yleen-
sä (79 %) omassa ryhmässä, mut-
ta kuitenkin osittaista uskonnon ja 
ET:n yhdistämistä on viidennekses-

Kuinka ET-opetus on koulussanne sujunut? 

4%
3%

19%

35% 24%

14%

Järjestelyt ovat sujuneet 
moitteetta
Pääsääntöisesti kaikki on 
sujunut hyvin
Opetuksen toteuttamisessa 
on ollut engelmia
En opiskele/lapsi ei opiskele 
ET:tä
ET-opetuksen järjestelyissä 
on jatkuvasti isoja ongelmia
Elämänkatsomustietoa ei ole 
lainkaan tarjolla

Allekirjoita ja kerää
Netissä tehtävän kannatusilmoi-
tuksen vaihtoehtona voit lähettää 
yllä olevan, täyttämäsi kannatus-
lomakkeen osoitteeseen ET-kan-

salaisaloite, Neljäs linja 1, 00530 
Helsinki. 

Voit myös kerätä kannatusil-
moituksia ja lähettää ne tuohon 

osoitteeseen. Kopioi yllä oleva lo-
make tai tulosta kannatuslomak-
keita netistä: https://et-opetus.fi/
kansalaisaloite/ Voit myös tilata 

keräämistä varten isomman mää-
rän kannatuslomakkeita: sp kan-
salaisaloite@et-opetus.fi tai p. 
0504685332.
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 Esa Ylikoski

Tilastojen julkistaminen 
katsomusaineiden va-
linnoista lukuvuonna 
2020–21 on viivästy-
mässä lokakuulle 2021. 

Kysymällä saimme kuitenkin tiedot 
elämänkatsomustiedon eli ET:n op-
pilasosuuksista Espoossa, Vantaalla 
ja Helsingissä.

Kasvu vauhdikkainta 
Espoossa
Peruskoulun oppilaista ET-opetuk-
sessa lukuvuonna 2020–21 oli Es-
poossa 15,9 % (+2,9 %).

Kaksi vuotta aiemmin lukema oli 
13,0 % (alakoulun 1–6 luokat 14,3 % 
ja yläkoulun 7–9 luokat 10,4 %, jois-
ta painotetulla keskiarvolla tulee tuo 
13,0 %).

Kasvua on siten 2,9 prosenttiyk-
sikköä kahdessa vuodessa. Kasvu 
oli toisin ilmaistuna noin 22 pro-
senttia eli 11 prosentin vuosivauh-
tia.

Vantaalla lukuvuonna 2020–21 
ET-oppilaita oli 16 % (+2,3 %) kai-
kista oppilaista. Kasvua kahdessa 
vuodessa 13,7 prosenttiyksiköstä 
16 prosenttiyksikköön.

Oppilasosuuden kasvu oli siten 
hieman alle 17 prosenttia, ja vuotui-
nen kasvuvauhti 8 prosentin kiep-
peillä.

Helsingissä ET-
oppilaiden osuus oli 25 
prosenttia
Elämänkatsomustietoa opiskeli suo-
menkielisissä peruskouluissa 24,8 % 
kaikista oppilaista viime lukuvuonna 
2020–21. Tilasto kerättiin syyskuus-
sa 2020. Edellinen tieto on syksyl-

tä 2018, silloin ET-oppilaiden osuus 
oli 22,8 %.

Kasvua siis kaksi prosenttiyksik-
köä (+2,0) eli yksi prosenttiyksikkö 
vuodessa. Toisin ilmaistuna kasvua 
oli kahdessa vuodessa 2018–2020 li-
ki 10 prosenttia.

Samaan aikaan evankelis-luteri-
laista uskontoa opiskelevien osuus 
laski 60,8 prosentista 57,9 prosent-
tiin (-2,9). Ortodoksien osuus laski 
3,2 prosentista 3,0 prosenttiin.

Nopeimmin kasvoi islamin uskon-
toa opiskelevien osuus 9,1 prosentis-
ta 12,5 prosenttiin, siis 3,4 prosent-
tiyksikköä ja kasvua yli 33 prosenttia. 

Ruotsinkielisissä peruskouluissa 
ET-oppilaita oli 20,8 % ja ruotsin-
kielisissä lukioissa 10,5 %.

Suomenkielisissä lukioissa ET:n 
opiskelijoiden osuus (pakolliset 
kurssit) oli 17,8 % ja aikuislukiois-
sa 16,7 %. 

Aikuislukioissa on vain yk-
si pakollinen kurssi katsomusai-
netta (ET/uskonto). Vaikka kaik-
ki 18-vuotiaat opiskelijat voivat 
valita ET:n ja uskonnon välillä, 
siis myös evankelis-luterilaisen 
ja ortodoksisen kirkon jäsenet, 
useimmat peruskoulussa uskon-
toa opiskelleet ovat ilmeisesti ot-
taneet sen jatkoksi lukion uskon-
non arvellen sen helpottavan ky-
seisen pakollisen lukiokurssin 
suorittamista. 

ET-opetukseen oikeutettu lu-
kiolainen voi kuitenkin vapaasti 
aloittaa ET-opinnot, vaikka hän 
olisikin peruskoulussa lukenut 
uskontoa. Ja peruskoulussa ET-
opetukseen oikeutettu oppilas 
voidaan siirtää uskonnosta ET-
opetukseen huoltajan ilmoituk-
sella myös kesken lukuvuoden, 
jos ET alkaa tuntua enemmän 
omalta kuin ”oma uskonto”.

sä (21 %). Yhdistämisen laajuutta ei 
kysytty, ja siinä on epäilemättä ero-
ja alkaen parista kolmesta tunnista 
vuodessa kokonaan yhdistämiseen. 

Elämänkatsomustiedon 
merkitys
Lähes kaikki vastaajat (90 %) pi-
tivät elämänkatsomustiedon ole-
massaoloa tärkeänä tai erittäin 
tärkeänä. 

Pieni osa vastaajista taas ei pi-
tänyt ET:n olemassaoloa tärkeä-
nä ja oli jopa ET-vastaisia. Sa-
ma pieni osa kyselyn vastaajista 
kannatti myös pakollisia aamu-
hartauksia ja väheksyi tarvetta 
ei-uskonnollisiin vaihtoehtoihin 
(joko tahallaan tai niin sanotus-
ti läpällä). 

Miten tärkeänä pidät 
opetusjärjestelyjen 
yhdenvertaisuutta?
Yhdenvertaiset opetusjärjestelyt us-
kontojen ja elämänkatsomustiedon 
opetuksen järjestämisessä koettiin 
selvästi tärkeäksi asiaksi vastaajien 
keskuudessa. Jälleen noin 5 prosent-
tia vastaajista väheksyi asiaa, ja vas-
taavaa linjaa havaittiin muutamis-
sa muissakin vastauksissa sekä ET-
opetukseen että uskonnollisiin tilai-
suuksiin liittyen. 

Elämänkatsomustiedon 
salliminen kaikille
Kyselyn vastaajat kannattivat laa-
jasti (86 %) elämänkatsomustiedon 
avaamista, sallimista kaikille vapaas-
ti riippumatta oppilaan jäsenyydes-
tä uskonnollisissa yhdyskunnissa. 
Tämä tulos on linjassa Taloustutki-
muksen toteuttaman otantaan pe-
rustuvan mielipidekyselyn tulok-
sen kanssa. Siinä 79 prosenttia suo-
malaisista – 86 prosenttia nuorista 
– kannatti elämänkatsomustiedon 
avaamista kaikille. (https://vapaa-

ajattelijat.fi/blog/2020/08/21/pera-
ti-4-5-avaisi-elamankatsomustie-
don-kaikille-valittavissa-olevaksi/) 

Avovastausten kertomaa
Avovastauksiin kirjoitettiin esille 
myös myönteisiä kokemuksia, mut-
ta huomattava osa sanallisesti vas-
tanneista toi esille kritiikkiä ja ke-
hittämistoiveita. Tyypillisiä asioita 
useissa kriittisissä tarinoissa olivat 
seuraavat ongelmat:

- Ensimmäisen opetusryhmän 
syntyminen koululle ei ollut itses-
tään selvää, vaan oppilaan van-
hempien oli joissakin tapauksessa 
pitänyt suorastaan vaatia sitä vas-
tahakoiselta rehtorilta.

”Aloitettaessa koulua koulun reh-
tori ei korjannut käsitystäni, että 3 

et-opiskelijan ryhmän vaatimus 
koskee koulua. Totesi vain, että ei 
se uskonnon opetus enää niin us-
konnollista ole.”

”Kunta yksinkertaisesti kieltäy-
tyi syksyllä ekaluokkalaisemme 
aloittaessa koulutaipaleen edes 
selvittämään et-opetuksen tarvet-
ta vedoten siihen ”ettei nähdä tar-
vetta selvittää”. Kun uhkasin Avil-
la, selvittivät, ja kunnan et-opetus 
jouduttiin sitten aloittamaan. Ope-
tus itsessään on sujunut aika hy-
vin.”

Lukujärjestyksessä ET-tuntien si-
joittelu koulupäivän päätteeksi tai al-
kuun sekä ylimääräinen ”hyppytun-
ti” on koettu melko monessa tapauk-
sessa syrjivänä.

”Yläkoululaisilla Et on aina päi-
vän viimemeinen tunti, mutta uskon-
totunnit ovat keskellä päivää, joten 
Et-oppilailla on jatkuvasti hyppytun-
teja ja pitkiä päiviä.”

- Siirtymis- tai kuljetusjärjestelyt 
toisessa koulussa tapahtuvaan ope-
tukseen on joissain tapauksissa koet-
tu syrjivänä.

”Meillä opetus on naapurikoulus-
sa ja kulkemiseen on varattu 0-15min 

aikaa, vaikka matkaa on yli kilomet-
ri. Lapset missaa aina opetusta seu-
raavalta tunnilta,”

- Oppikirjan puuttuminen on 
monessa tapauksessa koettu syrjivä-
nä, samoin muidenkin opetusmate-
riaalien vähäisyys.

”Harmillista on, että ei ole oppi-
kirjaa käytössä. Hyviä kirjojakin oli-
si. Sisällöt siis tuntuu opettaja keksi-
vän. Ja varsin isoja asoita on käsitel-
ty esim. Toisella luokalla. Evoluutio, 
Maailmankaikkeus jne.”

”On häpeällistä, että ET:seen ei 
saada ainakaan Oulussa oppikirjoja 
käyttöön. Vihkoja ja monisteita, hir-
veää sälää..”

”Ensimmäistä kertaa on nyt päte-
vä opettaja. Uskonnon oppilailla on 
kirja, ET-oppilailla ei.” 

-Tiedonkulkua koteihin toivotaan 

paremmaksi.
”Emme ole saaneet tietoa mitä et 

tunneilla käsitellään.”
”Vanhemmat saavat huonosti tie-

toa ET:hen liittyvistä asioista.”
- Osa tunneista on yhdistettynä 

uskonnon opetuksen kanssa.
”Neljännen luokan et-tunneista 

yksi viikkotunti on yhdistetty uskon-
non opetuksen kanssa. Tämä tehtiin 
vastustuksesta huolimatta.”

- ”Meillä kullakin luokka-asteel-
la on oma ET-ryhmä, oman luok-
ka-asteeni ryhmäni on suurin, 19 
oppilasta. Usein lukuvuoden alussa 
kukin luokka pitää katsomusainei-
den tunnit yhdessä uskontokunnas-
ta riippumatta ET-ryhmän kanssa 
yhdessä; silloin aiheina on ryhmä-
nä toimimisen pelisäännöt, minä/
hyvä elämä -teemat ja/tai etiikan 
sisältöä ja ryhmäytymistä. Muut 
kokonaisuudet opiskellaan omis-
sa ryhmissä uskontojen/ET:n pe-
rusteella.”

- Koulun tiivis yhteistyö evankelis-
luterilaisen seurakunnan kanssa aihe-
uttaa syrjintää et-oppilaita kohtaan.

”Meille tulee viestiä saisiko lapsi 
osallistua kirkon kanssa yhteistyössä 

järjestettyihin tapahtumiin. Et-oppi-
laille ei järjestetä mitään vastaavaa 
tapahtumaa.”

”Perinteisen" seimikuvaelman 
esitykseen osallistumista ja harjoit-
telua tarjottiin myös ET-oppilail-
le, ilman tietoja vaihtoehdoista, ja 
väännön jälkeen vaihtoehtona tar-
jottiin ́ vastaavia uskonnottomia ai-
heita draaman keinoin´.”

”Yhtenäkään vuonna (nuorin lapsi 
nyt 1. luokalla, vanhin amiksessa) ei 
et-opetus ja uskonnollisten tilaisuuk-
sien vaihtoehdot ole järjestyneet lain 
edellyttämällä ja tasa-arvoisella ta-
valla.”

Myönteisistä 
kokemuksista kerrottiin 
myös
Vaikka avovastauksiin usein ryhdy-
tään ongelmien ja kehittämisehdo-
tuksien motivoimana, myös myön-
teisiä kokemuksia tuotiin sanallisesti 
esiin liki 30 vastauksessa tähän tyyliin: 

- ”Ekaluokkalaisen osalta on aina-
kin tähän mennessä jäänyt vaikutel-
ma ihan asiallisesta opetuksesta, ja 
käsittelevät hyviä aiheita.”

- ”Meillä on suuri yhtenäiskoulu, 
alakoulussa jokaisella luokkatasolla 
on 2 ET-ryhmää yhdistettynä 2–4:n 
luokan oppilaista.”

- ”Lapsen mukaan ET on ärsyttä-
vä oppiaine, koska toisin kuin muilla 
tunneilla, siellä pitää ́ jatkuvasti puhua 
koko ajan´. Oletan että jotakin menee 
oikein siis tällä 1. luokan ET-ryhmäl-
lä, kun kerran lapset ovat äänessä :D”

- ”Kaikki on sujunut mallikkaas-
ti ja muutos omaan alakouluaikaan 
verrattuna on valtava.”

- ”Oikein tyytyväinen olen. Muk-
sukin vaikuttaa tyytyväiseltä.”

- ”Et-opetus tuntuu toimivan hy-
vin. Lapsi tykkää tunneista ja kes-
kustelevat monipuolisesti. Ryhmä 
on sopivan kokoinen ja siinä on vain 
kaksi eri luokka-astetta yhdistettynä 
niin ei ole liian eritasoisia oppilaita.”

- ”Olisi kiva, jos et-ryhmät eivät oli-
si aina jättisuuria usean luokka-asteen 
ryhmiä samalla, kun ue-ryhmät alka-
vat olla huomattavasti pienempiä.”

- Lastemme koulussa on ET-ryh-
mät yhdistetty 1–2 lk, 3–4 lk, 5–6 lk.”

- ”Kaikki on sujunut ongel-
mitta.”

- ”Lapseni mukaan on ollut mie-
lenkiintoista ja nimenomaan poh-
diskelevaa keskustelua eri aiheista.”

- ”Lukiossani pakolliset et:n kurs-
sit tietysti toteutuu hyvin ja kursseil-
la lähes 30 opiskelijaa.”

Koulukyselyn tulokset heijastavat 
sitä, että ET on vielä paikoin vajaa-
käytössä, mutta kehittymässä uusien 
opetusryhmien synnyn ja oppilas-
määrien lisääntymisen myötä. Myös 
uudet oppikirjat edistävät opetuksen 
kehittymistä. Viime lukuvuoden kat-
somusainevalintojen tilastoja ei ole 
vielä saatu, mutta muutamissa kau-
pungeissa kasvua on noin 10 prosen-
tin vuosivauhtia. Elämänkatsomus-
tiedon opiskelun salliminen kaikil-
le valittavissa olevaksi katsomusai-
neeksi epäilemättä vahvistaisi aineen 
asemaa katsomusaineena.

Esa Ylikoski

Uskonnollisista ja niille 
vaihtoehtoisista tilaisuuk-
sissa kerroimme jo Vapaa 
Ajattelijaan numerossa 2/21. 
Tässä vielä yhteenveto kyse-
lyn tuloksista siltä osin. 

Vastauksista kävi ilmi, et-
tä uskonnollisten tilaisuuk-
sien liittäminen koulupäi-
vään ja rinnakkaisten, vaih-

toehtoisten, sitouttamatto-
mien tilaisuuksien järjestelyt 
sekä niistä tiedottaminen 
koettiin hyvin laajasti hyvin 
ongelmallisina, syrjivinä. 

Avovastausten kertomuk-
sissa korostui, että vaihtoeh-
toinen ohjelma oli järjestetty 
huonosti ja tiedotus oli hoi-
dettu huonosti. Näitä vasta-
uksia oli 2/3 eli yli 60. Lisäk-
si kymmenkunta vastaajaa 

kertoi, että uskonnolliselle 
tilaisuudelle ei ollut vaihto-
ehtoa ollenkaan.

Vastauksista ilmenee, et-
tä niin sanottu kahden tilai-
suuden malli ei toimi käy-
tännössä. Se on perusteil-
taan syrjivä, koska se nostaa 
yhden uskontokunnan ritu-
aalit muiden yläpuolelle. Us-
konnollinen sitouttamatto-
muus ei toteudu. Lupa liit-

tää evankelis-luterilaisen 
kirkon tilaisuuksia koulu-
päiviin ja sitä ennen päivä-
koteihin on lasten kahteen 
jakamisen lähtökohta, koko 
tilanteen syy. 

Kuntien tulisi päättää, et-
tä koulupäiviin ja päiväko-
tien toimintaan ei enää liite-
tä uskonnollisia tilaisuuksia. 
Opetushallituksen tulisi sel-
keyttää ohjeitaan tältä osin.

Tilannetta arvioitaessa pi-
tää muistaa, että lapset ovat 
haavoittuvassa asemassa täl-
laisessa toisuskoisiin ja us-
konnottomiin kohdistavan 
syrjinnän edessä. Oppilaiden 
huoltajien pakottaminen us-
konnollista tilaisuutta koske-
vaan julkiseen valintaan las-
tensa kautta rikkoo myös ar-
kaluontoisen tiedon yksityi-
syyden suojaa.  

Kahden tilaisuuden  
malli ei toimi

Montako oppilasta ET-ryhmässänne on? (Jos olet opettaja ja 
opetat useampaa ryhmää, vastaa keskimääräisellä ryhmäkoolla)

1-528%

36% 22%

7%

7%
6-10

11-20

20 tai enemmän

En osaa sanoa

ET:n oppilasosuudet kasvussa 
pääkaupunkiseudulla

Monet elämänkatsomustiedon opiskelijat saivat stipendin lukuvuo-
den päättyessä.Kymmenen vapaa-ajattelijayhdistystä myönsi kevääl-
lä 2021 stipendejä peruskoulusta tai lukiosta valmistuneille.

Helsingin seudun vapaa-ajattelijain stipendin sai 8 peruskoulun 
oppilasta ja 7 uutta ylioppilasta. Peruskoulussa perusteena on ko-
ko ET:n opetusryhmän opiskelun edistäminen. Uusille ylioppilail-
le stipendit jaettiin ylioppilaskirjoituksissa elämänkatsomustiedon 
laudatur-arvosanan korkeimmilla pisteillä suorittaneille.

ET-stipendejä

Löytö: 
palaamme Hongiston kirjaan seuraavassa numerossa
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Kansainväliset järjestömme  
ajatuksen vapauden puolesta
Esa Ylikoski

Vapaa-ajatte-
lijain liito on 
Kansainvälisen 
humanistilii-
ton, Humanists 

International, jäsen sekä Eu-
roopan humanistiliiton, Eu-
ropean Humanist Federation, 
jäsen. Järjestöt edistävät ja 
puolustavat uskonnottomi-
en ihmisoikeuksia eri puo-
lilla maailmaa, edustavat us-
konnottomia muun muassa 
YK:ssa, Euroopan neuvos-
tossa ja Euroopan unionis-
sa sekä järjestävät sekulaa-
rijärjestöjen kansainvälistä 
yhteistyötä.

Ajatuksen vapaus -rapor-
tissa, Freedom of Thought 
Report, julkaistaan vuosit-
tain päivitettyä tietoa kaikis-
ta maailman maista (https://
fot.humanists.internatio-
nal). Maakohtaisen tilan-
teen arvioinnissa käytetään 
ajatuksen vapauden indek-
siä, jolla on yhteiset määri-
tellyt kriteerit.

Suomen tilannetta kan-
sainvälisessä vertailussa hei-
kentää jumalanpilkan kri-
minalisointi rikoslaissa se-
kä systeeminen syrjintä val-
tiokirkollisten etuoikeuksien 

kautta sekä uskonnonope-
tuksen erityisasema perus-
koulussa ja lukiossa. 

Jumalanpilkkalakien ku-
moamiseksi jatkuu edel-
leen kansainvälinen kam-
panja End Blasphemy Laws 
(https://end-blasphemy-
laws.org). Kahdeksassa 
maassa on voimassa kuole-
mantuomio jumalanpilkas-
ta, ja rangaistukset mones-
sa muussakin maassa ovat 
ankaria sekä syytteet ja tuo-
miot mielivaltaisia. Käytän-
nössä myös uskosta luopu-

minen (apostasy) katsotaan 
jumalanpilkaksi tai on muu-
ten kielletty rangaistuksen 
uhalla.

Kansainvälinen liitto jär-
jestää tukikampanjoita syy-
tettynä ja vangittuna olevil-
le sekä vaikeissa oloissa ih-
misoikeustyötä tekeville: 
Protect Humanists at Risk 
(https://www.gofundme.
com/f/8hpfk-protect-huma-
nists-at-risk).

Kansainväliset humanisti-
liitot toimivat myös kattojär-
jestönä siten, että jäseninä on 

myös muita sekulaarijärjestö-
jä, kuten vapaa-ajattelijat, ra-
tionalistit, ateistit. Erityisen 
laajoja ja monipuolisia, yh-
distäviä tapahtumia ovat ol-
leet kansainväliset humanis-
tikongressit, World Humanist 
Congress. Tosin viime vuodel-
le valmisteltu tapahtuma Mia-
missa jouduttiin perumaan 
covid-19 -pandemian vuoksi.   

Seuraava Kansainvälinen 
humanistikongressi on tar-
koitus pitää vuonna 2023 
Kööpenhaminassa, ja tätä 
tapahtumaa valmistellaan 

parhaillaan pohjoismais-
ten järjestöjen yhteistyönä. 
Myös Suomesta Vapaa-ajat-
telijain liitto ry ja Suomen 
Humanistiliitto ry ovat mu-
kana valmisteluissa ja osal-
taan myös tuottamassa oh-
jelmaa monipuoliseen kon-
gressiin, jossa on useita ta-
pahtumia samaan aikaan.

Muutoinkin pohjois-
maisten järjestöjen väli-
nen yhteistyö on ollut viime 
vuosina varsin tiivistä. Sen 
merkeissä myös Suomessa 
pidettiin vuonna 2017 kan-
sainvälinen seminaari us-
konnon ja katsomuksen va-
pauden tilanteesta Pohjois-
maissa. Maiden tilantees-
sa on yhä yhtäläisyyksiä ja 
eroavuuksia. Yhteistä on 
kirkon aseman heikentymi-
nen ja maallistumisen vah-
vistuminen. Se on trendinä 
myös Länsi-Euroopassa, Yh-
dysvalloissa ja Kanadassa. 

Maailmassa monella alu-
eella ajatuksen, uskonnon ja 
katsomuksen vapauden tilan-
ne on huono. Usein naisten ja 
lasten oikeudet ovat heikoim-
malla tolalla. Kansainvälinen 
yhteistyö antaa voimia jatkaa 
työtä tilanteen parantamiseksi. 

https://fot.humanists.in-
ternational/

"Tuulen vire hiuksieni läpi ja pään 
kastuminen sateessa olivat minulle 
ainutlaatuisia uusia kokemuksia"
Teksti ja kuva:  
Binar Mustafa

Vuoden pako-
laisnainen Sa-
ra Al Husai-
ni luopui isla-
mista ja haluaa 

rohkaista muitakin samassa 
tilanteessa olevia. Asiantun-
tijan näkee, että eri uskon-
toja jätetään samoista syistä. 

Alle kuukauden ikäisenä 
perheensä kanssa kiintiöpa-
kolaisena Kuopioon saapu-
neen Sara Al Husainin pas-
sissa ei lue syntymämaata, 
vaan pakolaisleirin nimi. 
Perhe pakeni Irakin Baath-
hallitusta vuonna 1990.

"Perheeni oli hyvin kon-
servatiivisia shiiamuslime-
ja, joka näkyi päivittäisessä 
arjessa. Ennen kaikkea mi-
nua häiritsivät erilaiset roo-
lit, joita pojille ja tytöille an-
nettiin. Aloin käyttää huvia 
jo ennen kuin täytin yhdek-
sän."

Jo pienestä pitäen Al Hu-
saini tiesi, ettei hän tule aina 

pysymään vanhempiensa us-
konnossa. Se näkyi mm. hä-
nen rakkaassa harrastukses-
saan, piirtämisessä. "Yhdek-
sänvuotiaana piirsin tulevai-
suuden itseni, missä minulla 
ei ollut huivia."

Islamilaisen teologian 
yliopistolehtori, uskontotie-
teen dosentti Teemu Pauha 
on tutkinut mm. islamista 
luopumista. Hänelle Al Hu-
sainin kaltainen tapaus ei 
ole poikkeuksellinen. ”Lap-
suusiässä kyseenalaistetaan 
vähemmän vanhempien us-
kontoa ja ollaan enemmän 
siinä kiinni. Ei kuitenkaan 
ole ennenkuulumatonta, et-
tä pienestä lähtien ei pide-
tä uskontoa omana”, toteaa 
Pauha. 

Pauha kollegoineen ovat 
tutkineet entisiä iranilais-
taustaisia shiiamuslimeja. 
Siinä erottui neljä eri pol-
kua, joilla ihmiset kuvasi-
vat uskonnosta luopumis-
taan. "Yksi poluista oli nk. 
välinpitämättömät, jotka ei-
vät koskaan olleet uskonnol-

lisia. Tämä polku oli harvi-
naisin.”

Vuonna 2003 liittouman 
hyökkäykset Irakiin syrjäyt-
tivät baath-hallituksen, mi-
kä mahdollisti Al Husainin 
perheelle paluun Irakiin, 
jonne perhe lopulta muutti-
kin takaisin. Täysi-ikäisenä 
Al Husaini palasi Suomeen 
ja asettautui pääkaupun-
kisedulle. Kun hän ei koke-
nut omakseen uskontoa, jo-
hon hänet oli liitetty, esitti 
hän muille kysymyksiä.

"Kun kyselin lapsena epä-
kohdista, joita olin huoman-
nut, vähäteltiin kysymyksiä-
ni lapselliseksi. Mitä enem-
män kasvoin, sitä selvem-
mäksi tuli, ettei epäkohdista 
ja ristiriitaisuuksista sovi ky-
sellä. Nämä herättivät epä-
luottamusta”, Al Husaini 
muistelee. 

Uskonnosta luopuminen 
on usein pidempiaikainen 
prosessi. Pauha viittaa tut-
kimuksiin, joiden osallistu-
jat kertoivat tarpeesta löy-
tää vastauksia kysymyksiin. 

"Välillä vastaukset ovat tyy-
dyttäviä. Varmuus ja epäilys 
vuorottelevat. Uskonnosta 
luopuminen tapahtuu usein 
pidemmän prosessin kautta"

Al Husaini antoi vielä 
mahdollisuuden uskonnolle 
esittämällä kysymykset tun-
netulle shiiamuslimi-imaa-
mille, jolla oli omat TV-oh-
jelmansa. Lista kysymyksiä, 
jotka olivat vuosikausia vai-
vanneet Al Husainin miel-
tä, lähti sähköpostitse eng-
lanniksi imaamille. Häntä 
vaivasi erityisesti miesten ja 
naisten välisestä epätasa-ar-
vosta. Imaami vastasi kysy-
myksiin.

"Vastaukset olivat suurin 
piirtein niin, että ne ovat ole-
massa vain naisten parhaak-
si ja turvallisuuden takaami-
seksi. Esitin tarkentavia kysy-
myksiä, ja korostin "miksi"? 
Hän ei enää vastannut. Ajat-
telin, että jos näin korkea-ar-
voinen uskonoppinut, joka 
oli antanut vuosikymmeniä 
sille uskonnolle, ei kykene 
vastaamaan minun - naisen, 

jota pidetään monella tapaa 
ala-arvoisempana tai vähem-
män kypsänä - kysymyksiin, 
niin miksi minun pitäisi luot-
taa tähän uskontoon."

Hieman myöhemmin us-
konto kärjistyi Al Husainin 
henkilökohtaisessa elämäs-
sä tavalla, joka oli hänelle 
viimeinen pisara. Tätä asiaa 
hän ei halua vielä avata, vaan 
hän kertoo siitä enemmän 
uskoa ja naisten oikeuksista 
kertovasta kirjassa, joka on 
parhaillaan työn alla.

Eri uskonnoista luopumi-
nen muistuttaa toisiaan eri-
laisista taustoista ja tekijöis-
tä huolimatta. "Vertasim-
me meidän tutkimustamme 
Yhdysvalloissa tehtyyn tut-
kimukseen. Perusteiden lis-
tat näyttivät tosi samanlai-
silta. Yhdistäviä tekijöitä ja 
teemoja entisten kristitty-
jen Yhdysvalloista ja entis-
ten muslimeiden Iranista vä-
lillä oli melko paljon." Ker-
too Pauha tutkimuksista us-
konnonluopumisen syistä. 

23-vuotiaana Sara Al Hu-
saini oli vihdoin julkisesti is-
lamista luopunut ja huivi sai 
lähteä. "Aluksi halusin tutus-
tua itseeni: kuka minä oikein 
olen ja mitä haluan elämäl-
täni?"

Elämään tuli monenlaisia 
muutoksia, niin suuria kuin 
pienempiä. Ennen kaikkea 
ihmissuhteisiin tuli mullista-
via muutoksia, kun ystävis-
tä katosi merkittävä määrä 
ja uusia tuli tilalle. Näkyvin 
muutos oli kuitenkin vaate-
tuksessa.

"Kuljeskelin ilman huvia 
ja sain kokea paljon pien-
tä uutta. Moni arkinen jut-
tu tai itsestäänselvyys, olivat 
minulle uusia kokemuksia 
tai sellaisia, joiden tunteen 
olin unohtanut. Tuulen vire 
hiuksieni läpi ja pään kastu-
minen sateessa olivat minul-
le ainutlaatuisia uusia koke-
muksia, joita arvostan."

Pauhan mukaan tutki-
muksissa on havaittu, että 
islamin piireissä uskonnos-
ta luopuminen on enem-
män tabu kuin valtavirran 
kristinuskon piirissä. "Sosi-

aalisten kontaktien katkaise-
minen on huomattu laajal-
ti. Aiemmin historiassa, kun 
uskonnollinen ja maallinen 
valta olivat muslimienem-
mistöisillä alueilla enemmän 
yhtä, islamin jättäminen ver-
tautui lähinnä maanpettu-
ruuteen, ja se nähtiinkin jo-
pa kuolemalla rangaistavak-
si teoksi. Tämä historia se-
littää osaltaan sitä, kuinka 
kielteisesti monet muslimit 
suhtautuvat uskosta luopu-
miseen. Islamista luopumi-
nen on edelleen rangaistava 
teko useissa muslimienem-
mistöisissä maissa, vaikka 
yleisempi tulkinta onkin ny-
kyään, että uskonnosta luo-
pumisesta rankaiseminen 
ei ole ihmisen vaan jumalan 
tehtävä."

Uskonnosta luopumisen 
jälkeen Al Husainille ei ol-
lut rajoituksia syömisessä ja 
juomisessa uskonnollisista 
syistä. Hänen ei tarvinnut 
koko ajan tarkastella, on-
ko ruoassa sianlihaa tai lii-
vatetta. Kaikin puolin elä-
mä tuntui vapaammalta ja 
enemmän hänenlaiseltaan. 

Al Husaini koki myös, että 
uskonnosta luopumisen an-
siosta hän kykeni olemaan 
paljon paremmin ja moni-
puolisemmin muiden tuke-
na, mitä hän oli aina halun-
nut olla.

"Olin työharjoittelussa 
Euroopan parlamentissa. 
Erääseen aloitteeseen huo-
mautin, että seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjä ei 
ole huomioitu. Muslimina 
en olisi sellaista voinut ot-
taa puheeksi."

Al Husainilla on paljon 
vastaavia esimerkkejä. Oma-
na itsenä oleminen ja mah-
dollisuutta tehdä valintoja 
oman mielensä ja tahtonsa 
mukaisesti ei voi liikaa ko-
rostaa. Tämän takia hän ha-
luaa, että muutkin vastaa-
vassa asemassa olevat naiset 
saisivat kokea samanlaisen 
tunteen. Hänen mielestään 
on muitakin naisia, jotka 
kaipaisivat vapautta. 

"Tuskin minä olen yksit-
täistapaus. Aivan varmas-
ti on paljon muitakin, jotka 
ovat syntyneet muslimiper-
heeseen, jotka eivät koe us-

kontoa omakseen. Varmasti 
osa naisista kokee tai muu-
ten kokevat rajoituksia ja ha-
luavat kokea vapautta. Tämä 
koskee myös miehiä sekä su-
kupuoli- ja seksuaalivähem-
mistöjä, jotka eivät täytä ha-
luttua muottia. Seuraamuk-
set varmaankin mietityttävät 
monia. Pitää olla hyvin roh-
kea sekä valmis luopumaan 
monista suhteista”, toteaa Al 
Husaini

Kesäkuussa Al Husaini sai 
vuoden pakolaisnaisen tun-
nustuspalkinnon. Hänellä 
on toiveena, että tämän ka-
navan kautta pystyisi toimi-
maan paremmin muiden tu-
kena ja rohkaisijana. Kotout-
tamisessakin on hänen mie-
lestään parantamisen varaa.

"Kotouttamis essa  e i 
mielestäni painoteta tar-
peeksi uskonnonvapau-
teen ja siihen kuuluvaan 
uskonnottomuuteen. Olisi 
erittäin tärkeää tuoda esil-
le myös se, että on mah-
dollista olla ilman mitään 
uskontoa ja yhteiskunta 
tukee silti. Jopa minulle-
kin oli vierasta, etten jää 

yksin, jos luovun uskon-
nosta, vaikka olin kasva-
nut täällä. Voin vain kuvi-
tella, kuinka vierasta se on 
monille muille, jotka tule-
vat aikuisina hyvinkin us-
konnollisista maista."

Pauhan tutkimuksissa ha-
vaitaan erilaisia kokemuksia, 
joissa vapautuminen koros-
tuu. "On kuitenkin ollut tapa-
uksia, joissa uskonnottomuus 
koettiin raskaammaksi. Niissä 
nousi lapsuuden turvallisuu-
den tunne esiin. Yleisin koke-
mus on kuitenkin se, että us-
konnottomana elämä koko-
naisvaltaisesti on parempaa."

Varmistetaan vielä Hel-
singin yliopistossa englan-
tia opiskelevalta 28-vuoti-
aalta Sara Al Husainilta, et-
tä mitä hän ikävöi muslimi-
na olemisesta.

"Joku saattaisi olettaa, et-
tä ystäviä. Mutta jos menet-
tää ystäviä sen takia, että on 
oma itsensä, voiko sitä oi-
keasti surra? Eikä ole mi-
tään sellaista, mitä tuolloin 
tein, mikä ei olisi nyt mah-
dollista. En siis ikävöi mi-
tään."

Sara A
l H

usaini
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Bangladeshin  
sekularismin  
tilanteesta 
– haastattelussa Mojibur Doftori

Eero K. V. Suorsa

Kerro lukijoillemme hieman 
enemmän itsestäsi ja taustas-
tasi.

- Olen syntynyt Etelä-Bangla-
deshissa suureen perheeseen. Opis-
kelin julkista hallintoa Bangladeshis-
sa ja tulin sitten Suomeen tekemään 
väitöskirjaa sosiaalipolitiikasta. Toh-
torintutkinnon jälkeen työskentelin 
tutkijana Tampereen yliopistossa 
ja PEN Internationalissa ja toimin 
Suomen PENin hallituksen jäsene-
nä, sen Writers at Risk -komitean 
puheenjohtajana ja Humanistiliiton 
hallituksen jäsenenä. Julkaisin myös 
kaksi kirjaa uran ja johtamisen ke-
hittämisestä.

Kerro lukijoillemme jotain 
maallisen Forum for Secular 
Bangladesh -järjestöstä. Mi-
ten se toimii ja mitkä ovat sen 
päätavoitteet?

- IFSB pyrkii edistämään yleistä 
tasa-arvoa, moniarvoisuutta ja maal-
lisuutta Bangladeshissa. Se tunnus-
taa myös Pakistanin armeijan ja sen 
paikallisten islamilaisten yhteistyö-
kumppaneiden vuonna 1971 teke-
män kansanmurhan Bangladeshis-
sa. Se haluaa saattaa kansanmurhan 
tekijät oikeuden eteen, jotta tulevai-
suudessa ei tapahdu muita kansan-
murhia missään maailmassa.

- Itsenäisyysjohtajan Bangaband-
hu Sheikh Mujibur Rahmanin mur-
han jälkeen sotilasdiktaattorit an-
toivat perustuslaillisen koskematto-
muuden alaisilleen, pääasiassa ar-
meijan henkilöstölle. Perustuslakia 
muutettiin antamaan tilaa uskon-
nolliselle politiikalle, joka muutti 
maan uskonnolliset vähemmistö-
ryhmät toisen luokan kansalaisiksi. 
Vuoden 1975 jälkeen uskonnollinen 
koulutus ja suvaitsematon islamin 
tulkinta levisivät nopeasti. Nyt tuo 
politiikkaa uhkaa tuhansien vuosien 
moniarvoisen bengalilaisen kulttuu-
rin ja identiteetin perusteita – sitä et-
tä bengalilaiset voivat olla muslime-
ja, hinduja, buddhalaisia, kristittyjä 
ja pysyä bengalilaisina. IFSB pyrkii 

takaamaan liberalismin, uskonnon-
vapauden, moniarvoisuuden ja hu-
manismin Bangladeshissa ja muual-
la maailmassa.

Sitten meidän on puhuttava 
Saudi-Arabian ja Yhdistynei-
den arabiemiirikuntien vaiku-
tuksesta alueella. Miten ne 
vaikuttavat Bangladeshiin?

-Saudi-Arabian ja Pakistanin tu-
keman Neuvostoliiton Afganista-
nin miehityksen vastaisen jihadin 
jälkeen suvaitsematon islamin ver-
sio sai yleistä tukea paitsi Pakista-
nissa myös Bangladeshissa ja muu-
alla muslimienemmistöisissä maissa. 
”Kriittisen koulutuksen” tai ”laaduk-
kaan koulutuksen” puute Bangla-
deshissa on pahentanut tilannetta. 
Radikaali islamismi, disinformaa-
tio, vihapuhe muita uskonnollisia ja 
seksuaalisia- ja sukupuolivähemmis-
töjä vastaan on lisääntynyt. Yhteis-
kunnan polarisaatio heikentää vuo-
situhansia vanhaa liberaalia ja mo-
niarvoista bengalilaista kulttuuria. 
Uskonnollisen identiteetin suvait-
semattomalla versiolla on vahva tu-

ki yhteiskunnassa heikommassa ase-
massa olevilla ja osassa poliittisesti 
manipuloivista Bangladeshin keski-
luokan ja korkeamman luokan ih-
misistä.

Monet aktiiviset ateistiaktivistit 
Bangladeshissa ovat ja olivat kom-
munisteja. Millainen tilanne on nyt?

- Bangladeshin vasemmisto-
puolueet ja niiden nuorisojärjestöt 
ovat harjoittaneet sekulaaria poli-
tiikkaa ja tukeneet talonpoikien ja 
työväenluokan vaikutusmahdol-
lisuuksia. Neuvostoliiton romah-
duksen jälkeen he kamppailevat 
rakentaakseen paikalliseen todel-
lisuuteen perustuvaa poliittista 
kannatuspohjaa. He ovat kuiten-
kin jakaantuneet eri ryhmittymiin, 
ja jotkut heistä liittoutuvat funda-
mentalistien kanssa tietyissä kysy-
myksissä.

Monet islamilaiset funda-
mentalistit vastustavat myös 
ammattiliittoja?

- Fundamentalistiryhmät tun-
nustavat yleismaailmallisen is-

lamilaisen yhteisön identiteetin, 
jossa ei tunneta luokkaa, kulttuu-
ria, identiteettiä, hegemoniaa ja 
niin edelleen. Luonnollisesti he 
tukevat kapitalismia ilman vara-
uksia, eli vastustavat ammattiliit-
toja ja heidän tavoitteitaan. Ete-
lä-Aasiassa he olivat historialli-
sesti lähes aina armeijan puolel-
la ja tukivat porvareita erilaisissa 
yhteiskunnallisissa ja poliittisissa 
kysymyksissä.

Ovatko islamilaiset funda-
mentalistit erittäin vah-
voja keskiluokassa ja ylem-
mässä keskiluokassa, kuten 
tutkimukset ovat osoitta-
neet?

- Etelä-Aasia on syvästi uskon-
nollinen yhteiskunta. Kuilu rik-
kaiden ja köyhien välillä on kas-
vanut jopa maallisten hallitusten 
aikana. Fundamentalistit hyödyn-
tävät ihmisten uskonnollisia tun-
teita edistääkseen koko islamilais-
ta poliittista toimintaohjelmaansa 
ja saamaan ihmiset unohtamaan 
luokkansa, kulttuurinsa ja amma-
tillisen identiteettinsä. Äärimmäi-
sen köyhyyden ja kulttuurisen pää-
oman puutteen edessä köyhimmät 
houkutellaan helposti lupaukseen 
ylellisyydestä kuolemanjälkeises-
sä elämässä. 

- Uskonnolliset fundamentalis-
tiryhmät sanovat olevansa heikko-
jen ja köyhien puolella, mutta it-
se asiassa he ovat pääoman ja val-
lan puolella. He syyttävät sitä, että 
sosiaalinen eriarvoisuus ja mo-
raalinen korruptio johtuvat ”län-
simaistumisesta” tai ”modernisoi-
tumisesta”, mutta he eivät pysty 
tarjoamaan vaihtoehtoista toimin-
tamallia. Kaiken kaikkiaan kansa-
kunnan rakentamisen, hyvän hal-
lintotavan ja huonosti soveltuvan 
koulutuksen ongelmat vetävät yhä 
enemmän ihmisiä fundamentalis-
tiseen ajattelutapaan ja sen eri il-
menemismuotoihin. Täällä paikal-
linen kulttuuri, liberalismi, suvait-
sevaisuus ja moniarvoisuus ovat 
todellisia uhreja.

Haastattelin heinäkuun alussa tohtori Mojibur Doftoria. Doftori on toiminut erilaisissa 
kansalaisliikkeissä – kuten Humanistiliitossa ja Penissä  – jo vuosikymmenien ajan. 
Keskustelimme Bangladeshin tilanteesta, niin historiasta kuin nykypäivästä.

Haastattelussa  
Elina Sandelin
Haastattelin heinäkuussa Turun kaupunginvaltuutettua Elina Sandelinia (vas.). 
Sandelin on toiminut kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2012. Filosofian maisteri, 
opettaja Sandelin on työskennellyt pitkään opetusalan eri tehtävissä muun muassa 
lastentarhanopettajana, varhaiskasvatuksen erityisopettajana ja aineenopettajana. 
Sandelin on myös toiminut EAPPI-ihmisoikeustarkkailijana Palestiinassa. 

Keskustelimme uskonnottomien asemasta varhaiskasvatuksessa, ET-opetuksen 
tilanteesta Turussa, uskonnottomien asemasta palveluasumisessa ja kolmannen 
sektorin toiminnasta. 

Eero K. V. Suorsa

1.Mikä on kantasi kun-
nallisissa päiväkodeis-
sa tapahtuvasta uskon-
nollisesta toiminnasta 
osana päivärytmiä? 

- Varhaiskasvatuslain 
mukaan varhaiskasvatuk-
sen yhtenä tavoitteena on 
antaa valmiuksia ymmär-
tää ja kunnioittaa kulttuuri-
perinnettä sekä kunkin kie-
lellistä, kulttuurista, uskon-
nollista ja katsomuksellista 
taustaa. Tunnustuksellisuus 
ei kuulu kuitenkaan päivä-
kotien kasvatukseen ja ope-
tukseen. On tärkeää, että 
koko päiväkodin henkilö-
kunta ymmärtää, mitä kat-
somuskasvatus tarkoittaa. 
Toisinaan uskonnollista toi-
mintaa oikeutetaan sillä, et-

tä esimerkiksi evankelis-lu-
terilaisen uskonnon mukai-
nen uskonnon harjoittami-
nen esitetään yksiselitteisenä 
osana suomalaista kulttuu-
ria. Tosiasiassa suomalai-
nen kulttuuri on katsomuk-
sellisesti monimuotoinen ei-
kä uskonnonharjoitus kuulu 
opetukseen. 

- Uskontojen käsittelyä 
opetuksessa ja kasvatuk-
sessa ei kuitenkaan pidä 
turhaan arastella. Esimer-
kiksi vierailut uskonnolli-
siin yhteisöihin ovat mah-
dollisia, mutta niiden tu-
lee olla pedagogisesti pe-
rusteltuja. Pedagogiikasta 
vastaavan opettajan pitää 
osata perustella, mikä vie-
railujen tarkoitus on. Kat-
somuskasvatusta ei voida 
ulkoistaa esimerkiksi eri 

uskontokuntien edustajille. 
Opetuksen tulee olla sen-
sitiivistä, lasten ja perhei-
den taustoja kunnioittavaa, 
mutta kuitenkin uskonnol-
lisesti sitouttamatonta. 

-Suomalaisessa yhteis-
kunnassa ihmisten määrä, 
jotka eivät kuulu mihinkään 
uskonnolliseen yhteisöön, 
on kasvanut. Myös tämä tu-
lisi päiväkotien katsomus-
kasvatuksessa huomioida 
siinä missä muutkin katso-
mukselliset ryhmät. Lap-
sen aloittaessa päiväkodissa 
käydään alkukeskustelu per-
heen kanssa. Alkukeskuste-
lussa on tärkeää kuulla per-
heitä ja keskustella, kuinka 
lapsen ja perheen uskonnol-
linen tai katsomuksellinen 
tausta päiväkodissa huomi-
oidaan. Esimerkiksi ruoka-

valiota koskevat asiat nouse-
vat tässä usein esiin. 

- On myös hyvä huomi-
oida, että lasten ja perhei-
den uskolliset ja katsomuk-
selliset identiteetit ovat myös 
eläviä. Ne voivat hyvinkin 
muuttua niiden vuosien ai-
kana, jolloin lapsi on päivä-
kodissa tai koulussa.

- Katsomuskasvatuk-
sen toteuttaminen ei tulisi 
riippua siitä, mitä yksittäi-
set ihmiset päiväkodin hen-
kilökunnassa uskonnoista 
ajattelevat. On tärkeää, että 
päiväkodeissa ja koko kau-
pungissa on selkeät toimin-
tatavat ja käytännöt, joiden 
mukaan toimitaan. Opetta-
jien lisäksi päiväkodinjoh-
tajat ja kouluissa rehtorit 
ovat merkittävässä roolis-
sa siinä, kuinka yhdenver-

taisuus, katsomuskasvatus, 
uskonnonvapaus ja lasten ja 
nuorten katsomukselliset oi-
keudet toteutuvat.

2. Elämänkatsomus-
tietoa opiskeli vii-
me lukuvuonna noin 
15 prosenttia perus-
koululaisista. Turun 
kaupungilla näyttää 
olevan käytössä ai-
van oma opetussuun-
nitelmansa: eri us-
kontoihin perehtymi-
nen on ET:ssä siirretty 
7. luokalta 5. luokal-
le, mikä ei vastaa val-
takunnallista opetus-
suunnitelmaa. Puolet 
5. luokan katsomusai-
neiden tunneista jär-
jestetään yhteisinä, 
vaikka opetushalli-
tuksen opetussuunni-
telmassa suuria yhte-
neväisyyksiä ET:n ja us-
konnon välillä ei ole. 

- Jos taustalla on kaupun-
gin ajatus opetuksesta sääs-
tämisessä, pidän tätä huo-
lestuttavana. Nähdäkseni 
Turussa on varaa järjestää 
kaikkien katsomusaineiden 
opetus asianmukaisesti. Re-
sursseja olisi riittävästi, mi-
käli koulutukseen halutaan 
panostaa. Yliopistokaupun-
kina Turussa päteviä ET:n 
opettajia on saatavilla. 

- Koska kirkkoon kuulu-
mattomien on mahdollis-
ta opiskella uskontoa, tilan-
teissa, joissa ET-opetus on 
järjestetty heikosti, kynnys 
siirtyä uskonnon opetuk-
seen madaltuu. Tämä tukee 
uskonnon hegemonista ase-
maa Suomessa. 

- Mielestäni uskonnolli-
sen yhteisön jäsenyyden ei 
pitäisi vaikuttaa siihen, mi-
tä oppiaineita saa koulussa 
opiskella. Jokaisella oppi-
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laalla pitäisi olla oikeus ET:n 
opiskeluun, riippumatta sii-
tä, kuuluuko oppilas kirk-
koon vai ei. Samoin lukio-
laisen tulee saada valita kat-
somusaineeksi elämänkatso-
mustieto.

3. Mitä ajattelet lai-
tospappien asemasta 
palvelutaloissa ja sai-
raaloissa? Uskonnot-
tomille asukkaille ei 
ole mahdollisuutta 
poistua uskonnollisis-
ta tilaisuuksista esi-
merkiksi liikuntara-
joitteen takia pitempi-
aikaisen asumisen yksi-
köissä.

- Kyseessä on selkeä esi-
merkki siitä, miten julki-
sessa, perustavanlaatuisen 
tärkeissä palveluissa ihmi-
set joutuvat eriarvoiseen 
asemaan. Kenenkään ei pi-
dä joutua välillisesti tai suo-
raan uskonnolliseen toimin-
taan, johon ei halua osallis-
tua. On oltava mahdollisuus 

valita, osallistuuko kyseiseen 
tilaisuuteen, eikä siis siten 
että joutuu lähtemään pois 
paikasta, jossa asuu, kun 
kyseessä on pitempiaikai-
sen asumisen yksikkö. En 
kuitenkaan olisi vaatimassa 
niin tiukkaa linjaa, että ky-
seiset tilaisuudet kiellettäi-
siin kokonaan. 

- Olen erittäin huolissa-
ni vanhusten palveluasumi-
sen resursseista, joissa hen-
kilöstöllä on jatkuva kiire 
vain perushoitotoimenpi-
teiden tekemisessä. Kaikki 
asukkaiden toiveista lähte-
vät elämään sisältöä tuovat 
aktiviteetit ovat tervetul-
leita, myös hengelliset. En-
nen kaikkea tulisi kuunnella 
heitä, jotka asuvat hoivako-
deissa, mutta ei tietenkään 
mennä pelkästään enem-
mistön ehdolla. Mikäli ai-
noa yhteisöllinen toiminta 
olisi uskonnollisesti värit-
tynyttä, tämä ei tietenkään 
ole yhdenvertaista. Kaikil-
la ihmisillä katsomuksesta 

riippumatta tulee olla mah-
dollisuuksia osallistua mie-
lekkääseen toimintaan ja yh-
teisöllisiin tilaisuuksiin.

- Nähdäkseni uskonnol-
listen yhteisöjen toiminnan 
rahoituksen tulisi tulla heil-
tä itseltään. Kahdella valtio-
kirkolla on verotusoikeus. 
Turun kaupungilla työsken-
telee kolme päätoimista sai-
raalapastoria. En vähättele 
sairaalapappien työn mer-
kitystä yksilöille, mutta läh-
den siitä, että pappien leivän 
kuuluu tulla kirkolta, ei kun-
talaisten verovaroista.

5. Turun kaupungis-
sa toimiva kolmannen 
sektorin ruoanjakelu-
toiminta toimii pitkäl-
ti karismaattisten us-
konnollisten tahojen 
varassa. Minkälaista 
eriarvoisuutta vähen-
tävää poliittista toi-
mintaa Turussa tulisi 
tehdä seuraavien nel-
jän vuoden aikana?

- Peruspalvelut, terveys-
palvelut, mielenterveyspal-
velut, vanhuspalvelut, päih-
de- ja asumispalvelut. Nämä 
kaikki vaativat huomattavia 
lisäpanostuksia. 2017 voi-
maan astunut toimeentu-
lotuen siirtäminen Kelalle 
teki karua jälkeä kaikkein 
heikoimmassa asemassa 
oleville. Uudistuksen piti 
helpottaa toimeentulotuen 
saamista, mutta sen sijaan 
se heikensi kaikkein hei-
koimmassa asemassa ole-
vien ihmisten asemaa. Tätä 
ei voida paikata uskonnol-
listen yhteisöjen koordinoi-
milla avustuksilla. 

- Tarvitaan lisää resurs-
seja ja voimavaroja muun 
muassa sosiaalityöhön. 
Politiikka, jossa synnyte-
tään köyhyyttä ja kurjis-
tetaan ihmisten tilantei-
ta, ja näin ajetaan ihmi-
siä kolmannen sektorin 
ruoka-avun tarvitsijoiksi, 
joiden raha tulee kuiten-
kin käytännössä julkisel-

ta puolelta, ei ole eettises-
ti kestävää. 

- Mielestäni Turun kau-
punki pyrkii käyttämään 
liian paljon kolmatta sek-
toria korvaamaan julkis-
ten palveluiden puuttei-
ta. Kolmannella sektoril-
la on omat vahvuutensa, 
mutta julkisen vallan vas-
tuita ja velvollisuuksia ei 
pidä ulkoistaa uskonnol-
lisille yhteisöille. Arvos-
tan sitä, että erilaiset yh-
teisöt tekevät vapaaehtois-
työtä, mutta en sitä, että 
hyvinvointivaltion raken-
teita heikennetään ja pal-
veluista ja etuuksista lei-
kataan. Uskonnollisten 
yhteisöjen koordinoivat 
ruoka-avut ovat yksi tapa 
saada ihmisiä näiden yh-
teisöjen vaikutuspiiriin. 
Monissa muissa maissa on 
nähty sama kehitys ja pi-
dän sitä huolestuttavana. 

Vasemmistoliitto  
– katsomusaine ET:n pohjalta 
Jori Mäntysalo

Eduskuntapuolueista Vasemmisto-
liitto on parhaiten vapaa-ajattelijoi-
den linjoilla. Jo ensimmäisessä pe-
riaateohjelmassaan vuonna 1990 
se esitti kirkon ja valtion eroa. Asia 
on säilynyt sanojen vähän vaihtues-
sa, esimerkiksi 2007 todettiin, ettei 
valtiolla pidä olla erityissuhdetta mi-
hinkään uskontoon.

Tämä on luontevaa jatkoa SKDL:n 
linjalle, joka 1980 muotoiltiin "Us-
konnonvapaus tulee toteuttaa täydel-
lisenä myös käytännössä. Tässä tar-
koituksessa kirkko tulee erottaa val-
tiosta ja valtiovallan tulee omaksua 
puolueeton ja yhdenvertainen asen-
ne erilaisiin uskontoihin ja kirkko-
kuntiin. Ketään kansalaista ei saa 
asettaa etuoikeutettuun asemaan tai 
sortaa sen vuoksi, että hän kuuluu 
johonkin uskontokuntaan tai on sel-
laisen ulkopuolella."

(Joku varmaankin tahallaan vää-
rintulkitsee tämän kehotukseksi ää-
nestää enempää miettimättä Vasem-
mistoliittoa. Näin ei tietenkään ole. 
Jos ainoa syy puolueen ja ehdokkaan 
valintaan löytyy vapaa-ajattelijoiden 
esityslistalta, on kirkon ja valtion ero 
muuttunut pyhäksi asiaksi. Sellainen 
olisi suorastaan vapaa-ajattelun pe-
riaatteiden vastaista.)

Haasteena Vasemmistoliiton 
suuntaan on saada kirkon ja valtion 

ero aktiiviseen käsittelyyn, periaat-
teellisesti linjauksesta asiaksi, jota 
valmistelemaan perustetaan komi-
tea ja suunnitellaan konkreettiset la-
kipykälien muutokset.

Yhteinen katsomusaine
Vasemmistoliitto kannattaa elämän-
katsomustiedon sallimista myös 
kirkkoon kuuluville oppilaille. Tä-
mä on myös meidän tavoitteemme.

Vapaa-ajattelijain liitto vastustaa 
kaikille yhteistä katsomusainetta, jo-
ka korvaisi nykyiset uskonnot ja elä-
mänkatsomustiedon. Syynä on epäi-
ly siitä, että uusi aine tulisi olemaan 
entistä luterilaista uskontoa uudella 
nimellä; taustalla ei siis ole mikään 
periaatteellinen vastustus, vaan ar-
vio käytännön todellisuudesta. Tie-
dän että moni jäsenistämme arvioi 
toisin ja kannattaa yhteistä katso-
musainetta, vaikka virallinen kanta 
on kielteinen.

Yhteistä katsomusainetta on kan-
nattanut moni taho, mutta harvem-
pi kertonut, millainen uusi aine oli-
si. Vasemmistoliiton eduksi on las-
kettava, että se sentään hahmottelee 
jotain uuden aineen sisällöstä tuo-
reessa ohjelmassaan:

"Katsomusopetusta kehitetään 
huomioimaan entistä paremmin us-
konnottomuus ja muihin kuin evan-
kelis-luterilaiseen kirkkoon kuulu-

vat oppilaat. Annetaan jokaiselle 
oppilaalle mahdollisuus valita elä-
mänkatsomustieto riippumatta op-
pilaan tai huoltajien uskonnollises-
ta yhteisöstä. Tavoitteena on luopua 
erillisestä uskonnon ja elämänkat-
somustiedon opetuksesta ja suun-
tautua kohti nykyisen elämänkatso-
mustiedon pohjalle perustuvaa uut-
ta oppiainetta."

Vaalikoneet
Viime eduskuntavaaleissa uskon-
nonvapaus.fi-sivun vaalikone osoit-
ti aivan vähäistä etua Vihreällä liitol-
la Vasemmistoliittoon nähden. Ero 
on marginaalinen, ja ainakin tämän 
osalta niputtaminen "punavihreik-
si" on perusteltua. Esimerkiksi ju-
malanpilkkalain olisi säilyttänyt viisi 
Vasemmistoliiton ehdokasta, Vihre-
än liiton ehdokkaista neljä.

Vaalikoneemme kysyi kirkon ja 
valtion erosta, aikataulua konkreti-
soiden kysyen, onko valmistelu ve-
rotusoikeuden poistamisesta aloitet-
tava seuraavan neljän vuoden kulu-
essa. Näin muotoiltuna kannattajia 
oli noin 45 % vastanneista ehdok-
kaista, kun kolmannes säilyttäisi ny-
kytilanteen ainakin vaalikauden ver-
ran. Merkittävin ero vihreisiin syn-
tyy siinä, että muillekin uskontokun-
nille verotusoikeuden laajentaisi alle 
10 % Vasemmistoliiton ehdokkais-

ta, kun vihreillä ehdokkailla kanna-
tus oli yli 20 %.

Henkilöitä
Puheenjohtaja Li Andersson vas-
tasi vaalikoneeseemme vuonna 
2019. Valitettavasti hän ei kannat-
tanut kirkon valtion eroa; pluspis-
teeksi lasketaakoon, että hän kui-
tenkin vastasi, toisin kuin useim-
mat puoluejohtajat. Anderssonia 
käytännössä äitiysvapaan ajan si-
jaistava Jussi Saramo vastasi neljä 
vuotta aiemmin, eikä tällöin osan-
nut sanoa, kannattaako kirkon ve-
rotusoikeuden poistoa vai ei. Aiem-
pi puheenjohtaja Paavo Arhinmäki 
puolestaan verotusoikeuden pois-
toa kannattaa.

Erikoisuutena puolue erikseen to-
teaa, että jäsenyyteen ei kysytä us-
kontoa tai vakaumusta: ”Vasem-
mistoliitto ei ole maailmankatso-
muksellinen yhteisö. Puolueen jä-
senyys edellyttää vain sitoutumista 
demokratiaan ja perusarvojemme - 
- edistämiseen.” Itselleni tämän riit-
tää osoittamaan entinen puheenjoh-
taja Suvi-Anne Siimes: hän oli julki-
sesti ortodoksi.

Vapaa Ajattelija -lehti kommen-
toi eduskuntapuolueita suuruusjär-
jestyksessä. Seuraavana vuorossa on 
RKP.

Risto Puumalainen

Kuolema tulee jo-
ka tapaukses-
sa aikanaan jo-
kaiselle. Tuh-
kahautauskin 

tulee, jos niin halutaan. Ny-
kyään enemmistö suomalai-
sista järjestääkin kuolleelle 
läheiselleen tuhkahautauk-
sen. Niin oli jo muinoin, en-
nen kristinuskoa. Sekä tuh-
kahautausta että arkkuhau-
tausta kun on ollut koko his-
torian ajan, tavat vain ovat 
vaihdelleet eri kulttuureis-
sa. Kristinusko kielsi polt-
tohautauksen eli tuhkauk-
sen, mutta kielto toimi vain 
aikansa. Nyt 2000-luvul-
la olemme taas palaamassa 
kristinuskoa vanhempaan 
hautaamistapaan.

Kirkon vastustuksesta 
huolimatta Suomeen raken-
nettiin ensimmäinen krema-
torio vuonna 1926. Nykyään 
krematorio on jo 20 paikka-
kunnalla ja tuhkahautausten 
osuus kaikista Suomessa jär-
jestettävistä hautajaisista on 
yli 60 %.

Tuhkahautaus sopii erityi-
sesti uskonnottomiin hauta-
jaisiin, jolloin järjestelyt voi-
daan hoitaa jopa kokonaan 
ilman kirkon tilojen ja pal-
velujen käyttöä. Se on mah-
dollista ainakin Helsingissä, 
Krematoriosäätiön omista-
massa Hietaniemen kappe-
lissa ja krematoriossa. Muu-
alla uskonnoton joutuu tur-
vautumaan seurakuntien yl-
läpitämien krematorioiden 
käyttöön.

Jos hautajaisten saatto-
tilaisuus järjestetään arkun 
äärellä, niin uskonnotto-
mien hautajaisten järjestä-
jät kohtaavat syrjintää, sil-
lä kaikki seurakunnat eivät 
anna lupaa uskonnottoman 
saattotilaisuuden järjestämi-
seen kappelissaan. Ei, vaik-
ka valtio maksaa seurakun-
nille avustusta hautausmai-
den eli myös kappeleiden yl-
läpidosta.

Jos vainajaa muistellaan 
isommalla joukolla vasta 
uurnan äärellä, niin silloin 
voidaan kokoontua melkein 
missä vain. Muistotilaisuus 
voidaan järjestää vainajalle 
tärkeässä paikassa, jos se on 
sureville omaisillekin sopiva. 
Arvokkaan ja vainajaa kun-
nioittavan muistotilaisuu-

Tuhkaus tulee!  
Oletko valmis?

Esa Ylikoski

Kerroimme lehden viime 
numerossa 2/21, miten 
Ruotsin kirkko suhtautuu 
ns. yleisen hautaustoimen 
hoitamiseen aivan eri ta-
valla kuin Suomen. Se jär-
jestää tunnustuksettomia 
seremoniatiloja ei-kirkol-
lisiin hautajaisiin.

Suomessakin ns. ylei-
nen hautaustoimi on lail-

la säädetty kirkolle, jonka 
hautausmaiden kappelei-
ta kuitenkaan joko ei voi 
käyttää tai mahdollisesti 
voi käyttää ei-kirkollisiin 
hautajaisiin ennen vaina-
jan tuhkausta tai arkku-
hautausta. On ymmärret-
tävää, että yhä useammat 
haluavat olla yhä vähem-
män tekemisessä syrjivän 
kirkollisen hautaustoimen 
kanssa. 

Pääkaupunkiseudulla Es-
poon, Järvenpään, Keravan 
ja Tuusulan seurakuntien 
hautausmaiden kappelia ei 
saa käyttää ei-kirkollisiin 
saattotilaisuuksiin, mutta 
Helsingin, Vantaan, Hyvin-
kään, Kirkkonummen, Nur-
mijärven ja Sipoon hautaus-
maiden kappelia voi käyttää.

Vapaa-ajattelijain liit-
to esittää koko hautaustoi-
men uudistamista niin, et-

tä kokonaisvastuu ja koor-
dinointi siirtyvät opetus- ja 
kulttuuriministeriön kirkol-
lisasioista sosiaali- ja terve-
ydenhuoltoon. Virallises-
ti hyväksyttyjä palvelun-
tarjoajia voisi olla useita, 
ja ne olisivat julkisen tuen 
saannissa yhdenvertaises-
sa asemassa. Seremoniati-
loja hautajaisiin voisi olla 
tarjolla myös julkisen val-
lan toimesta.

Seuraako Suomi Ruotsia perässä?

den saa järjestettyä esimer-
kiksi merellä, rannalla, met-
sässä taikka urheiluhallissa.

Tuhkan hautaamiseen tai 
sirotteluun on hautaustoimi-
lain mukaan aikaa yksi vuo-
si. Se antaa omaisille monia 
mahdollisuuksia viimeiseen 
hautajaisjärjestelyyn. Uurnan 
voi haudata tai tuhkan sirotel-
la ns. hyvän sään aikana, jol-
loin vältytään esimerkiksi tal-
vihautajaisten palelemisilta.

Tuhkan sirotteluun muu-
alle kuin hautausmaalle tar-
vitaan aina maan tai vesis-
tön omistajan lupa. Useim-
missa isommissa kaupun-
geissa onkin perustettu 
tunnustuksettomia tuhkan 
sirottelupaikkoja joko maa-
han tai vesistöön. Myös 
Metsähallituksen maille voi 
hakea lupaa tuhkan sirotte-
luun ja se tapa onkin lisään-
tynyt. Vesistöjä hallinnoivat 
kalastuskunnatkin ovat al-
kaneet tekemään pysyviä 
päätöksiä tuhkan sirotte-
lusta veteen, ettei surevien 
omaisten tarvitse erikseen 
anoa lupaa siihen. Ja uskon-
nottoman vainajan voi hau-
data tietenkin myös Vapaa-
ajattelijoiden hautausmaa-
han, joita on jo kymmenel-
lä paikkakunnalla.

Tätä juttua varten kysyin 
ihmisten kokemuksia us-
konnottomien tuhkahauta-
usten järjestämisestä. Esitin 
kysymykseni Vapaa-ajatteli-
jain Facebook- sivulla ja sain 
seitsemän vastausta. Tässä 
niistä otteita:

”Vainaja ei kuulunut kirk-
koon, mutta silti hänet siu-
nattiin!”

”Hautausmaan kappelia 
ei saanut käyttää uskonnot-
tomaan saattotilaisuuteen, 
joten vainaja hyvästeltiin en-
nen tuhkausta vain kaikkein 
lähimpien toimesta.

Tuhkauksen jälkeen pi-
dettiin sosiaalinen hauta-
jaistilaisuus uurnan laskun 
yhteydessä haudalla. Pie-
ni lauluryhmä oli paikalla 
ja haudalla pidettiin myös 
muistopuhe. Tämän hauta-
jaistilaisuuden jälkeen välit-
tömästi oli vielä muistotilai-
suus ravintolassa.

Uurna haudattiin seura-
kunnan hautausmaan poh-
joispäätyyn, jonne on pe-
rinteisesti vuosikymmenten 
varrella haudattu kirkosta 
eronneita ja kirkkoon kos-
kaan kuulumattomiakin.”

”Ehdottomasti halusim-
me järjestää omille ateisti-
vanhemmilleni heidän va-
kaumustaan kunnioittavan 
hautajaistilaisuuden ja tuh-
kauksen. Hautaustoimisto 
hoiti järjestelyt toiveidemme 
mukaisesti. Molemmissa ti-
laisuuksissa oli musiikkiesi-
tyksiä ja sama Pro Seremoni-
at ry:n juhlapuhuja.”

”Ensimmäisessä hautaus-
toimistossa saimme omituis-
ta kohtelua, kun urakoitsi-
ja ihmetteli ja kauhisteli kun 
emme halunneet ristejä, em-
mekä pappia, emmekä hie-
noa arkkua emmekä uur-
naa. Vaihdoimme hautaus-
toimistoa.

Järjestelyt menivät muu-
ten hyvin, tuhkien hautauk-
sessa paikalla oli äidin toivo-
mat läheiset ja joku hauta-
usmaan "vahtimestari" tms., 

jolta saimme ystävällistä pal-
velua.

En huomannut, että oli-
simme tehneet muuten yh-
teistyötä seurakunnan kans-
sa, koska emme tarvinneet 
heiltä tiloja. Muistotilaisuus 
järjestettiin toisaalla, ravin-
tolan tiloissa ja isommal-
la porukalla, paria viikkoa 
myöhemmin. Muistotilaisuus 
oli kaunis tilaisuus, jossa pi-
dettiin paljon puheita.”

”Sisareni kuoli Ranskas-
sa vajaa vuosi sitten. Minä 
hoidin järjestelyt Suomen 
päässä. Sanoin, ettemme ha-
lua haudalle mitään kirkol-
lista ohjelmaa ja tätä toi-
vetta noudatettiin. Haudal-
la oli läsnä omaisten lisäksi 
vain seurakuntamestari. Toi-
veen mukaan myöskään vä-
liaikaista ristiä ei tuotu hau-
dalle jälkikäteen.

Siskoni ruumis tuhkattiin 
Ranskassa ja siskon mies toi 
uurnan käsimatkatavarois-
sa koneella. Tuhka piti vaih-
taa alumiinisesta muoviseen 
uurnaan. Ohjeistukset olivat 
vähän sekavat, mutta mat-
kalla ei tullut ongelmia.”

”Plussat ja miinukset ver-
sus arkkuhautaus ja tuhka-
us? Uurnahautaus oli vaivat-
tomampi, koska ei tarvinnut 
talvipakkasella kiireellä kai-
vauttaa hautaa. Uurna säi-
lyi krematoriolla ja saimme 
itse määritellä uurnanlas-
kun ajankohdan monille so-
pivaan aikaan. Jotenkin oli 
ehkä myös lämmin tunnel-
ma, kun sai itse kantaa äidin 
uurnaa haudalle. Ja saimme 
itse laskea uurnan kuoppaan. 
Uurnanlasku oli meille suun-

nattu tilaisuus ilman ketään 
ulkopuolista ohjaamassa ti-
lannetta.”

”Lähin krematorio sijait-
see Oulussa, joten matkakus-
tannuksia aiheutuu. Siitäkin 
huolimatta tuhkauurnahau-
taus mahdollistaa aikatau-
lullisesti laveammat mahdol-
lisuudet hautaukseen ja talo-
udellisesti edullisempaan lop-
putulokseen.

Yhdistyksemme pitkäai-
kainen jäsen teki hautaus-
testamentin, joka sisälsi sen, 
että hänen tuhkansa sirotel-
laan mereen. Näin tapah-
tui. Lähdimme purjealuk-
sella merelle. Vainajan poi-
ka suoritti tuhkan sirottelun 
mereen ja sen jälkeen kukki-
en lasku mereen. Sitten mu-
siikkia, jonka jälkeen pidin 
muistopuheen keulakannel-
ta. Se oli kaunis ja mieleen-
painuva tapahtuma. ”

Jokainen tuhkahauta-
uskin on siis yhtä arvokas 
ja ainutkertainen kuin jo-
kainen ihminen. Omalta 
osaltani olen valmis. Olen 
suunnitellut hautajaiseni, 
vaikka oletan eläväni vie-
lä muutaman vuosikym-
menen. Olen pyytänyt ai-
kuisia tyttöjäni tuhkaa-
maan ruumiini ja pyytä-
mään muistotilaisuuteen 
Pro-Seremonian puhujan. 
Tuhkan olen pyytänyt si-
rottelemaan jonkun suo-
malaisen kansallispuiston 
kauniille paikalle. Alkuai-
neista olen minä rakentu-
nut ja alkuaineiksi tulen 
jälleen hajoamaan ja niin 
olen osa ikuista materian 
kiertokulkua.
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Holy smoke
Antti Hyyrynen

”Älä saarnaa uskoville”, on 
joskus osuvasti saarnattu. 
Mistä rokkarin pitäisi siis 
rokkareille laulaa? Tai mi-
tä vihreitä äänestävän olisi 
Voiman lukijoille hyvä vies-
tiä? Yhtyeemme sanoittaja-
na olen aina kokenut, että 
rocklyriikan tulisi haastaa 
ja aktivoida kuulijaa. Hy-
vän biisin tulee saada ihmi-
set näkemään jonkin tutuk-
si käyneen asian uudesta ja 
kärjistetystä näkökulmas-
ta. Lyhyen raportin on olta-
va runollista ja sointuvan es-
teettistä, tehokasta. Tämä on 
haastava yhtälö.

Metalli- ja rockmusiik-
ki on varsin yllätyksetön-
tä puuhaa. Me raskaamman 
musiikin rakastajat olemme 
kankeaa jengiä, emmekä 
vain keski-ikäistyneiden ni-
kamiemme takia. Koko he-
vikulttuuri itsessään palvoo 
kovin perinteistä muotokiel-
tä. Kumarramme myyttistä 
alkuvoimaa, true-energiaa, 
jotakin mahtipontista glo-
riaa. Jo tuhannesti kuultuja 

kitarariffejä ja crescendoja 
kierrätetään Radio Rockil-
la kuin kaljatölkkejä Pris-
massa. 

Viiteryhmämme ulkoiset 
tunnusmerkit ovat hupsuja: 
tummanpuhuvat bändipai-
dat, pitkät fledat ja tribaa-
litatuoinnit kuuluvat klisei-
siin, joille on ok hymähdel-
lä hyväntahtoisesti. Vaikka 
aika on katkonut useimpi-
en poninhännät ja korvan-
nut keikkabussit Audeilla ja 
lastenistuimilla, rintakehis-
sämme pumppaa silti pseu-
dopakanalliset sydämet. 
Rock kanonisoi menneitä 
saavutuksiaan lauluissa, jot-
ka pyrkivät paradoksaalises-
ti ilmaisemaan ikuista kapi-
naa ja uhoa.

Olen kritisoinut usein 
sanoituksissani uskontoja. 
Tämä ei ole rockmusiikissa 
mitenkään poikkeuksellis-
ta. Oletukseni on, että myös 
valtaosa Voiman lukijoista 
komppaa kolumnini ydin-
ajatusta: tapauskovaisuu-
desta on syytä päästä eroon. 
Se on helpoin keino vähen-
tää uskontokuntien näen-

näistä valtaa keskuudes-
samme. Haastan siis Sinut, 
rakas lukija, yhteisiin talkoi-
siin. Istuta henkistä balans-
sia hakeva ystäväsi, tutta-
vasi, perheenjäsenesi tai lä-
himmäisesi kahvipöytään ja 
lue hänelle seuraava:

Tunnetko itsesi tapaus-
kovaiseksi? Eikö sopivaa us-
kosta irtisanoutumisen het-
keä ole vielä osunut koh-
dallesi? Onko asia jäänyt 
vaivaamaan mieltäsi, kuin 
kengässä kiertävä hiekan-
jyvä? Riisu siis jalkineesi ja 
käy toimeen. Ota harppaus 
kohti kevyempää askellusta 
elämän ruusukujalla, tanssia 
Via Odor Rosalla. Tapa ta-
pauskovaisuutesi. Eroa kir-
kosta.

Uskovaisuus on kuin tu-
pakka-addiktio: se on siitet-
ty sosiaalisessa paineessa. 
Se myös ylläpitää itseään ja 
vahvistuu sosiaalisessa pai-
neessa. Pitkittynyt savutte-
lu koukuttaa ja vahingoittaa 
lähimmäisiäsi. Se on perke-
leen kallis harrastus. Usko-
minen tavan vuoksi on yk-
sinkertaisesti vain tyhmä ja 

myrkyllinen jäänne men-
neisyydestä. Onneksi us-
konrippeistä luopuminen 
on maittavaa kuin mastur-
bointi. Vain sinä suot itse-
äsi tyydyttävimmän loppu-
tuloksen itsellesi. Tutustut 
samalla itseesi ja mahdolli-
suuksiisi maailmassa. Keino 
parempaan tasapainoon on 
omissa käsissäsi. Ratkaisusi 
tulee varmasti hehkumaan 
helpotuksena ulospäin.

Mutta valitettavasti tämä-
kään eroseksi ei ole tule täy-
sin yksin. Se ei ole ilmais-
ta, sillä on hintansa, vaikket 
edes harhautuisi eroakirkos-
ta.fi-polulta minkäänlaisten 
kaalimatojen kotiosoittei-
siin. Ero-orgasmin tärinöis-
sä saattaa paikalle näet rat-
sastaa vanha kehno nimeltä 
Syyllisyys. Henkilökohtai-
silta tuntuvat elämänvalin-
tamme tuottavat joskus ikä-
viä jälkikaikuja ympäris-
töstämme. Ei-ruumiillisista 
rangaistusmuodoista ylei-
sin on syyllistäminen. Se on 
uskontojen pitkäikäisin ja 
-vartisin piiska. Se on kos-
tamisen muotona toki ”hu-

maanimpi” kuin jalkapuut 
tai kasvojen syövyttäminen 
hapolla. Mutta äärimmäinen 
syyllistäminen ja yhteisöstä 
poissulkeminen voi varmas-
ti tuntua vankeustuomiolta. 
Mustamaalautumisen pelko 
elää tapauskovaisuuden yti-
messä.

Mutta polku alkaa jo en-
simmäisestä askelmasta. 
Boikotoi seuraavaa uskon-
nollista juhlaa. Kieltäydy 
osallistumasta seuraavaan 
riittiin tai seremoniaan. Ky-
seenalaista aktiivisesti jo-
kaista yläasteen tupakkarin-
kiä muistuttavaa kokoontu-
mista. Sellaisia röökipiirejä 
pyörittävät vain vallanhi-
moiset, kovaääniset ja kiu-
saavat pahikset. He tekevät 
sitä perinteiden, bisneksen 
ja tavan vuoksi. Stumppaa 
siis jo tänään. Anna pyhän 
savun hälvetä taivaan tuu-
liin, sillä sinne se kuuluu-
kin.

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

Kuva: Patricia Gonzalez

Kappelien käyttö 
Satakunnassa
Yki Räikkälä

Satakunnan Kan-
sassa oli  pari 
vuotta sitten juttu 
otsikolla ”Kirk-
koon kuulumat-

toman puoliso yllättyi hauta-
usurakoitsijan kysymykses-
tä: Otatko sinä yhteyttä pap-
piin vai me?” Pariskunta oli 
eronnut aikoinaan kirkosta. 
Toisen kuoltua tuli ilmi, et-
tei Porin seurakunta vuok-
raa siunauskappelia tilaisuu-
teen, jossa ei pappi ole läs-
nä. Se ei järjestynyt, vaikka 
leski olisi ollut valmis mak-
samaan tilan käytöstä nor-
maalia enemmänkin. Raha 
ei puhunut.

Jos leski olisi tuntenut 
jonkun papin, niin hän oli-
si tämän pyytänyt, mutta 
kun kumpikaan ei kuulunut 
kirkkoon, niin jonkun tun-
temattoman papin puhumi-
nen saattotilaisuudessa ei 
tuntunut hyvältä ajatuksel-

ta. Tilaisuus pidettiin sitten 
kappelin pienessä sivuhuo-
neessa, jossa sen saattoi il-
man papin läsnäoloa järjes-
tää. Sinne mahtuu 10 hen-
kilöä. Tuolloin ei ollut ko-
ronaa.

Käytäntö on Porissa edel-
leen sama. Jos uskontokun-
taan kuulumattomalle jär-
jestetään saattotilaisuus il-
man pappia, ja odotettavis-
sa on runsaasti saattajia, on 
etsittävä joku muu tila kuin 
Porin seurakunnan kappe-
lit, jotka ovat sakraalitilo-
ja ja mahdollisia vain kirk-
koon kuuluneiden siunauk-
siin. Jos vainajaa ei siuna-
ta, ei sakraalitilan käyttö ole 
mahdollista. Porissa kirk-
koherrojen kokous on asi-
an näin päättänyt. Sivutilan 
vuokraaminen maksaa 236 
euroa.

Porin naapurikaupungis-
sa Raumalla voidaan kappe-
lissa järjestää myös uskon-
tokuntiin kuulumattomien 

saattotilaisuuksia. Toisaalta 
omaiset ovat toisinaan myös 
pyytäneet kirkollista siuna-
usta kirkkoon kuulumatto-
malle vainajalle. Seurakun-
ta toimii omaisten pyynnön 
mukaisesti vainajan tah-
toa kunnioittaen. Kirkkoon 
kuulumattomalle tai mui-
hin uskontokuntiin kuulu-
neille kappelin vuokra on 
400 euroa.

Kankaanpäässä uskon-
nottoman saattotilaisuus 
voidaan kappelissa pitää. 
Vuokrana peritään 270 
euroa ja kylmiön käytös-
tä 400 euroa. Lisäksi vä-
estörekisteriin kuuluvalta 
peritään erillinen maksu 
kanttorista (180 e) ja sun-
tiosta (40 e), mikäli näitä 
tarvitaan. Ulvilankin kap-
pelissa tunnustuksettomat 
tilaisuudet ovat mahdolli-
sia. Tilavuokra on 315 eu-
roa. Ulvilan uudella hau-
tausmaalla on ollut noin 
10 vuotta uskonnottomi-

en alue, mutta ketään ei 
sinne ole haudattu.

Harjavallassa ei ole kap-
pelia. Vainajan siunaamiset 
tapahtuvat kirkossa. Kristil-
lisiä tunnuksia ei voi poistaa, 
joten kirkossa toimitetaan 
vain kristillisiä hautauksia. 
Kirkkoon kuulumattomia 
toisinaan haudataan omais-
ten toivomuksesta kristilli-
sin menoin. Kahdella hauta-
usmaalla on erikseen alueet 
tunnustuksettomille hauta-
uksille. Kumpaankaan ei ole 
vielä haudattu ketään.

Nämä esimerkkeinä Sa-
takunnasta. Käytännöt siis 
vaihtelevat runsaasti. Seu-
rakunta ei riko lakia kieltä-
essään kappelin käytön il-
man pappia. Hautaustoimi-
laki ei asiaa tunne. Mutta 
koska kirkolla on hautaus-
toimen monopoli ja se saa 
siihen valtionavustusta, oli-
si kohtuullista ja oikeuden-
mukaista, että seurakuntien 
kappelit olisivat samoin eh-

doin myös ilman pappia jär-
jestettävissä vainajien saatto-
tilaisuuksissa.

Olin aikoinaan Porin 
kulttuuritoimessa töissä. 
Silloinen esimieheni, kult-
tuurisihteeri, sittemmin 
kulttuuritoimenjohtaja Su-
lo A. Savo oli ja on yksi hie-
noimpia tapaamiani henki-
löitä. Oli laajalti arvostettu. 
Hän menehtyi kesäkuussa 
93-vuotiaana. Hänen saat-
tonsa oli varsin mutkaton ja 
eleetön. Omasta toivomuk-
sestaan varsinaista saatto-
tilaisuutta ei järjestetty. Ei 
edes kuolinilmoitusta leh-
dessä. Heinäkuussa hänen 
omaisensa laskivat hänen 
tuhkansa Reposaaren edus-
talla mereen ja viettivät pie-
nimuotoisen muistohetken. 
Mikäpäs sen sopivampaa. 
Ja merestähän me olemme 
tulleet. Reposaaressa, Räp-
söössä, hän asui vuosikym-
menet. Suuri persoona eli ja 
poistui vähäeleisesti. 
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Sekulaari syksy
Eero K. V. Suorsa

Syksy on ollut pe-
rinteisesti vuo-
denaikaa, jota ei-
vät juuri ole lei-
manneet kris-

tilliset juhlapyhät. Tätä 
kirjoittaessani vietin tovin 
Googlen äärellä selvittäessä 
kristillisiä juhlapyhiä, jotka 
ajoittuisivat juuri syksyyn, 
eikä niitä pyhäinpäivän li-
säksi juuri ollenkaan tähän 
kööriin löytynyt. Käytän-
nössä sekin on saanut hal-
loweenin vieton kautta ei-
kirkollisia, karnevalistisia 
piirteitä. 

Suomalaisilla on kaut-
ta aikain ollut sadonkor-
juuseen liittyvä liittyvä oma 
juhlansa, kekri, jolla on juh-
listettu hyvää satoa. Suomen 
kirkko ei taannoin hyväksy-
nyt pakanallisena pitämän-
sä kekrin viettotapoja, joita 
– muun muassa kekrilam-
paiden syöntiä – on puitu 
oikeusistuimissakin 1600- 
ja 1700-luvulla. Myös hallo-
weenin viettoa on vastustet-
tu pakanallisena kirkkojen, 
varsinkin katolisten ja or-
todoksisten kirkkojen toi-
mesta.

Viime vuosikymmeni-
nä kekri on tosin painunut 
isommalti unholaan, oli-
sivatko seuraukset kenties 
suuressa muuttoliikkeessä 

Ruotsiin, jolloin maaseutu 
tyhjeni ja joukoittain suo-
malaisia siirtyi suuren län-
tisen naapurin alustalaisik-
si, kuka hyvillä, kuka huo-
noilla kokemuksilla. 

Mutta ehei, kekri ei ole 
suinkaan kuollut, vaan sen 
perinteet elävät ainakin siinä 
muodossa, että maanviljeli-
jät odottavat erityisen kui-
vina kesinä sadetta, jolloin 
heillä olisi juhlimisen aihet-
ta sadonkorjuun muodossa 
– vaikka Kesko ja S-ryhmä 
vetävätkin välistä tuottaja-
hinnoissa. Kekrin elvyttämi-
sestä ovat puhuneet keskus-
taa lähinnä olevat piirit osa-
na paikallisnationalismin 
nousevaa päätä, mutta suu-
ret ihmisjoukot eivät ole jak-
saneet innostua kekristä ku-
ten ennen vanhaan.

Sadonkorjuulla on myös 
pimeämpi puolensa: enti-
seen aikaan torpparit oli-
vat käytännössä pakotet-
tuja osallistumaan tehoste-
lutsti sadonkorjuuseen, osa-
na taksvärkkiä. Sadonkorjuu 
ei siis omaa lainkaan niin ro-
manttisia piirteitä kuin voi-
si olettaa, vaan syksyyn liit-
tyy myös pimeä puolensa jo-
hon liittyy paljon epäoikeu-
denmukaisuutta. 

Mutta, jos katsomme se-
kulaarin syksyn positiivisia 
puolia, niin löydämme näi-
tä runsaasti. Syksy on aikaa, 

jolloin on mahdollista ke-
sällä (mahdollisesti) kerätyn 
energian myötä palata työn 
ja opiskelun uusiin haastei-
siin sekä harrastusten ja kan-
salaistoiminnan uuteen kau-
teen, johon ei uskonto yleen-
sä liity merkittävällä tavalla. 
Toivottavasti näin on yhä 
enemmän myös päiväko-
deissa ja kouluissa. 

Vuodenajat ovat innoitta-
neet taiteilijoita halki vuosi-
satojen aina taidemaalareista 
kirjailijoihin ja muusikoihin, 
siihen pisteeseen asti, että tai-
detta tehdään niin kauan, et-
tä taide vaikuttaa yhteiskun-
taan, jossa eletään. Hyvä tai-
de jättää jälkensä niin teki-
jään, sen esittäjään kuin sitä 
kuluttavaan yleisöön. Nostan 
seuraavaksi esiin musiikin. 

Syksyyn on myös lii-
tetty musiikissa erilai-
sia merkityksiä. Nostan 
esiin tunnetun agnostikon 
Pjotr Tšaikovskin teossar-
jan Vuodenajat, eli opuk-
sen nro 37 pianolle, jonka 
Tšaikovski sävelsi vuosien 
1875 ja 1876 välillä. Teos-
sarjasta erityisen suosittu 
on marraskuulle sävellet-
ty osio, eli Troikka. Osio 
on varsin kaunis. Kolme ja 
puoli minuuttia kestävän 
kappaleen aikana ei ajattele 
räntää tai muita marraskuu-
hun miellettyjä asioita. Tai 
pikemminkin, räntä näyt-
täytyy kauniina, kun tuota 
kappaletta kuuntelee talsi-
essaan räntäsateessa mihin 
tahansa, oli se sitten töihin 
tai kuntosalille. 

Tai sitten vaikka tuijot-
taa räntäsadetta ikkunasta 
ulos tekemättä yhtään mi-
tään muuta, vain antaen 
musiikin täyttää mielensä. 
Musiikissa ei ole kyse vain 
tärykalvoista tai fyysisestä 
kokemuksesta tanssilatti-
alla, vaan mielen täyttämi-
sestä ja aktivoimisesta. Sii-
tä, että ajatukset voivat olla 
samaan aikaan jossain aivan 
toisaalla tai sitten ne voivat 
olla täysin läsnä juuri sii-
nä musiikissa, jota musii-
kin kuuntelija eli musiikkia 
aktiivisesti kuluttava ihmi-
nen kuuntelee. Eikä musiik-
ki palaudu pelkkiin nuottei-
hin, vaan siihen kokemuk-
seen, jonka musiikki itses-
sään synnyttää mielessä 
juuri sillä hetkellä.
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