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IHMISOIKEUSLOUKKAUKSIA 
EI PIDÄ KATSOA LÄPI SORMIEN

JAPE LOVÉN JA ANTTI VÄRRI 

VENÄJÄN HÄIKÄILEMÄTÖN 
hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt laa
jalti sitä käsitystä, joka suurella osalla 
meistä on maailmasta ja sen tilasta ollut. 
Piittaamattomuus kansainvälisistä sopi
muksista ja kansainvälisen oikeuden pe
rusperiaatteista sekä toistuvat, törkeät 

ja ilmeisen tahalliset ihmisoikeuslouk
kaukset tätä tuskin kukaan meistä halu
aisi uskoa nykyhetken todellisuudeksi, 
etenkään kun hyökkäävänä osapuole
na on rajanaapurimme. Venäjän valtion 
toiminta on täysin vastoin sekulaarihu
manistisen etiikan periaatteita, ja presi
dentti Vladimir Putinin päätökset ratio
nalistille mahdottomia ymmärtää.

Samaan aikaan Venäjän ortodoksinen 
kirkko seisoo patriarkkansa Kirillin joh
dolla vahvasti valtionjohdon tukena ja 
siunaa – jopa aivan kirjaimellisesti – sota
toimet Ukrainassa. Patriarkalla on tietys
ti asiassa omakin valtapiiri ojassa, Ukrai
nan ortodoksinen kirkko kun on jo Krimin 
valtauksesta lähtien pyristellyt pois Mos
kovan patriarkaatin alaisuudesta. Hänen 
virallisesti ilmoittamansa syyt tosin eivät 
ole sen parempia: ”erikoisoperaatio” kun 
on kuulemma välttämätön muun muassa 
”gay pride” paraatien torjumiseksi.

Jälleen kerran joudumme näkemään, 
miten kirkkoruhtinaat ovat valmiit avosy
lin hyväksymään mitä epäinhimillisimmät 

ja ihmisarvoa loukkaavimmat, jopa maail
manrauhaa järkyttävät keinot omaa val
taasemaansa ja vanhakantaisia, syrjiviä 
näkemyksiään pönkittääkseen. Venäjän 
ortodoksikirkon sisällä ei ole juuri halut
tu tai uskallettu asettua patriarkan näke
myksiä vastaan. Muualla toki on.

Ukrainan tapahtumat toimivat surul
lisena, mutta tärkeänä muistutuksena 
siitä, että ihmisoikeuksien hyväksi tehty 
työ, jota niin jäsenyhdistyksemme paikal
lisesti, liitto valtakunnallisesti kuin katto
järjestömme European Humanist Federa-
tion (EHF) ja Humanists International (HI) 
kansainvälisillä areenoilla tekevät, tulee 
tuskin koskaan olemaan täysin valmis. 
Vuosienkin työ ja kehitys voi pahimmil
laan tulla yhdessä yössä pois pyyhkäis
tyksi, ja kello kääntyä vuosikymmeniä 
taaksepäin, kuten kansainvälisissä suh
teissa tapahtui 24. helmikuuta kuluvana 
vuonna.

Se, että maailmalla tapahtuu törkeitä 
ihmisoikeusloukkauksia, joiden tekijät 
näyttävät pääsevän kuin koira veräjästä 

ilman ainakaan välittömiä seuraamuksia, 
ei saa johtaa meitä ajattelemaan, että 
pienet loukkaukset omalla takapihallam
me olisivat suhteessa merkityksettömiä. 
Päinvastoin, ihmisoikeuksista – myös us
konnottomien oikeuksista – täytyy pitää 
kiinni aina ja kaikkialla, eikä niiden louk
kauksia pidä katsoa läpi sormien niin pie
nessä kuin suuressakaan mittakaavassa. 
Juuri Venäjän esimerkki osoittaa, mitä 
siitä seuraa.

Voimme vain toivoa, että Venäjän 
valtion epäinhimilliset toimet, niin Uk
rainassa ukrainalaisia kuin Venäjällä 
omia kansalaisiaan kohtaan, herättäisi
vät päättäjät niin täällä Suomessa kuin 
muuallakin maailmassa näkemään de
mokraattisten kansalaisjärjestöjen työn 
arvon ihmisoikeuksien, rauhan ja vapau
den vaalijoina.

Kirjoittajina Vapaa-ajattelijain liiton 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
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TIEDON PIMITYKSEN JA YKSITYISYYDEN 
SUOJAN PARADOKSI

ESA YLIKOSKI

V iime vuonna ilmeni yl-
lättäen, että Tilastokes-
kus ei enää julkaissut 
valtakunnallisia tilas-
toja katsomusaineiden 
oppi lasvalinnoista. 

Viimeiset tiedot ovat syksyltä 2018. 
Seuraavan tiedon piti tulla syksyn 2020 
tilanteesta, julkaistuna vuoden 2021 
aikana. Tietojen julkaisua kuitenkin 
siirrettiin kaksikin kertaa ja lopulta 
kerrottiin, että ei tipu.

Tietoa ei ole sen jälkeen saanut 
myöskään Opetushallituksen tietopal-
velu Vipusesta.

Asiaa selvitettäessä on ilmennyt, 
että jonkinlaisena perusteluna tiedon 
kätkemiselle vedotaan yksityisyyden 
suojaan. Että tieto elämänkatsomus-
tiedon tai jonkin uskonnon opiskelusta 
koulussa rikkoo yksityisyyden suojaa. 
Tämä on kuitenkin hyvin paradoksaa-
linen ja omituinen juttu.

Vaikka yksittäistä oppilasta kos-
kevan tiedon julkaisu ehkä rikkoisi-
kin yksityisyyden suojaa, eihän koko 
kuntaa koskeva tilastotieto sitä voi 
tehdä. Sehän koskee ainakin kymme-
niä tai satoja, jopa tuhansia oppilaita. 
Oppilas- ja koulukohtainen tieto, jota 
kunta kerää oppilaitoksistaan, on vi-
ranomaistiedoksi; eihän kuntakohtai-
nen eikä valtakunnallinen tieto riko 
yksityisyyden suojaa.

Sinänsä on hyvä, että uskontoi-
hin ja katsomuksiin liittyvän yksityi-
syyden suojan näkökulmaa kouluissa 
ajatellaan. Voisi ajatella enemmänkin. 
Eikä ehkä ole huono asia, että oppilai-
den todistuksesta ei enää ilmene, onko 
suorittanut elämänkatsomustiedon vai 
uskonnon. Kumpaakaan vaihtoehtoa ei 
alle- tai yliviivata todistuksessa.

Kuitenkin tieto esimerkiksi elä-
mänkatsomustiedon oppilasmäärien 
kehityksestä kunnissa ja valtakunnal-
lisesti on tarpeellista tietoa muun muas-
sa opettajankoulutuksen sekä täyden-
nys- ja lisäkoulutuksen näkökulmista. 
Niinpä Opetus- ja kulttuuriministeriön 
selvitysryhmä esittääkin, että sekä oppi-
laita ja opiskelijoita että opettajia koske-
vaa katsomusaineiden valtakunnallista 
tilastointia tarkennetaan, tarvittaessa 
erillisellä lisätiedonkeruulla.

Tiedon tarpeellisuutta korostaa ti-
lanteen nopea kehitys. Elämänkatso-

mustiedon valinnat ja oppilasosuudet 
ovat voimakkaassa kasvussa. Tätä kos-
keva oletus sai vahvistuksen, kun Vapaa 
Ajattelija -lehti alkoi harjoittaa tutkivaa 
journalismia ja pyysi suoraan kunnista 
tietoa lukuvuoden 2021-22 tilanteesta. 
Tämä tieto on tärkeä myös tulevaisuutta 
koskevassa keskustelussa.

Paradoksi – kirkolliset 
tilaisuudet rikkovat 
yksityisyyden suojaa

Katsomusainevalintoja koskeva yksi-
tyisyyden suojan ylikorostus tuntuu 
eriskummalliselta, kun samaan aikaan 
kouluissa – jopa päiväkodeissa – lasten 
huoltajia pakotetaan ottamaan julkises-
ti kantaa lastensa kautta koulu- ja päi-
väkotipäiviin liitettyjä evankelis-luteri-
laisen kirkon uskonnollisia tilaisuuksia 
koskien. Eikö ihmisten ja perheiden 
pitäisi saada pitää uskonnollinen tai 
uskonnoton katsomuksensa omana tie-
tonaan niin, että sitä ei tarvitse paljastaa 
koko koulun ja kylän edessä?

Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuinkin on ratkaisuissaan todennut, 
että julkisen vallan ei pitäisi aiheuttaa 
tilannetta, joissa ihminen joutuu vasten 
tahtoaan tuomaan julki uskonnollisen 
tai uskonnottoman vakaumuksensa. 

Kun siihen nyt pakotetaan kouluissa 
ja päiväkodeissa lasten kautta, tilanne 
on hyvin epämieluisasti painostava ja 
yksityisyyden suojaa rikkova. Sekä pa-
radoksaalinen.

Jos yksityisyyden suojaa halutaan ai-
dosti parantaa, siihen on tarjolla kaksi 
keinoa:

1. Siirretään uskonnolliset tilai-
suudet, kuten kirkkojumalanpal-
velukset sekä hartaudet kouluissa, 
koulutyöpäivien ulkopuolelle. Sen 
ei pitäisi olla vaikeaa, koska opetus-
suunnitelman linjaus on ”uskon-
nollinen, katsomuksellinen ja puo-
luepoliittinen sitouttamattomuus”. 
Eihän kouluissa ole puoluetilaisuuk-
siakaan.
2. Avataan kaikille mahdollisuus 
elämänkatsomustiedon opiskeluun 
niin, että rehtorin ei tarvitse valvoa 
ja kontrolloida, kytätä ja estää kirk-
koon kuuluvien lasten pääsyä elä-
mänkatsomustiedon opiskeluun. 
Katsomusaineen valinta uskonto-
kuntien jäsenyyksistä riippumatta 
ei silloin olisi arkaluontoista tietoa, 
koska kaikkien oppiaineiden ope-
tuksenhan pitäisi olla sitouttama-
tonta ja tunnustuksetonta. Aikuislu-
kiossahan opiskelijat ovat jo pitkään 
saaneet valita uskonnon/elämänkat-

somustiedon välillä ilman että sitä 
on pidetty ongelmallisena.

ET-opiskelun kasvu vuodesta 
2018 lukuvuoteen 2021-22

Viimeiset valtakunnalliset tilastotiedot 
ovat siis vuodelta 2018. ET:n oppilas-
määrä on kuitenkin jatkanut kasvuaan 
merkittävässä määrin. Vapaa Ajattelija 
selvitti elämänkatsomustiedon oppila-
sosuutta syksyllä 2021. Kolmessa vuo-
dessa 2018-2021 ET:n oppilasmäärä on 
kasvanut niin suurissa kuin pienissäkin 
kunnissa. 

Oheisessa taulukossa on esitettynä 
ET:n oppilasosuuksien kehitys vuosina 
2018-21. Juuri päättyneen lukuvuoden 
tiedot on pyydetty suoraan kaupun-
geilta.

Vauvojen kastaminen evanke-
lis-luterilaisen kirkon jäseniksi on 
vähentynyt viimeisen kuuden vuoden 
aikana. Lähivuosina peruskouluun 
tulee vuosi vuodelta ikäluokkia, joissa 
on yhä enemmän ET-opetukseen oi-
keutettuja oppilaita ja yhä vähemmän 
uskonnonopetukseen velvoitettuja 
oppilaita. On myös mahdollista, että 
koulun alussa uskonnossa aloittaneita 
oppilaita siirtyy elämänkatsomustie-
don opetukseen.

 ■ ET-opiskelijamäärien kehitys vuodesta 2018 lukuvuoteen 2021-2022.

”Ei tipu!” Viime vuonna ilmeni yllättäen, että Tilastokeskus ei enää julkaissut 
valtakunnallisia tilastoja katsomusaineiden oppilasvalinnoista. Vapaa Ajattelija 

-lehti alkoi harjoittaa tutkivaa journalismia ja pyysi suoraan kunnista tietoa 
lukuvuoden 2021-22 tilanteesta.
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UUTISIA JA ARTIKKELEITALIITTO TOIMII

TEKSTI JA KUVA: YKI RÄIKKÄLÄ

Moskovan patriarkka 
Kirillille Ukraina 
on ristiretki: oi-
keauskoinen slaavi-
laisortodoksisuus vs. 
läntisiä arvoja tukeva 

harhautunut Ukraina. Soditaan länsi-
maisia vääriä arvoja, sateenkaariaatetta 
ja homouden syntiä vastaan. Mutta myös 
Kiovan patriarkaatin nujertamiseksi. Ki-
rillille Kiovan patriarkaatti on ollut kivi 
kengässä pitkään, eikä hän panisi pahak-
seen sen häviämistä maan päältä.

Ukrainassa on toiminut kolmekin 
eri ortodoksikirkkoa. Yksi on kuulunut 
Moskovan patriarkaatin alaisuuteen jo 
vuodesta 1686. Toinen on ekumeenisen 
patriarkaatin autokefaaliseksi tunnus-
tama Ukrainan ortodoksinen kirkko. 
Ukrainan itsenäistyttyä perustettiin 
Kiovan patriarkaatti. Mutta se ei saanut 
kanonista tunnustusta yhdestäkään or-
todoksisesta kirkosta. Vain Moskovan 
patriarkaatin alainen kirkko oli muun 
ortodoksisen maailman tunnustama. 
Uskonnot ovat osa politiikkaa ja kirkot 
seuraavat vallanpitäjien talutusnuoraa.

Sotiin liittyy lähes aina uskonnolli-
nen ulottuvuus. Aseiden siunaamisia ja 
niiden ”pyhällä” vedellä pirskottamisia, 
Jumalan nimeen valan vannomisia ja Ju-
malan asian julistamista. Hyökkäyssodan 
perusteleminen on aina hankalaa. Hitler 
aikoinaan totesi, että valtion väkivaltaa, 
aseellista hyökkäystä, on mahdotonta 
perustella kansalle, ellei sitä perustele 
uskonnolla. Natsi-Saksan kellokkaista, 
johtajista, osa oli kristittyjä uskovia, osa 
ateisteja ja loput okkultistisia uskovia.

Presidentti Putin julisti hyökkäyk-
sensä alla omia harhaisia perustelujaan 

paitsi fasistien ulosajamisella ja muulla 
huuhaalla myös Ukrainan kuulumi-
sella Pyhän Venäjän yhteyteen. Krimin 
”jälleenyhdistämistä” vuonna 2014 
hän perusteli sillä, että siellä ruhtinas 
Vladimir antoi kastaa itsensä vuonna 
988 pyhäksi ortodoksiksi ja kastoi sitten 
puolestaan koko itäslaavilaisen alku-
valtio Rusin. Tosin tämä lienee tapah-
tunut Kiovassa. Mutta sitä ei Putin eikä 
myöskään Moskovan patriarkka Kirill 
muistele, että sama Vladimir Pyhä mur-
hautti Krimin, muinaisen Korsunin, 
hallitsijapariskunnan ja pakotti näiden 
tyttären itselleen vaimoksi. Sitä ennen 
hän raiskasi tämän pariskunnan edessä. 
Näin legendan mukaan, mutta tällaisia 
legendoja ei muistella.

Kiova oli alkuperäisen kristillisen 
Venäjän pääkaupunki. Tuhat vuotta 
sitten Venäjän ortodoksisuus lähti liik-
keelle Vladimirin kasteesta, nykyinen 
Vladimir haluaa Kiovan takaisin. Eikä 
Kirill pane pahakseen. Venäjän kaksi-
päinen kotka on peräisin Bysantista, 
jonka kanssa Kiovan Rus oli liitossa. 
Kirkko hengasi vallan liepeillä, kuten 
aina. Kirkko oli alisteinen keisarille, 
mutta keisari kirkon opille. Maallisen ja 
hengellisen vallan suhde oli kaunis, ku-
ten Venäjällä nykyisinkin ja itse asiassa 
myös kommunismin aikaan. Vuonna 
1943 Stalin tarvitsi kirkkoa sotamoraa-
lin nostattajaksi natsi-Saksaa vastaan. 
Mielenkiintoisesti Stalin yritti heti jat-
kosodan jälkeen myös taivuttaa Suomen 
ortodoksit Moskovan patriarkaatin alle.

Vihkivettä sotilaiden aseille

Moskovan patriarkaatti ja Kirill ovat 
siis Putinin uskollisia tukijoita. Kirill 
kuuluu Putinin pajaristoon, lähipiiriin. 

Hänen isänsä muuten kastoi Putinin. 
Krimin valtaus jo kaiketi oli Kirillil-
le mieleen, vaikkei hän sitä julkisesti 
osoittanutkaan. Itä-Ukrainan mie-
hitystä patriarkka on kyllä tukenut ja 
siunannut avoimesti. Ortodoksipapit 
ovat huiskineet vihkivettä Donbassiin 
ja Luhanskiin lähteneiden sotilaiden 
aseille. Mielenkiintoisesti Kirill onnit-
teli Putinia ”isänmaan puolustamisen 
päivänä”, juuri päivää ennen hyökkä-
ystä Ukrainaan. Samalla Kirill kertoi 
asepalveluksen olevan osoitus evanke-
liumin mukaisesta rakkaudesta lähim-
mäisiä kohtaan.

Erään seurakunnan kannustuskirje 
sotilaille kertookin hyvin lähimmäisen-
rakkauden sanomaa:

”Sinä olet venäläinen sotilas. Tehtä-
väsi on puolustaa Isänmaata ukrainalai-
sia nationalisteja vastaan. Tehtäväsi on 
pyyhkäistä Ukrainan kansa pois maan 
päältä. Vastustajanasi on ideologia, 
joka aiheuttaa syntistä tuhoa ihmisten 
sielulle.” Kirill itse on ilmoittanut tällä 
sodalla pelastettaman koko ihmiskunta. 
Niin se käy.

Mutta korruptio ei pelasta ketään. 
Patriarkka Kirill on niin syvästi kor-
ruptoitunut, ettei edes ymmärrä ole-
vansa korruption ytimessä, eikä hän 
ehkä siksi näe mitään väärää toimis-
saan. Tai sitten hän on paatunut oppor-
tunisti. Hän on kehottanut kansalaisia 
elämään vaatimattomasti, mutta itse 
hän lomailee Gelendžikin noin 250 
miljoonan euron residenssissä Mus-
tan meren rannalla. Mädän hän näkee 
vain siellä missä sitä ei ole. Esimerkiksi 
Pussy Riotissa.

Feministinen punkaktivistiryh-
mä Pussy Riot oli jo pitkään vastus-
tanut kirkon ja valtion yksituumaista 
tyranniaa. Muutama ryhmästä meni 

21.2.2012 ”Kristus vapahtajan kat-
edraalin” alttarille, pyhälle paikalle, 
johon ei naisilla ole mitään asiaa, ja 
huusi: ”Jumalan äiti, aja Putin pois!” 
Kirill tietty vaati ankaraa rangaistusta 
näille häpeällisille naisille. Oikeus piti 
kuitenkin viisaampana tyytyä lyhyeen 
vankilatuomioon. Sillä kertaa.

Oli Pussy Riotin jäsenillä uskoa tai 
ei, heidän sanomansa on tärkeä, ja on 
myös uljasta tuoda se pelottomasti esil-
le. Tällaista liikehdintää olisi Venäjällä 
tarvittu enemmänkin jo kauan. Maan 
kulttuuriin on vain syvään juurtunut 
idea vahvasta Jumalan valitsemasta 
johtajasta ja kaiken ylhäältä tulevan 
kyseenalaistamattomuus. ”Putinin ai-
kakausi on Jumalan ihme.” – Patriarkka 
Kirill.

Kirillin mielestä feminismi on vaa-
rallista ja se tuhoaa Venäjän. Feminismi 
kun tarjoaa naisille illuusion vapaudes-
ta, eräänlaisen pseudovapauden, jossa 
naiset toimivat avioliiton ja perheen 
ulkopuolella, kun naisten pitäisi keskit-
tyä perheisiinsä ja lapsiinsa. Venäjällä 
muuten perheväkivalta on dekrimi-
nalisoitu. Patriarkan mielestä perheen 
sisäisiin asioihin ei saa puuttua. Hieno 
mies. Entinen KGB-mies. Jumalan oi-
kealla puolella.

Tätä kirjoitettaessa (8.5.) Ukrainan 
jäätävä sota on muuttumassa jäätyneek-
si konfliktiksi. Kukaan ei voita tuota 
absurdia sotaa. Voitettavaa on sangen 
vähän, mutta hävittävää on tullut ka-
tastrofaalisesti. Järjettömyyden tuhot 
Ukrainassa ja Venäjän omat tappiot 
ovat mittaamattomat kuin Moskovan 
patriarkaatin arroganssi. Jos tuhoa ja 
kuolemaa on kylvetty Ukrainassa, on 
Venäjä hävinnyt myös poliittisesti. Pu-
tin on tuhonnut maansa maineen ja 
Kirill kirkkonsa maineen.

PUTIN JA KIRILL JA PYHÄ SOTA

Katsomusainetyöryhmä jätti selvityksensä

VAROVAISUUS ET:N AVAAMISESSA PETTYMYS
ESA YLIKOSKI

Elämänkatsomustiedon avaa-
mista kaikille valittavaksi 
toivovat joutuivat pettymään 
katsomusaineiden selvitys-
ryhmän tuloksia tavailles-
saan. Varsinaisissa suosituk-

sissa ET:n avaaminen peruskoulussa jää 
puuttumaan, vaikka se selvitysosan teks-
tissä todetaankin hyvin perustelluksi.

Lukiolaisille ET:n valinnan vapautta 
sentään suositellaan, mutta hämmen-
nystä herättää yllättävä ajatus juuri hy-
väksytyn lukion opetussuunnitelman 
avaamisesta. Se pitkittäisi uudistusta, 
joka voitaisiin toteuttaa nopeasti ja hel-
posti nykyisillä opetussuunnitelmilla.

Selvitys katsomusaineiden opetuk-
sen uudistamisesta julkaistiin huhti-
kuun lopulla (julkaisut.valtioneuvosto.
fi/bitstream/handle/10024/164015/
OKM_2022_13.pdf). Opetusministe-

riön kaksihenkiseen työryhmään kuu-
luivat dosentti, yliopistonlehtori Eero 
Salmenkivi ja lehtori Vesa Åhs.

Uskonnon ja ET:n yhteisopetusta 
lisättäisiin

Selvityksessä kuvataan ja arvioidaan kat-
somusaineiden opetuksen uudistamisen 
erilaisia vaihtoehtoja, niin aiemmin pal-
jon esillä olleita kuin uudempiakin. Pää-
linjaukseksi muodostuu, että nykyiset 
katsomusaineet – elämänkatsomustieto 
ja eri uskonnot – yhtäältä jatkavat ja toi-
saalta niiden sisällöistä osa opetettaisiin 
yhteisesti katsomusaineiden kesken.

Tällaisen hybridimallin yhteisope-
tuksen kokeilu ja kehittäminen tulisi 
ensi vaiheessa olla selvästi rajattua ja pe-
rustua nykyisiin opetussuunnitelmiin, 
mutta kokeilu voisi myöhemmin edetä 
myös opetussuunnitelmien uudistami-
sen kautta.

Käytännössä esitys tarkoittaisi yh-
teisopetuksen tuloa useisiin kuntiin 
ja kouluihin, joissa se ei ole käytössä. 
Toisaalta tarkemmat valtakunnalliset 
ohjeet voisivat rajata eräin paikoin ko-
vin pitkälle menneitä järjestelyjä. Sekä 
aluehallintovirastot että eduskunnan 
oikeusasiamies ovat todenneet, että 
elämänkatsomustiedon opetussuunni-
telma ei ole yhteisopetuksessa toteutu-
nut esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla ja 
paikoin Turun seudulla.

Tämä kehitys mahdollistaa elä-
mänkatsomustiedon opetuksen laajen-
tumisen ja vahvistumisen lähivuosina, 
vaikka ET:n avaaminen viivästyisikin. 
Vuosi vuodelta koulun ekaluokalle tulee 
enemmän ET-opetukseen oikeutettuja 
oppilaita. Samalla myös uskonnonope-
tuksessa koulunsa aloittaneita siirtyy 
ET-opetukseen.

Opetussuunnitelmien sisällön 
pohjalta olisi mahdollista, että eri us-
kontojen piirissä olisi yhteisopetusta 

enemmän kuin uskontojen ja elämän-
katsomustiedon kesken.

Tilannetietoa tarvitaan

Työryhmä esittää, että tiedon saanti kat-
somusainevalinnoista on järjestettävä. 
Nyt valtakunnallista tilastotietoa ei ole 
julkaistu vuoden 2018 tilanteen jälkeen. 
Tietoa oppilaista ja opettajista tarvitaan 
muun opettajankoulutuksen järjestä-
mistä varten. Lehtemme hankkiman 
ajankohtaistiedon lisäksi myös selvitys-
työryhmä oli hankkinut tietoa kuluvan 
lukuvuoden tilanteesta ja huomannut, 
että elämänkatsomustiedon oppilasosuus 
oli kasvanut kolmessa vuodessa selvästi.

Selvitysryhmä esittää katsomusai-
neiden opetuksen kehittämisryhmän 
muodostamista. Se toimisi pitkäjäntei-
sesti myös kokeilujen ja tutkimuksen 
ohjausryhmänä. Se on ilmeisesti tarkoi-
tus muodostaa jo tällä hallituskaudella.

MAAILMAN HUMANISTI-
KONGRESSI 2023  

KÖÖPENHAMINASSA

K ansainvälisen humanis-
tiliiton Humanist Inter-
nationalin jäsenyhdis-
tykset järjestävät kolmen 
vuoden välein maailman 
suurimman humanis-

tien, ateistien ja vapaa-ajattelijoiden 
kokoontumisen, Maailman huma-
nistikongressin (World Humanist 
Congress). Seuraava Maailman huma-
nistikongressi järjestetään 3.-6.8.2023 
Kööpenhaminassa Tanskassa.

Kongressi toteutetaan yhteispoh-
joismaisin voimin, mukana järjestä-
vinä osapuolina ovat Tanskan, Norjan, 
Ruotsin ja Islannin humanistiyhdistyk-
set sekä Vapaa-ajattelijain liitto ja Hu-
manistiliitto Suomesta. Koska edelliset 
kaksi kongressia on jouduttu korona-
pandemiasta ja muista syistä johtuen 
perumaan, Kööpenhaminan kongressi 
tulee olemaan ensimmäinen lajiaan lä-
hes kymmeneen vuoteen.

Maailman humanistikongressi on 
kaikille avoin, mutta järjestämiskulujen 
kattamiseksi maksullinen tapahtuma. 
Pääaihepiiriksi vuodelle 2023 on valittu 
humanismi ja demokraattinen osallis-

tuminen. Sen alla ohjelman läpi kulke-
vina teemoina ovat yhteisö, vastuulli-
suus, valta, oikeus ja tieto. Kongressin 
ohjelma koostuu pääosin luennoista, 
paneelikeskusteluista ja erilaisista työ-
pajoista, sen pääkielenä on englanti.

Tapahtuma on oivallinen, näin lä-
hellä järjestettynä lähes ainutlaatuinen, 
paikka nähdä ja kuulla, mitä eri puolilla 
maailmaa tapahtuu ja sisarjärjestöissä 
toimitaan, ja tavata humanistisen ja 
sekulaarin maailmankatsomuksen ja-
kavia ihmisiä ympäri maailman. Tar-
kempaa tietoa ohjelmasta, aikatauluista 
ja osallistumismaksuista julkaistaan lä-
hempänä ajankohtaa.

Myös Suomesta kaivataan vapaaeh-
toisia mukaan tapahtuman järjestämi-
seen. Kongressiin vapaaehtoistehtäviin 
valituille korvataan kohtuulliset mat-
ka- ja majoituskustannukset eikä heiltä 
peritä osallistumismaksua. Vapaa-ajat-
telijain liiton edustajana kongressin 
valmistelun ohjausryhmässä on liiton 
varapuheenjohtaja Antti Värri, jolta voi 
pyytää lisätietoja ja johon kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä (antti.varri@va-
paa-ajattelijat.fi).

Vapaa-ajattelijain liitto on jul-
kaissut itsestään yleisesitteen. 
Nelisivuinen A5-kokoa oleva pai-
notuote on saatavissa paitsi suo-
meksi myös englannin kielellä.

Yhdistykset ja yksityishen-
kilöt voivat tilata esitettä liitosta 

jakoon maksutta.
Esite on julkaistu myös netissä, 

josta sen voi tulostaa, osoitteessa 
vapaa-ajattelijat.fi/media.

Esite on myös oppilaitoksille 
materiaalipalveluja tarjoavan 
SubjectAidin tarjonnassa.

YLEISESITE JULKAISTU
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UUTISIA JA ARTIKKELEITA

TAPAKULTTUURI MONIMUOTOISTUU
MAALLISTUMISEN MYÖTÄ

ESA YLIKOSKI  
FM, YHDENVERTAISUUSASIOIDEN 

NEUVOTTELUKUNNAN JÄSEN

Y hteiskunnan maallis-
tuminen muuttaa tapa-
kulttuuriamme. Elämän 
käännekohtia vietetään 
yhä useammin ilman 
kirkollisia toimituksia. 

Avoliitot, nimiäiset, siviilivihkimi-
set, uusperheet, exät ja nyxät, koulun 
elämänkatsomustiedot ja vaihtoeh-
totilaisuudet, nuoren Protu-leirit ja 
alokkaan sotilasvakuutukset ovat 
nykypäivää. Myös siviilihautajaiset 
yleistyvät hiljaa perässä.

Tässä kaikessa on niin opettelua 
nuorille kuin totuttautumista seni-
orikansalaisille kenties niin oman 
suvun kuin ystävienkin piirissä, 
perhejuhlissa ja laajemmin. Enää ei 
ole kohteliasta ihmetellä vauvan ni-
miäisissä, missä pappi viipyy. Maal-
listumisen kasvu ilmeisesti jatkuu 
Suomessa samoin kuin muissa Poh-
joismaissa ja Länsi-Euroopassa.

Evankelis-luteri laisen kirkon 
jäsenmäärä on pudonnut alle 2/3 
määräenemmistön, kun se oli vuo-
denvaihteessa 66,5 prosenttia. Hel-
singissä kirkon jäseniä on enää alle 
49 prosenttia väestöstä. Tapakulttuuri 
uudistuu omaa tahtiakin, mutta toi-
saalta sitä voidaan ja on syytä tukea 
hyvillä palveluilla.

Elämän käännekohtia 
uskonnottomasti

Avoliitot ovat hyvin yleisiä, ja seurus-
telukumppani tuodaan usein näytille 
perhejuhliin ennen kuin on muutettu 
yhteen. Tupaantuliaiset voivat olla 
sukulaisille ja kaveripiirille erikseen. 
Monessa perheessä esikoinen on syn-
tynyt jo avoliiton aikana. Toisissa 
perheissä lasten hankkiminen viipyy 
viipymistään - joko omasta tahdosta 
tai tahtomatta.

Vauvan nimiäiset voidaan pitää 
kotona tai isommassa tilassa. Siviili-
seremoniaan voi hankkia myös juh-
lapuhujan, mutta yleisimmin puhujia 

peruskoulun aikana, jos on siihen oi-
keutettu.

Elämänkatsomustiedon avaamis-
ta kaikille valittavissa olevaksi kat-
somusaineeksi uskonnon rinnalla 
eli kirkon jäsenten ET-kiellon pois-
tamista on vaadittu monelta tahol-
ta. Edes lukiolainen ei voi suorittaa 
opinnoissaan ET:n pakollisia kursse-
ja, jos on kirkon jäsen. Peruskoulun 
ja lukion todistuksesta ei tätä nykyä 
ilmene, onko suorittanut uskonnon 
tai elämänkatsomustiedon opinnot.

Nuorille on katsomuksellisesti 
tunnustukseton Protu-leiri eli Pro-
metheus-leiri vaihtoehtona kirkon 
rippileirille. Siihen osallistuu vuosit-
tain noin 1000 nuorta.

Erilaisilla järjestöillä on myös mui-
ta uskonnollisesti sitoutumattomia lei-
rejä eri ikäisille lapsille ja nuorille, ja ne 
soveltuvat myös 14-15-vuotiaille.

Osa uskontokuntiin kuulumatto-
mista nuorista ei osallistu millekään 
leirille, mutta silti vanhemmat ja iso-
vanhemmat voivat juhlistaa nuoren 
”aikuistumista”, tavanomaista pa-
remmilla lahjoilla. Myös nuoren iki-
oma matka yhdessä isovanhempien 
kanssa voi olla erityinen kokemus, 
olipa varsinainen synttäripäivä sitten 
alku- tai loppuvuodesta.

Varusmiespalveluksessa nuo-
ri joutuu jo alokkaana päättämään, 
osallistuuko kirkolliseen ohjelmaan 
vai sille vaihtoehtoiseen ohjelmaan. 
Alokaskauden lopussa annetaan joko 
uskonnollisesti sitoutumaton sotilas-
vakuutus ”kunniani ja omantuntoni 
kautta” tai uskonnollisesti julistuk-
sellinen sotilasvala ”kaikkivaltiaan ja 
kaikkitietävän edessä”. Isovanhem-
pien, setien, enojen ja tätien on hyvä 
muistaa, että uskonnoton sotilasva-
kuutus on myös perinteikäs eikä mi-
tenkään sotilasvalaa huonompi.

Siviilihautajaiset 
monimuotoistuvat

Siviilihautajaisten yleistyminen on osa 
hautauskulttuurin monimuotoistu-
mista. Siviilihautajaisten jäähyväis-/
saattotilaisuus ei päällisin puolin eroa 

Siviilihautajaisia voidaan pitää 
esim. Helsingin, Vantaan, 
Kirkkonummen, Nurmijärven, 
Hyvinkään, Riihimäen, 
Tampereen ja Turun seu-
rakuntien hautausmaiden 
kappeleissa. Sen sijaan 
siviilihautajaisia ei saa pitää 
esimerkiksi Espoon, Keravan, 
Järvenpään, Tuusulan, Lahden, 
Lappeenrannan, Jyväskylän ja 
Porin seurakuntien hautausmai-
den kappeleissa.

 ■ Siviilihautajaisten yleistyminen on osa hautauskulttuurin monimuotoistumista. 
Kuva Mukkulan kartanon jäähyväistilasta.
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riittää perhepiiristä. Monet kuitenkin 
tilaavat Pro-Seremonioista ainakin 
kivoja todistuksia siviilikummeille ja 
isovanhemmille annettavaksi.

Avioliittojakin solmitaan, ja ti-
lastojen mukaan siviilivihkimisten 
osuus niistä on jo liki 60 prosenttia. 
Siviilivihkijän saa myös virka-ajan 
ja -paikan ulkopuolelle, omanlaisen 
hääjuhlan yhteyteen. Useimmiten 
vihkiminen hoidetaan virastossa etu-
käteen, vaikka varsinainen hääjuhla 
olisi kuinka komia kotona, työväenta-
lolla, kartanossa tai vaikka rannalla.

Yhä useammat päiväkotilapsen 
perheet valitsevat ei-uskonnollisen 
vaihtoehdon, jos vanhempien eteen 
asetetaan valinta, osallistuuko lapsi 
uskonnollisiin tilaisuuksiin vai us-
konnollisesti sitouttamattomaan oh-
jelmaan. Sama tilanne on esiopetuk-
sessa ja peruskoulussa. ”Pikkukirkko” 
ja ”koululaisjumalanpalvelus” eivät 
ole pakollisia. Niiden tyrkyttäminen 
kuitenkin rikkoo varhaiskasvatus- ja 
opetussuunnitelman säätämää uskon-
nollista ja katsomuksellista sitoutta-
mattomuutta.

Opetushallituksen ohjeissa tode-
taan, että varhaiskasvatuksen/perus-
opetuksen järjestäjä voi päätyä myös 
siihen, että toimikauden/lukuvuoden 
ohjelmaan ei sisällytetä uskonnollisia 
tilaisuuksia ja toimituksia. Korona-
rajoitusten vuoksi tämä on paljolti 
toteutunutkin.

Mikäli tuohon ratkaisuun tar-
tutaan päiväkodeissa ja kouluissa, 
henkilöstön ei tarvitse järjestää ja 
valvoa kahta rinnakkaista ohjelmaa 
eikä huoltajien tarvitse tehdä valin-
taa, jonka osa kokee arkaluontoisen 
tiedon yksityisyyden suojan kannalta 
kiusallisena tai ahdistavana.

Peruskoulussa uskontokuntiin 
kuulumattomien oppilaiden ensisi-
jainen katsomusaine on elämänkat-
somustieto (ET) eikä uskonto. Osa 
uskonnottomista vanhemmista on 
kokenut elämänkatsomustiedon ope-
tusjärjestelyt ekaluokalla niin haas-
teellisena, että ET:n sijaan katsomus-
aineeksi on otettu uskonto. ET:ssä on 
nyt noin 10 prosenttia oppilaista, Hel-
singissä yli 26 prosenttia. Uskonnosta 
voi kuitenkin vaihtaa ET-opetukseen 

yleensä kovin paljoa kirkollisesta siu-
naustilaisuudesta, paitsi että papin tilal-
la on uskonnoton hautapuhuja. Puhujia 
kysytään esimerkiksi siviilijärjestöjen 
palvelukeskuksesta Pro-Seremonioista.

Hautajaisiin kuuluvat yleisesti jää-
hyväis-/saattotilaisuus, jossa vainaja 
on arkussa, ja sen jälkeen muistoti-
laisuus, joka perinteisesti on samana 
päivänä tai pian jäähyväis- tai saat-
totilaisuuden jälkeen. Tästä perin-
teisestä kaavasta saatetaan poiketa, 
mikäli hautausmaan kappelia ei saa 
käyttää siviilihautajaisiin tai sitä ei 
haluta käyttää.

Hautaustoimilaki säätää yleisen 
hautaustoimen seurakuntien hautaus-
maiden hoitoon. Siihen myönnetään 
rahoitusta valtion budjetista. Kun 
laki ei säädä hautausmaiden tai kre-
matorioiden kappeleista, tilanne nii-
den osalta on Suomessa kaksinainen. 
Monien seurakuntien hautausmaiden 
kappeleita voidaan käyttää siviilihau-
tajaistilaisuuksiin, mutta yhtä monien 
seurakuntien kappeleissa sitä ei sallita.

Mikäli kappelia ei ole voitu käyt-
tää, vainaja on saatettu hyvästellä lä-
hiomaisten toimesta esimerkiksi sai-
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raalan hiljentymishuoneessa, ja vasta 
muistotilaisuudessa ja mahdollisesti 
sitä edeltävässä uurnanlaskutilaisuu-
dessa on enemmän hautajaisväkeä.

Arkkuhautauksissa saattotilaisuus 
puheineen ja lauluineen voidaan pitää 
haudalla. Kun vainaja tuhkataan, voi-
daan hautajaistilaisuus, jossa vainaja 
on arkussa, pitää myös hautausmaan 
ja sen kappaelin ulkopuolella.

Kirkon hautausmaiden ulkopuo-
liset tilaisuudet yleistynevät lähitule-
vaisuudessa, kun uusia, kokonaan us-
konnottomia tiloja siviilihautajaisten 
saattotilaisuuteen on alettu hankkia. 
Esimerkiksi uusi hautaustoimisto Me-
mor Design on tehnyt sopimuksia uu-
sien hautajaistilojen tarjoajien kanssa 
pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa.

Varsinkin kaupungeissa tuhkaus-
ten osuus on kasvanut. Tuhka voidaan 
sirotella myös hautausmaiden ulko-
puolella maa- tai vesialueen omistajan 
luvalla. Merikaupunki Kotkassa jo yli 
10 prosenttia vainajista päätyy tuhka-
na mereen.

Joskus uskonnottoman vainajan 
omaiset saattavat pyytää pappia pitä-
mään siunaustilaisuuden kappelissa. 

Hautaustoimilaki kuitenkin velvoit-
taa toimittamaan hautauksen vaina-
jan vakaumusta kunnioittaen, joten 
pappi ei voi suorittaa siunausta vain 
sen takia että se olisi joistakin omai-
sista kätevää.

Hautaustoimistoista, Pro-Seremo-
nioilta sekä Vapaa-ajattelijain liiton 
yhdistyksiltä ja Humanistiliitolta voi 
saada neuvoja siviilihautajaisten käy-
tännön järjestelyihin. Helsingissä on 
Hietaniemen tunnustukseton krema-
torion kappeli, jota käytetään myös 
espoolaisten ja vantaalaisten vainajien 
hautajaistilaisuuksiin ennen tuhkausta.

Maallistuminen ilmenee ennen 
muuta kantasuomalaisessa väestös-
sä. Samaan aikaan tapahtuu moni-
kulttuuristumista; islaminuskoisten 
määrä on lisääntynyt. Kuitenkin huo-
mattava osa maahanmuuttajistakin 
on maallistuneita, ei-uskonnollisia, 
joten uskontoa tai katsomusta ei voi 
päätellä ulkonäöstä. Tarvitaan ja on 
syytä jakaa tietoa uskonnonvapau-
desta, maallisesta suomalaisesta ta-
pakulttuurista ja esimerkiksi elämän-
katsomustiedosta islamin uskonnon 
vaihtoehtona.

 ■ Maallistumisen kasvu jatkuu. Enää ei ole kohteliasta ihmetellä vauvan nimiäisissä, missä pappi viipyy.
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YHDISTYSKIERROSHAASTATTELU

OLIVERA: 
THANK 

GOD 
I'M AN 

ATHEIST
RIKU SALMINEN 
KUVA: @KUVAILEVA, 
TIINA SALMINEN

Olivera eli Katriina Ul-
lakko on 27-vuotias 
espoolainen laulaja 
ja lauluntekijä. Suu-
relle yleisölle hän tuli 
tutuksi Uuden Musii-

kin Kilpailussa, jossa hänen omakus-
tanteena julkaisemansa Thank God I’m 
an Atheist -kappale sijoittui neljänneksi 
jättäen taakseen useita isojen levy-yh-
tiöiden artisteja. Oliveran kappaleet 
keräävät Spotifyssa noin sata tuhatta 
kuuntelijaa kuukaudessa. Soolouransa 
ohella hän kirjoittaa kappaleita myös 
muille kansainvälisille artisteille.

Kerro lukijoillemme aluksi, kuka on 
Olivera ja miten Olivera eroaa Katrii-
nasta?
Taiteilijanimi on minulle pelastusrengas. 
Alusta asti oli selvää, että minulla pitää 
olla nimi, jolla erotan eri roolini toisis-
taan, eli milloin olen artisti, esiintyjä, kir-
joittaja ja milloin äiti, puoliso tai ystävä.

Kun tein Thank God I am an Atheist 
-kappaleen, ajattelin että voisin julkaista 
sen jollain toisella artistinimellä. Tämä 
siksi, että kuvittelin voivani loukata jo-
tain, jos julkaisen kappaleen Oliverana. 
Nämä ajatukset saivat tajuamaan, että 
minulla on oikeasti ollut blokkeja – olen 
huolehtinut siitä, mitä oma äiti, jotkut 
sukulaiset tai tietyt ystävät sanovat tai 
ajattelevat joistain teksteistäni. Ajatte-
lin jopa, että kehtaanko mennä tämän 
kappaleen kanssa valtakunnalliseen 
TV-lähetykseen!

Mutta kun lopulta päätin julkaista 
kappaleen Oliverana, olin todella positii-
visesti yllättynyt siitä, kuinka positiivista 
palaute oli. Odotin saavani negatiivisen 
kommenttiryöpyn suoraan naamalle, 
mutta sellainen on jäänyt oikeastaan 
kokonaan keskustelupalstoille, joita en 
ole seurannut, mutta lähipiirini mukaan 
sielläkin on pysytty asialinjalla.

Toivon, että tämä johtuisi ainakin 
osaltaan siitä, että artistina minua pi-
dettäisiin ehkä helposti lähestyttävänä, 
enkä ärsytä yleisesti. Ainahan joku pro-
vosoituu, mutta tarkoitukseni oli tällä 
kappaleella herättää keskustelua ja se 
näyttää onnistuneen.

Miksi juuri tämä teema ja kappaleen 
nimi?
Jumala on sellainen asia, josta meillä 
kaikilla oikeastaan pitäisi olla jonkin-

lainen käsitys. Kun joku kysyy Ricky 
Gervaisilta, uskooko hän jumalaan, on 
hänellä tapana vastata osuvasti ”Mihin 
niistä?”. Fanitan Rickyä muutenkin 
melko lailla. Hän muuten tykkäsi Twit-
terissä UMK-julkaisustani, mistä olen 
äärettömän otettu!

Perheeni oli melko perustapakris-
titty suomalainen, luterilainen perhe ja 
itse olen ollut mukana uskonnontunneil-
la ja käynyt rippikoulun, kuten suurin 
osa. Luterilaisuushan on sinällään aika 
hajutonta ja mautonta verrattuna esimer-
kiksi katolisen tai ortodoksisen kirkon 
mahtipontisiin ja upeisiin rituaaleihin. 
Siksi on helppoa ymmärtää, miksi Keski- 
ja Etelä-Euroopassa kirkko pitää parem-
min pintansa kuin täällä meillä.

Tavallaan ajatus siitä, että voisi 
olla osa jotain suurta kertomusta, on 
kiehtova. Minussa alkoi joskus rippi-
koulun jälkeen herätä sellainen ajatus, 
että olisiko ikuinen elämä edes kiva 
juttu. Käynnistyi filosofinen pohdinta, 
joka toivottavasti jatkuu läpi elämäni. 
Aloin lukea laajemmin ihmiskunnan 
historiasta, ja uskonnoista sen osa-
na. Minua on aina kiinnostanut elä-
män tarkoitusta enemmän se, miksi 
meillä ihmisillä on niin suuri pak-
komielle keksiä elämälle tarkoitus. 

Kuinka tekstisi ja kappaleesi syntyvät?
Kirjoittaminen on minulle aina eri-
tyinen prosessi. Pop-lyriikat yleensä 
käsittelevät romanttista parisuhderak-

kautta – ”Olis ihanaa olla sun kanssa”, 
”On ihanaa olla sun kanssa” ja ”Ei ole 
enää ihanaa olla sun kanssa”. Tälle 
konseptille on olemassa valmis teema, 
mutta minusta se on liian helppoa. Itse 
haluan lähteä aina isommasta tarinas-
ta ja vaikka pop-lyriikan pitää olla aika 
yksinkertaista ja vetää mutkia suoriksi, 
pyrin saamaan teksteihini isompia ja 
tärkeämpiä teemoja ja sanoja.

On hienoa, että myös muille artis-
teille kirjoittaessani saan yleensä aika 
vapaat kädet, vaikka erityisesti elekt-
ronisen tanssimusiikin saralla aihei-
den kavalkadi on usein suppea. Ha-
luan teksteissäni vangita mielentiloja 
ja tunnelmia ja tuoda ne kuuntelijoille 
elämyksinä. Sanojen kautta esittäjän 
ääni toimii soittimena muiden joukos-
sa ja yksinkertaisillakin elementeillä 
pystyy rakentamaan jotain erityistä, 
jonka jokainen voi kokea omalla taval-
laan. Oliverana esiintyessäni ja itselleni 
kappaleita tehdessäni saan sitten tuoda 
hiukan enemmän minulle tärkeitä sisäl-
töjä mukaan myös teksteihini.

Taide ja musiikki ovat omiaan täyt-
tämään sitä tilaa, jota joillakin ihmisil-
lä täyttävät uskonnot. Kun tarjolla on 
paljon erilaisia tekstejä ja musiikillisia 
elämyksiä, ihmiset voivat tavallaan 
valita isosta buffet-pöydästä juuri niitä 
sisältöjä, joita itse haluavat elämäänsä. 
Myös kirkon sisällä nousee toisinaan 
kritiikkiä niin kutsuttua supermarket-
tihengellisyyttä kohtaan. Mielestäni on 

ainoastaan fiksua jättää mädät omenat 
kauppaan. Historiassa on tarpeeksi 
esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun 
ihmiset hotkaisevat kokonaisen ideolo-
gian pureksimatta. 

Mitä tiedät vapaa-ajattelijoista?
Muistan joskus lukeneeni Vapaa Ajat-
telija -lehteä ja olen jopa harkinnut jä-
seneksi liittymistäkin. Yksi tärkeä asia 
vapaa-ajattelijoiden asialistalla on us-
konnottomien elämänkaaritapahtumien 
järjestämisen tukeminen. Esimerkiksi 
hautajaisissa tietty kaavamaisuus auttaa 
omaisia käsittelemään suruaan ja sere-
moniat ovat hyvä keino alleviivata elä-
män suuria hetkiä myös iloisissa asioissa. 
Yhä maallistuvammassa yhteiskunnassa 
tälle on myös kasvava tarve.

Omat ihanat hääni järjestin Hel-
singin kasvitieteellisessä puutarhassa, 
mutta tilaisuuden sumpliminen vaati 
aika paljon kekseliäisyyttä ja oma-aloit-
teisuutta – puutarha kun ei tarjonnut 
valmista vihkimispakettia.

Maailmassa on merkityksiä myös 
ilman uskoa yliluonnolliseen. Yleinen 
mielikuva ateistista tuntuu olevan, että 
he näkevät maailmassa vain molekyy-
lejä ja tapahtumia vailla merkitystä. Se 
on hassua – itse kun olen tämmöinen 
elämän mystisen luonteen ikuinen ih-
mettelijä.

Twitter ja Facebook: @helloimolivera, 
Instagram: @oliveramusic

VAPAAKLUBI SYNTYI TAMPEREELLE
PETRA PACKALÉN

U uden ja upean Vapaaklu-
bin avajaisia vietettiin 
huhtikuussa Tampereel-
la. Paikallisyhdistyksen 
toimistotilat kokivat mul-
listuksen, kun pienelle 

käytölle jääneet toimistokalusteet saivat 
lähteä ja tilalle rakennettiin paremmin 
nykyistä käyttöä palvelevaa. Myös osa 
pinnoista sai uutta väriä ja tietysti huo-
lella mietittyjä sisustuselementtejä.

- Idea syntyi, kun järjestimme koro-
narajoitusten aikaan silloisella toimis-
tolla ”baari-iltoja”, joissa osa väestä oli 
paikan päällä ja osa etänä. Oma kokoon-
tumistila koettiin hyväksi ajatukseksi, 
mutta koska se oli kovin toimistomai-
nen, päätettiin sitä hieman ehostaa. Sa-
malla tuotiin myös vapaa-ajattelijuutta 
enemmän esille toimiston ulkopuoli-
sille käyttäjille, kommentoi Tampereen 
vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja Riku 
Salminen projektin alkuperää.

Puheenjohtajan mielestä tärkeää 
on, että tilaa pystytään edelleen käyt-
tämään kokouksiin ja että se on myös 
suhteellisen helposti muokattavissa, 
esimerkiksi siirrettävillä pöydillä.

- Ajatuksena oli, että kokousten li-
säksi tilaa voidaan käyttää myös viihtyi-
siin illanistujaisiin, luentoihin ja etänä 
seurattaviin keskusteluihin.

Ensimmäinen Vapaaklubi Live -lä-
hetys nähtiinkin klubilta jo 5. touko-
kuuta. Livestriimiin saatiin vieraaksi 
uskonnoton juhlapuhuja Laura Män-
tysalo Pro-Seremonioista, joka kertoi 
perhejuhlien merkityksestä ja vinkkejä 
niiden järjestämiseen uskonnottomas-
ti. Tallenne on katsottavissa Tampereen 
vapaa-ajattelijoiden Youtube-kanavalta.

Talkoilla tehty

Yhdistyksen aktiivi Leena Muranen oli 
yksi Vapaaklubin rakentamiseen osal-
listuneista.

- Remontti ei ollut erityisen työläs 
omasta näkökulmastani. Mutta tietysti 
toiset kiskoivat hyllyjä seiniltä ja porasi-
vat kiviporalla kattoon reikiä verhokis-
koa varten, kun itse lähinnä vain maa-
lailin ja toimin sisustussuunnittelussa 
sekä materiaalien hankkijana.

Hommissa nähtiin lopulta väkeä 
myös yli yhdistysrajan.

- Aktiivit etsiytyivät paikalle Dis-
cord-serverillä ydinporukan kesken 
käydyn viestienvaihdon myötä melko 
oma-aloitteisesti. Ketään ei erityisem-
min tarvinnut houkutella messiin. 
Mukana oli lopulta kourallinen meitä 
hallituslaisia, mutta myös esimerkiksi 
kirkkoon kuuluva aviomieheni lähti mu-
kaan talkoilemaan, Muranen naurahtaa.

Tampereen Pienteollisuustalossa si-
jaitseva toimisto on hyvällä paikalla lähel-
lä rautatieasemaa. Ihan vieressä on myös 
Tampereen yliopisto, Tampere-talo sekä 
kivenheiton päässä uusi Nokia Arena.

- Toimistolla on keskeinen sijainti, 
jota on ehdottomasti hyödynnettävä. 
Kodinomaisen (ja tarvittaessa klu-
bimaisen) tunnelman myötä tila on 
monikäyttöisempi. On täysin mieli-
kuvituksemme rajoissa, miten monilla 
eri tavoilla keksimme tilaa hyödyntää. 

Tällä hetkellä päätään ovat nostaneet 
yhteiset hengailuillat ja viihtyisämmät 
kokoukset. Yhteinen tila kasvattaa ryh-
mähenkeä, sanoo Muranen.

Viihtyisyyttä Vapaaklubilla on osal-
taan takaamassa myös uusi sisustus ja 
sen yksityiskohdat. Kaksi seinäpinnois-
ta sai uudeksi värikseen Tampereen 
yhdistyksen logosta tutun tumman-
sinisen. Vanha oranssi seinä sai pitää 
pienen osan väristään, nimittäin liekin 
muodossa. Tummempaa oranssia tilaan 
tuovat pimentävät verhot, jotka ovat tar-
peen lähetyksiä tehtäessä.

Täydelliseksi ideaksi osoittautui 
myös maalatulle seinälle ripustetut tau-
lut. Niihin nimittäin valittiin yhdessä 
Vapaa Ajattelija -lehden kansia, ja vie-
läpä jokaiselta vuosikymmeneltä. Lisäk-
si tehtiin työtä yleisen siisteyden eteen 
muun muassa kierrättämällä käyttämä-

Yhteinen tila kasvattaa 
ryhmähenkeä

töntä tavaraa pois ja vetämällä piuhoja 
piiloon katseilta.

Mallia muille

Toimiston remontti tuli suhteellisen 
halvaksi.

- Käytimme hyvin paljon kierrätet-
tyä tavaraa ja tutkimme hintoja ennen 
hankintaa. Kokonaiskustannukset jäi-
vät alle 1000 euron, joka sisälsi talkoo-
väen pizzatkin! Jatkossa tullaan vielä 
hankkimaan karaokelaitteisto, kun so-
pivat sellaiset löytyvät, kertoo Salminen 
remontin hinnasta.

Suunnitelmissa on myös livestrii-
milaitteiston päivittämistä. Esimerkiksi 
parempi mikrofoni parantaisi, no, yl-
lättäen ääntä. Lisäkameralla saataisiin 
lisää eloa lähetyksiin, kun kuvakulmia 
voitaisiin vaihdella. Alustajien ja kes-
kustelijoiden on myös hyvä näkyä, joten 
tällaiseen käyttöön omistetut led-va-
laisimet eivät olisi pahitteeksi. Riittävä 
verkkoyhteys on myös tarpeen, ja se toki 
toimistolta jo löytyykin.

Sisustuksessa käytettiin myös kier-
rätettyä tavaraa.

- Omakohtaisen kokemuksen myötä 
voin sanoa, että niin Tori.fi:n ja somen ros-
kalava-ryhmien kuin lähipiirin ullakko-
varastojenkin hyödyntäminen tällaisissa 
projekteissa kannattaa, sanoo Muranen. 
Hänen mielestään ideaa voi kopioida myös 
muihin paikallisyhdistyksiin.

- Liiton jäsenille lähetän rohkaisevat 
terveiset ryhtyä itsekin pieneen ehostuk-
seen omilla toimistoilla. Monipuolinen 
viihtyvyys pelaa lopulta suurta roolia 
yhteistoiminnassa. Jos ei kukaan ydin-
porukasta osaa oikein sanoa, mitä tilalle 
voisi tehdä, kannattaa rohkeasti miettiä 
lähipiiristä ihmistä, jolle sisustaminen 
on kiinnostuksen kohde. Hän voi olla 
hyvinkin kiinnostunut auttamaan.

Tampereen vapaa-ajattelijoiden ta-
pahtumakalenteria kannattaa seurata 
osoitteessa tampere.vapaa-ajattelijat.fi 
ja Facebook-ryhmässä. Suurin osa alus-
tuksista tullaan striimaamaan ja muut-
kin kuin tamperelaiset ovat tervetulleita 
paikalle!
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UUTISIA JA ARTIKKELEITA

PÄIVI KOVANEN, KT

Uskonnon oppikirjat on hyvä ot-
taa tarkasteluun nyt, kun ope-
tussuunnitelman perusteiden 
(2014) muutosten tulisi jo su-

juvasti toteutua käytännössä. Oppikirjat 
ovat hyvä muutoksen tarkkailun väline, 
koska ne useimmiten ohjaavat vähintään 
jossain määrin opettajan otetta kunkin 
aineen käsittelyssä. Olen aiemmin peran-
nut WSOY:n Suuri Kertomus. Elämä edes-
sä -oppikirjan (1.-3. painos 2007) käyttäen 
sisällön analyysiä (Kovanen 2017).

Kiinnostuin tuolloin aiheesta, koska 
opetuksen sanottiin olevan ei-tunnustuk-
sellista ja siksi kaikille soveltuvaa hyvän 
elämän evästä. Päätelmä oli kuitenkin 
päinvastainen, eli oppikirja oli hyvin 
ev.lut.painotteinen ja tunnustuksellinen 
sisältäen runsaasti niin rukouksia kuin 
virsiäkin.

Nyt tutkailen kahden uskontokir-
jasarjan alaluokkien (1-3) oppikirjojen 
sisältöä niiden yleisen lähestymistavan 
mukaan. Kirjat ovat Sanoma Pron Aarre 
1, 2 ja 3 sekä Otavan Sydän 1, 2 ja 3 (seu-
raavassa lehdessä).

Pelottelua, harhaanjohtamista, 
lahjontaa

Aarre-uskontokirjojen ensimmäisessä 
osassa (ekaluokkalaisten uskonto) on 
28 tekstisivua, joita voidaan pitää ylei-
sesti elämään ja sen ohjenuoriin – ka-
verisuhteisiin, tapoihin ja sääntöihin 
– liittyvänä (eettisenä) osuutena. Näitä 
käsittelevät tekstiosuudet on otsikoitu 
seuraavasti: Yhdessä on mukavaa, Yhtei-
nen maailma ja Ole hyvän puolella. Tällä 
viimeisellä otsikolla haluttanee vinkata 
jo ekaluokkalaisille, että uskonto johtaa 
väistämättä kohtaamaan myös pahan.

Aarre 1:n uskonnollinen tekstiosuus 
sisältää yhteensä 34 sivua, jotka on ot-
sikoitu: Elämää Palestiinassa, Matka 
jouluun, Matka kirkkoon ja Matka pää-
siäiseen. Kukin näistä luvuista on kirjoi-
tettu tarinaksi, jossa toisiinsa kietoutuvat 
lapsille tutut, arkipäiväiset kokemukset ja 
uskonnolliset tarinat rituaaleineen. Kap-
paleiden rakenteissa on ilmeistä myös 
muun kuin kristillisen opin pois sulke-
minen. Esimerkiksi Matka kirkkoon alkaa 
tarinalla Jeesuksesta (s. 43-44) ja saman 
luvun kappale Kristitty kertoo vain kas-
teesta ja liittymisestä kristittyjen jouk-
koon, ei nimen saamisesta, muista ni-
men antamisen tavoista puhumattakaan 
(s. 52). Aarre 1:ssä Jeesus mainitaan 49 ja 
Jumala 2 kertaa.

Aarre 2 sisältää yhdeksän lukua. 
Niistä neljä on etiikan osuutta (24 teks-
tisivua) ja neljä niin sanotun oman us-
konnon tekstejä (28 tekstisivua). Yksi 
luku on otsikoitu Kirkkoja ja uskontoja 

(5 sivua), ja se sisältää kappaleet, jotka 
kuvaavat luterilaista, ortodoksista ja ka-
tolista kirkkoa sekä islamia. Lisäksi on 
kappale Uskontojen maailma, joka tois-
taa edellä mainitut kristilliset kirkot ja 
islamin sekä nimeää niiden pyhät paikat 
ja kirjat.

Uskontojen maailma kertoo myös (s. 
64): ”Maailmassa on myös paljon ihmisiä, 
jotka eivät kuulu mihinkään uskontoon. 
Heitä kutsutaan uskonnottomiksi.” En 
ymmärrä, mitä tässä tarkoitetaan uskon-
toon kuulumisella ja uskonnottomalla. 
Jotta näin voi sanoa, olisi ehkä ensin ku-
vattava laajemmin erilaisia maailmanku-
via ja -katsomuksia, uskomuksia, uskoa, 
uskontoa, uskonnollisia ja ei-uskonnol-
lisia yhteisöjä jne. Esimerkiksi kristilli-
syyttä kuvataan yhtenäisenä yhteisönä, 
vaikka sillä on huima määrä lokeroita, 
joissa kussakin usko ja uskonto ilmene-
vät eri tavalla.

Aarre 2:n sisällöstä otan esiin vielä 

USKONNON OPPIKIRJOISTA OPITTUA
Kummallista kerrottavaa lapsille

T arkastellut uskonnon oppikirjat 
edustavat kaikki oletusta, että 
lapsi on jo käynyt harjoittele-
massa uskonnollista polkua. 

Tätä perehdytystä toteuttavat pyhäkoulut, 
seurakunnan kerhot ja valitettavasti myös 
päiväkodit, vaikka varhaiskasvatuksen 
perusteet (2018) eivät tähän ohjaa. Sekä 
kirjojen rakenne että sisällön jaottelu tar-
joavat runsaasti toistoa jo aiemmin tutulle 
sisällölle.

Kirjojen rakenteessa on huomionar-
voista, että uskonnollinen tarina kietoutuu 
arkisten valintojen ja niitä koskevien (eet-
tisten) pohdintojen ympärille, osin niiden 
suoraksi viitteeksi. Tällainen tarinallisuus 
on keino ylläpitää ja jatkaa lapsen ajatte-
lulle ominaista kuvitteellisen ja todellisen 
aineksen sekaantumista. Tästä muovautuu 
niin sanottu lapsen usko, josta irtautumi-
sen monet kokevat vaikeaksi. Osasyynä on 
pelko, joka juurtuu jo varhain.

Toisto on vahva tekijä asian kuin asian 
todeksi muuttamisessa. Siihen perustuvat 

osin myös salaliittoteoriat. Uskonnon kir-
jasarjoista sekä Aarre että Sydän perusta-
vat toiston varaan. Tarpeeksi toistamalla 
ihminen uskoo jopa omiin valheisiinsa. 
Tässä mielessä usko joulupukkiin on yhtä 
relevantti kuin mikä muu usko tahansa. 
Ja parempikin, koska joulupukki on hyvä 
tyyppi (Perunka, 2020). Uskoa vahviste-
taan myös sen rituaaleilla ja niiden tois-
tuvuudella uskonnon harjoittamisessa; 
syntyy tuttuus.

Uskon vahvistajana voidaan pitää 
myös Raamatun teksteihin sisältyviä 
pelotteita ja raakuuksia. Esimerkiksi Ju-
mala tuhosi kaikki ihmiset paitsi Nooan. 
Faarao päätti surmattaviksi kaikki poi-
kalapset, vain Mooses pelastui. Jeesus 
päätettiin surmata ristille ripustamalla. 
Toisaalta kristinuskoon sisältyy myös 
ajatus, jonka mukaan Jumalan tahdon 
noudattaminen tuo ihmiselle hyvää (Ju-
mala kyllä auttaa minua taistelussa) ja 
tottelemattomuus pahaa (jumala suuttui 
ja karkotti ihmisen puutarhastaan).

muutaman havainnon. Luku Yhdessä (s. 
6) kuvaa kouluun palaamista kesäloman 
jälkeen, ja siihen on sisällytetty niin sa-
nottu kultainen sääntö: ”Kaikki, minkä 
tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää 
se heille”. Kultaisen säännön juuret ja 
sisältö on tässä selvästi yhdistetty kris-
tilliseen oppiin, vaikka ne löytyvät niin 
itäisistä kuin läntisistäkin uskonnoista ja 
filosofioista.

Luvussa Kristinuskon pyhä kirja ker-
rotaan tarinaa maailman synnystä eli Ju-
malan luomistyöstä. Sivulla 26 viitataan 
Raamatun tekstiin, ja sen mukaan maa-
ilma syntyi ”Jumalan tahdosta”. Lisäksi 
todetaan, että ”Tiedemiehet tutkivat jat-
kuvasti, miten kaikki on saanut alkunsa”. 
Sivu 28 jatkaa: ”... Jumala loi maailman.” 
Kun tiedemiehet on laitettu näiden Juma-
lan töiden väliin, se tarkoittanee lapsen 
mielessä, että tiedemiehet tutkivat Juma-
lan luomistöitä.

Aarre 2:ssa on kaksi lukua, jotka kes-
kittyvät tunteisiin ja niiden käsittelyyn: 
Puhutaan tunteista ja Tunteesta toiseen. 
Puhutaan tunteista -lukuun on sisällytet-
ty kateus ja pettymys sekä siitä seuraava 
kiukku ja suuttumus. Tunteesta toiseen 
puolestaan keskittyy pelkoon, suruun ja 
myötätuntoon. Tämä painotus ei vastaa 
tieteen (psykologian tutkimuksen) ni-
meämiä ihmiselle, ja osin eläimillekin, 
yhteisiä tunteita – pelko, viha, ilo, suru 
ja yllättyneisyys. Tuntuisi loogiselta, että 
tätä jaottelua noudatettaisiin ja että näi-
den tunteiden tunnistaminen sekä itsessä 
että toisessa olisi eettisen opetuksen pe-
rustana. Lisäksi voinee ihmetellä, miksi 
korostus on ikävissä tunteissa, ja mitä 
tällä painotuksella mahdollisesti tavoi-
tellaan.

Ja vielä, luvussa Kirkkoja ja uskontoja 
kuvataan luterilaista kirkkoa sen rituaali-
en kautta eli kaste, rippikoulu ja avioliitto. 
Olennaista kaikissa näissä on lapsiin ve-
toava maininta: lahjat. Kaikkiaan Aarre 
2:ssa mainitaan Jumala 21 kertaa ja Jeesus 
40 kertaa. Sekä Aarre 1 että 2 mainitsevat 
kirkon pyhänä paikkana.

Aarre 3 jatkaa paljolti edellisten Aar-
teiden tapaan, eli kytkee uskonnollisen 
aineksen lapsille tuttuihin tapahtumiin. 
Aiemmista poiketen Aarre 3:ssa on piir-
rettyjen kuvituskuvien rinnalla enemmän 
valokuvia, jotka esittävät uskonnollisia ta-
pahtumia ja tilanteita, erityisesti uskon-
nollisia rituaaleja. Sivulla 48 esitetään 
vuodenkierto korostaen kristillisiä joulun 

ajan juhlapäiviä, esimerkiksi joulupäivä, 
Jeesuksen syntymä ja uusivuosi, Jeesuk-
sen nimen päivä. Vastaavasti sivulla 80 
esitetään pääsiäisen ajan juhlapäivät. Täl-
lä tavalla syklisesti esitettynä vuosi näyt-
tää lähes täydellisesti kristillisyyteen 
sidotulta.

Patriarkat-osuudessa kerrotaan Abra-
hamista. Abrahamilla ja vaimollaan Saa-
ralla ei ollut lasta, joten Abrahamin lapsen 
synnyttäjäksi valittiin toinen nainen, Ha-
gar. Hagarin synnyttämä poika sai nimen 
Ismael. Vuoden kuluttua Saarakin kuiten-
kin synnytti pojan, ja pojan nimeksi tuli 
Iisak. Jos tekisin tässä Päivi Räsäset, niin 
uskoisin Raamatun kertomaa Abrahamin 
ja Saaran puuhista totuutena, jonka mu-
kaan vieraissa käyminen ja siitä seuraava 
sijaissynnyttäminen on kristityille suo-
siteltava toimintatapa. Lopulta kuitenkin 
Hagar ja Ismael karkotettiin Abrahamin 
kodista. Sivulla 19 todetaan: ”Ismaelia pi-
detään islamin uskon kantaisänä”. Näin 
islam käytännössä ohjataan sivuraiteelle 

verrattuna kristinuskoon, minkä tarkoi-
tus lienee pitää islamia vääränä valintana.

Aarre 3:n sivulla 81 alkaa tarina Ju-
malan luomistöistä. Alussa todetaan 
asiaankuuluvasti, että nämä tarinat ovat 
ihmisten luomia, ja että niitä kutsutaan 
myyteiksi. Raamatun luomiskertomuk-
sen sanotaan kuvaavan, kuinka maailma 
syntyi ja miten paha tuli maailmaan. 
Näistä kertomuksista ovat lähtökohtaises-
ti peräisin niin ihmisen kaikkivoipaisuus 
(”lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa 
se valtaanne”) kuin käärmeen pahansuo-
paisuus (”käärme houkutteli ihmiset rik-
komaan Jumalan käskyä”).

Jeesus mainitaan kirjassa 43 kertaa, 
Jumala 93 kertaa. Myös vastaavat nimik-
keet ovat toistuvasti käytössä (isä, poika, 
herra, Kristus).

Artikkelin toinen osa julkaistaan 
Vapaa Ajattelija 3/2022:ssa. Siinä 

arvioidaan Sydän 1, 2 ja 3 -kirjat sekä 
tehdään loppuyhteenveto.

USKONNOSTA JA SEN OPETUKSESTA

”Huolestuttavinta on oppikirjojen vähäinen sitoutuminen 
tietoon ja erityisesti tiedonhankintaan.”

LÄHTEET
Aarre 1, Sanoma Pro Oy 2013 (1.-2.painos). Tekijät 
Koivukoski Titta, Kortekangas Vuokko, Nisonen 
Riitta, Parviola Jarno, Töllinen Markku ja Vaaramo 
Riitta.
Aarre 2, Sanoma Pro Oy 2017 (1.-4.painos). Tekijät 
Koivukoski Titta, Kortekangas Vuokko, Nisonen 
Riitta, Parviola Jarno, Töllinen Markku ja Vaaramo 
Riitta.
Aarre 3, Sanoma Pro Oy 2021 (1.-9.painos). Tekijät 
Koivukoski Titta, Nisonen Riitta ja Töllinen Mark-
ku.
Kovanen, Päivi 2017. Näin oppikirja manipuloi eka-
luokkalaisia. Vapaa Ajattelija 2/2017, s. 8-10.
Perunka, Eero 2020. Joulupukki, tuhatvuotinen 
arvoitus.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2014, e-perusteet.opintopolku.fi (luettu 4.4.20022)
Pulkkinen, Risto 2014. Suomalainen kansanusko, 
samaaneista saunatonttuihin, Helsinki:Gaudeamus.
Suuri Kertomus, Elämä edessä WSOY (1.-3. painos 
2007). Tekijät Nisonen Riitta, Pyysiäinen Markku 
ja Töllinen Markku.

Ihmiset luokitellaan pahoiksi, mikä 
mielestäni on kummallista kerrottavaa 
kolmasluokkalaisille ja sitä nuoremmille. 
Kun Raamatun kertomukset on kiedottu 
arjen valintojen ja päätösten tekemiseen – 
olenko hyvä vai paha – lapsen mieleen voi 
takertua ajatus, että vain Jumalan avulla 
onnistun olemaan hyvä. Ristiriita Juma-
lan hyvyydestä ja asettumisesta jonkun 
puolesta toista vastaan ei tue muuta kuin 
uskoa.

Hyvä ja paha ovat kuitenkin filosofi-
sen pohdinnan aineksia; on hyvä pohtia 
eri näkökulmista, mikä on hyvää ja mikä 
ei. Tietääkseni vain psykopaatteihin pä-
tee pahan määritelmä siinä mielessä, että 
heiltä puuttuu kyky tunnistaa omia ja toi-
sen tunteita ja kyky empatiaan.

Huolestuttavinta on oppikirjojen vä-
häinen sitoutuminen tietoon ja erityisesti 
tiedonhankintaan. Osittain niiden tavoite 
näyttää suorastaan päinvastaiselta.
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UUTISIA JA ARTIKKELEITAARVOSTELU

”Vuodesta toiseen leiriläiset ovat kertoneet, 
kuinka tärkeitä leirit ovat heille olleet.”

RISTO PUUMALAINEN

Edellisessä Vapaa Ajattelijassa 
kerroimme lyhyesti Promet-
heus-leirien historiikista, nyt 
katsomme teoksen sisältöä 
tarkemmin. Koko kirjaan voi 
parhaiten tutustua ostamalla 

sen Protun toimistolta (Palkkatilankatu 
3, Helsinki) tai osoitteesta protu.fi/yhte-
ystiedot. Samalla tuet Prometheus-lei-
rien tärkeää toimintaa.

Pyry von Bagh onnistui urakassa, 
joka monilta aikaisemmin yrittäneiltä 
on jäänyt kesken: hän sai kirjoitettua 
101 sivua Prometheus-leirien historiaa. 
Kuten kaikessa kirjoitetussa historiassa, 
myöskin hänen tekstissään on vain pieni 
osa tapahtumista. Siitä von Bagh mainit-
seekin johdannossa: ”Lukijan on tärkeä 
muistaa, että valinnat sen suhteen, mitä 
historiikkiin mahtuu, on tehty subjektii-
visen harkinnan perusteella. Nyt tehdyt 
valinnat eivät missään tapauksessa ole 
ainoita oikeita.” Sama pätee myös tähän 
historiikista kirjoittamaani esittelyyn.

Prometheus-leirin tuki ry:n (Protun) 
hallitus oli pyytänyt historiikin kirjoit-
tajaa haastattelemaan jokaista puheen-
johtajana toiminutta henkilöä. Heidän 
osuutensa onkin kirjassa kohtuullisen 
iso, noin kolmannes. Jokaiselta puheen-
johtajalta kysyttiin suunnilleen samat 
kysymykset: puheenjohtajakautesi haas-
teet ja ongelmat, visiot ja onnistumiset ja 
mitä haluat sanoa nykyisille protulaisille. 
Jokainen puheenjohtaja edusti vain osaa 
Protun historiassa ja se näkyy vastauk-
sissa. 30 vuoteen sisältyy monia muutok-
sia aina yhdistyksen perustamisesta sen 
modernisointiin.

Leiriläisten, apuohjaajien, ohjaa-
jien, kouluttajien ja kokkien muistot ja 
mietteet vuosien varrelta jäävät paljolti 
tekstissä kertomatta. Kirjan hieno ku-
vitus kuitenkin kertoo omalla tavallaan 
heidän ja leirien toimista ja tunnelmista.

Vapaus kokeilla, oppia ja onnistua

Ajatus uskonnottomille nuorille suun-
natusta kesäleiristä sai alkunsa elämän-
katsomustiedon opettajien piiristä. He 
järjestivät yhden leirin vuonna 1989 ja 
kaksi leiriä 1990. Ensimmäisten leirien 
toiminnasta moni asia on säilynyt lähes 
ennallaan. Edelleen viikon ohjelmaa 
esitellään vanhemmille leirikronikalla 
ja leirin lopussa järjestetään Promet-
heus-juhla. Ensimmäisellä leirillä ideoi-
tiin myös Prometheus-koru ja -tunnus. 
Niitä uudistettiin vuonna 2007.

Ensimmäisten leirien jälkeen huo-
mattiin, ettei toimintaa voi jatkaa vain 
ET-opettajien voimin. Niinpä 3.6.1990 
perustettiin Prometheus-leirin tuki ry, 
ruotsiksi Prometheus-lägers stöd rf. Jär-
jestön periaateohjelmaksi hyväksyttiin 
kansainvälinen Humanistikasvattajien 
liiton ohjeistus. Se on käytössä edelleen. 
Ohjeistuksen pääkohtia ovat lyhennet-
tynä seuraavat: humanistinen elämän-
katsomus, vapaan tutkimisen periaate, 
päämääränä itsensä hyväksyvä yksilö 
ja eettinen suhtautuminen toisiin sekä 
vastuu luonnosta.

Toiminta laajeni ensimmäisen vuosi-
kymmenen aikana 39 leiriin ja leiriläis-
ten määrä yli 500:een. 2000-luvullakin 
Protu-leirin käyneiden määrä melkein 
kaksinkertaistui. Vuonna 2019 leirejä oli 
66, joissa leiriläisiä jopa 1011.

2010-luvulla Protun tarkoitus muut-
tui. Nykyään yhdistyksen tarkoituksena 
on järjestää poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, 
jonka tavoitteena on tukea nuoria elä-
mänkatsomuksensa rakentamisessa. 
Lisäksi tarkoituksena on turvata uskon-
tokuntiin kuulumattomien ja uskonnot-
tomien nuorten mahdollisuus aikuistu-
miskoulutukseen.

Vuodesta 2016 lähtien leiriteemat 
ovat olleet seuraavat: erilaisuus ja yh-
denvertaisuus, ihmissuhteet, identiteetti, 
oma elämä ja tulevaisuus, yhteiskunta ja 
vaikuttaminen, media, maailmankuvat 
ja -katsomukset, ympäristö, päihteet, 
seksuaalisuus. Samana vuonna pää-

SITOUTUMATTOMAT PROTU-LEIRIT 
YLI 30 VUOTTA NUORTEN ASIALLA

tettiin myös antaa leiritiimeille vapaus 
määritellä itse, mille teemoille he antavat 
eniten painoarvoa. Kaikkia teemoja on 
kuitenkin käsiteltävä jotenkin jokaisella 
leirillä.

Protu-leirit tukevat siis erittäin laa-
jasti nuorten maailmankuvan muodos-
tumista. Leirin turvallisessa ympäristös-
sä on vapaus kokeilla, oppia ja onnistua. 

Leirit ovatkin niin suosittuja, että kaikki 
eivät pääse mukaan. Suurimpana estee-
nä on vapaaehtoisten aikuisohjaajien 
vähyys.

Kirja lisäsi uteliaisuuttani Protua 
kohtaan. Mitä he oikeasti tekevät leireil-
lään? Laajeneeko Protu koskaan niin, 
että se pystyy tarjoamaan kaikille Suo-
men uskonnottomille nuorille leirin?

AIKUISOHJAAJIA TARVITAAN LISÄÄ
HENNI AHVENLAMPI

Prometheus- eli Protu-leirien 
kysyntä on paljon suurempaa 
kuin tarjonta. Kesän 2022 leirit 
täyttyivät parissa päivässä. ”Pe-

ruutuspaikoille on jonoa”, kertoi Protun 
varapuheenjohtaja Mirko von Bell huh-
tikuussa Helsingin seudun vapaa-ajatte-
lijain VAbaarissa.

Protu-leirejä järjestetään koulujen 
loma-aikoina, pääosin kesäkuun alus-
ta elokuun puoliväliin. Leirit kestävät 
viikon (yleensä sunnuntaista sunnun-
taihin) ja niitä järjestetään ympäri Suo-
men. Vaikka takavuosien vaatimatto-
mimpien paikkojen tilalle on jo saatu 
parempia leiripaikkoja, tiedossa on 
myös uusia paikkoja laajentumista var-
ten. ”Näin ollen Protu-leiritoiminnan 
laajentuminen on kiinni siitä, miten 
leireille saadaan uusia aikuisohjaajia”, 
Mirko von Bell sanoi.

Jo nykyisen laajuiseen toimintaan 
tarvitaan noin 120 aikuisohjaajaa. Uu-
sia aikuisia tarvitaan ohjaajarooliin 
sekä vaihtuvuuden että laajentumis-
tarpeen vuoksi. Uusia aikuisohjaajia 

voidaan rekrytoida myös ns. pystymet-
sästä eli henkilöistä, jotka eivät itse ole 
olleet leiriläisenä eivätkä apuohjaaja-
na. Hakemuksia toivotaan Protun ar-
vot ja periaatteet hyväksyviltä, jotka 
ovat kiinnostuneita 14-15-vuotiaiden 
nuorten kanssa toimimisesta ja joilla 
on mahdollisuus osallistua ohjaaja-
koulutukseen ja leiritiimin valmistau-
tumiseen.

Protu-leirin ohjaajana toimiminen 
on yhteiskunnallisesti merkittävää va-
paaehtoistyötä, jossa ohjaajana pääsee 
tukemaan nuorten omaehtoisen ajat-
telukyvyn kehittymistä. Leiritoimin-
nassa tutustuu uusiin kiinnostaviin 
ihmisiin ja oppii nykynuorten ajatus-
maailmasta.

Aikuisohjaajat voivat olla monen 
ikäisiä. Ohjaajaksi voi hyvin hakea jo 
varttuneempi aikuinen. Henkinen nuo-
rekkuus ja leikkimielisyys ovat kuiten-
kin toivottavia piirteitä. Erilaiset leikit 
ovat Protu-leirien toiminnan myötä 
kehittynyttä perinnettä ja edelleen toi-
minnan keskeinen osa. ”Leikkejä on 
myös ajanmukaistettu sekä uusittu”, 
Mirko von Bell kertoi VAbaarin vilk-
kaassa keskustelussa.

Koulutusta aikuisohjaajille

Vuoden 2023 leirien ohjaajaksi voi laittaa 
hakemuksen jo syksyllä, mutta hakea voi 
vielä myös kevättalvella niin kauan kuin 
koulutuksiin on tilaa. Hakemus itsessään 
ei vielä ole sitoumus mihinkään.

Uusille aikuisohjaajiksi hakeneille 
on kevättalven aikana kaksi tai kolme 
viikonloppukoulutusta, kokeneille yksi. 
Osa koulutuksesta on parina vuotena 
pidetty netin välityksellä. Alkukeväällä 
järjestettävät koulutukset maksavat noin 
30 euroa/viikonloppu (jäsenille 25 eu-
roa). Lähikoulutukset maksavat siis yh-
teensä enintään 90 euroa, ja maksuun voi 
hakea alennusta. Näitä intensiivisiä yli-
yön viikonloppukoulutuksia järjestetään 
useammassa paikassa ympäri Suomen.

Leiriohjaajaksi haetaan ja sitoudu-
taan yhdeksi kesäksi kerrallaan. Ennen 
sitoumuksia ohjaajakoulutukseen osal-
listuneet jättävät aikataulutoiveensa eli 
ilmoittavat ne viikot, jolloin voivat toi-
mia ohjaajana.

Jokaisen Protu-leirin toteuttaa 
seitsemänhenkinen leiritiimi, jossa on 
kaksi aikuisohjaajaa ja viisi apuohjaajaa, 
joskus vähemmän. Toisella aikuisohjaa-

jalla on vähintään yksi, usein useampi-
kin leirikokemus. Osa apuohjaajista on 
aiemmin ollut apuohjaajana. Näin ollen 
uudet aikuisohjaajat eivät joudu tehtä-
vään valmistautumattomana ja vailla 
kokenutta tukea.

Keväisten koulutusten jälkeen muo-
dostettavien leiritiimien jäsenillä on hy-
vissä ajoin ennen leirin ajankohtaa yksi 
tai kaksi lähitapaamista, jossa tiimin 
jäsenet tutustuvat toisiinsa ja aloittavat 
leirin suunnittelun. Apuna on Protun 
ohjelmarunko. Tiimi kommunikoi 
yleensä etänä oman leirinsä järjestelyis-
tä kevään ja alkukesän aikana.

Kirjoittaja kävi protuleirin itse vuonna 
1993 ja oli järjestöaktiivi useamman 

vuoden ajan ennen muuttoaan 
ulkomaille. Nyt Helsinkiin paluun 

jälkeen Vapaa-ajattelijain ja Protun 
toiminta tuntuu taas ajankohtaiselta ja 

houkuttelevalta.
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Lisätietoja ohjaamisesta ja 
ohjaajaksi hakemisesta:  
www.protu.fi/ohjaajaksi

von Bagh, Pyry 2021. Uteliaan pohdinnan tarina. Prometheus-leirien historia kesästä 1989 vuoteen 2020. Suomen Uusiokuori Oy, 101 sivua.
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KOLUMNIARVOSTELU

HENGELLISTÄ VÄKIVALTAA, SEKSUAALISTA 
HYVÄKSIKÄYTTÖÄ, MURHA... 
Gembäck, Peter & Sohlander Annika 2022. Knutbyn murha. Seurakunnasta kultiksi. Docendo, 395 sivua.

Kuustonen, Mikko 2022. Omaelämäkerta. Johnny Kniga, 368 sivua.

Rova, Maija-Leena 2022. Eroon hengellisestä väkivallasta. Books on Demand, 216 sivua.

RISTO K. JÄRVINEN

Mitä fundamentalisti 
tilaa grillillä? Lahko-
perunat. Vanha vitsi, 
eikä paljon naurata. 
Vielä vähemmän 
naurattaa kolme tuo-

retta kirjaa, joissa sukelletaan uskon-
nollisten lahkojen syövereihin.

Kihloissa Jeesuksen kanssa

”Knutbyn murha” -kirja on tehty Ruot-
sissa vaikuttaneen Knutbyn helluntai-
laisen Filadelfiaseurakunnan entisen 
pastorin Peter Gembäckin näkökul-
masta. Keskeiseksi hahmoksi nousee 
seurakunnan johtohahmo: karismaat-
tinen, narsistinen, manipuloiva, domi-
noiva, kateellinen, mustasukkainen, 
väkivaltainen, pelottava, ahne ja julma 
Åsa Waldau, joka lopulta kertoo men-
neensä kihloihin Jeesuksen kanssa. Hä-
nen johdollaan seurakunnasta kehittyy 
paikka, jossa ihmisiä rangaistaan mieli-
valtaisesti lähes mistä tahansa. Henki-
nen ja fyysinen väkivalta on arkipäivää. 
Ihmisiä lyödään ja eristetään, heitä käy-
tetään taloudellisesti ja seksuaalisesti 
hyväksi.

Marraskuussa 2003 nuori seura-
kuntalainen Sara Svensson yritti tappaa 
pastori Helge Fossmon vaimon ja Åsa 
Waldaun siskon Alexandran vasaralla 
keskellä yötä. Hyökkäys epäonnistui. 
Kukaan seurakunnasta ei ilmoittanut 
tapauksesta poliisille, sillä he olivat 
toisilleen lojaaleja niin kuin mafiassa 
tai moottoripyöräjengeissä ollaan. 
Tammikuussa 2004 Svensson onnistui. 
Hän hankki aseen ja ampui Alexandraa 
päähän.

Myöhemmin tuli ilmi, että pastori 
Fossmo oli manipuloinut Svenssonin 
tappamaan vaimonsa. Hän oli lähettä-
nyt naiselle satoja raamatullisella tyy-
lillä kirjoitettuja tappamiseen kannus-
tavia tekstiviestejä, joiden nainen luuli 
tulevan suoraan Jumalalta. Fossmo oli 
suunnitelman aivot, mutta Waldaun 
viha ja mustasukkaisuus Svenssonia 
kohtaan oli murtanut naisen niin, että 
hänet saattoi johdatella murhaan.

Fossmo tuomittiin elinkautiseen 
vankeuteen yllytyksestä murhaan ja 
murhayritykseen. Svensson tuomittiin 
oikeuspsykiatriseen hoitoon tekojen 
tekijänä. Waldau jäi pariksi vuodeksi 
pois seurakunnasta, mutta palasi entistä 
suositumpana. Seurakunta lakkautet-
tiin vasta vuonna 2018 sen jälkeen, kun 
Peter Gembäck oli tehnyt rikosilmoi-
tuksen seurakunnassa yhä jatkuneesta 

väkivallasta ja laittomuuksista. Hän teki 
ilmoituksen myös itsestään.

Lääkäri ja psykoterapeutti Rigmor 
Robert kertoo kirjan lopussa, miten 
suojella itseään lahkoilta: ”Tarkasta ka-
rismaattisen saarnaajan taustat. Puhuu-
ko hän totta? Millainen maine hänellä 
on muissa seurakunnissa? Millaisia 
jälkiä hän on jättänyt? Miten julistaja 
reagoi, jos kuulija ei ole samaa mieltä? 
Saarnaako hän liioittelemalla, yleistä-
mällä ja valehtelemalla? Onko julistus 
autoritäärisestä ja dogmaattista tai väit-
tääkö saarnaaja saavansa ainutlaatuista 
ilmestystietoa Jumalalta?”

Mikko Kuustosen helvetti

Muusikko, ihmisoikeusaktivisti ja me-
diapersoona Mikko Kuustonen syntyi 
Leppävirralla 1960, noin 50 kilometriä 
Kuopiosta etelään. ”Omaelämäker-
rassaan” hän kertoo, että jäi iltarippi-
koulun jälkeen mukaan seurakunnan 
toimintaan, jonka yhteisöstä koki saa-
vansa arvokasta tukea äidin sairastut-
tua ja lopulta kuoltua syöpään. ”Usko-
vaisilla oli tarjolla suurin mahdollinen 
lohtu: lupaus iankaikkisesta elämästä 
ja jälleennäkemisestä.” Paikallinen 
seurakunta oli evankelis-luterilaisen 
kirkon sisällä toimivan viidennen he-
rätysliikkeen vaikutuspiirissä, joten 
opetuksessa korostuivat kirjaimellinen 
raamatuntulkinta ja henkilökohtainen 
uskonratkaisu.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen ki-
taransoittoa harrastanut Kuustonen 
päätyi Pro Fideen, Suomen gospelmaa-
ilman ykkösbändiin, joka soitti tuohon 
aikaan vahvasti julistuksellista progres-
siivista rockia. Hän muutti Raamattuo-
piston asuntolaan Kauniaisiin, josta kä-
sin keikkaili Pro Fiden mukana ympäri 
Suomea. Konsertit olivat voimakkaita 
kokemuksia, joissa musiikin lisäksi käy-
tettiin todistuspuheenvuoroja, luettiin 
Raamattua, rukoiltiin ja rohkaistiin 
ihmisiä ottamaan Jeesus vastaan hen-
kilökohtaisena vapahtajana.

Kun Kuustonen kahdeksan vuo-
den jälkeen 1987 ilmoitti jäävänsä pois 
bändistä, hän oppi kuinka fundamenta-
listiset yhteisöt toimivat: niistä ei pois-
tuta kuten normaaleista työpaikoista. 
”Painostavissa lähtökeskusteluissa esi-
miesteni kanssa minulle alleviivattiin 
Jumalan asettamaa elinikäistä tehtä-
vää.” Hänen lähtöään pidettiin kannan-
ottona, luopumisena ja pyhän tehtävän 
hylkäämisenä. Hän alkoi saada nimet-
tömiä viestejä, joissa kadonnutta lam-

masta paimennettiin takaisin ruotuun. 
Viestien julmin sisältö oli Kuustosen 
mukaan koko hänen vakaumuksensa 
vesittäminen.

Kuustonen kertoo joutuneensa 
työskentelemään vuosia terapeuttien 
kanssa löytääkseen armollisen maail-
mankuvan ja elämänsä osana sitä. Lu-
kuisat keskustelut muiden Pro Fidestä 
irtautuneiden muusikoiden kanssa 
ovat vakuuttaneet Kuustosen siitä, että 
sisäänpäin kääntynyt oikeassa olemisen 
kulttuuri, kuuntelemattomuus ja juma-
lallisen vallan käyttäminen tekevät hir-
vittävää jälkeä. ”Liian monen kohdalla 
identiteetti ja ihmisyyden turvaverkot 
on revitty riekaleiksi. Alkoholismi, 
huumeet, itsetuhoisuus ja masennus 
ovat tehneet monen elämästä helvettiä, 
vieneet jopa hengen.”

Pelkkä paheksunta ei enää riitä

Oman lapsuutensa vanhoillislestadio-
laisessa perheessä elänyt valtiotieteiden 
tohtori Maija-Leena Rova toteaa kirjas-
saan ”Eroon hengellisestä väkivallasta”, 
että hengellisen väkivallan tekijä saattaa 
pitää tekojaan hengellisenä ohjauksena 
tai jopa rakkauden osoituksena uskon-
kumppaniaan kohtaan. Hengellisen 
väkivallan tuhoisuutta lisää se, että vä-
kivallan välineenä käytetään yhteistä, 
tunnepohjaista uskonnollista vakau-
musta.

Pelkkä asian päivittely tai pahek-
sunta eivät Rovan mukaan enää riitä. 
”On ryhdyttävä poistamaan väärinkäy-
tösten moninaisia syitä uskonyhteisöis-
tä ja kohdistettava niihin ehkäiseviä ja 
oikaisevia toimenpiteitä.” Hän vaatii, 
että ääriuskonyhteisöjen on kiireesti 
siirryttävä autoritäärisestä johtamises-
ta sosiaalista vastuuta seurakuntalaisis-

taan ottavaan hyvään johtamis- ja hal-
lintotapaan. ”Sosiaalinen vastuullisuus 
on mahdollista uskonyhteisöissä yhtä 
lailla kuin yrityksissäkin.”

Niin ikään Rova katsoo, että julki-
sella vallalla ja evankelisluterilaisella 
kirkolla on halutessaan keinoja estää 
hengellistä väkivaltaa ja pelastaa lukui-
sia sen uhreja turvalliseen elämään ja 
hyvinvointiin. Esimerkkinä hän mai-
nitsee helluntaikirkon ja ”Uskontojen 
uhrien tuki” -yhdistyksen käynnistä-
män ”Kohti turvallista seurakuntaa” 
-prosessin hengellisen väkivallan es-
tämiseksi. Se voisi olla toimiva malli 
sovellettavaksi myös muihin uskonyh-
teisöihin. 

Kirjansa loppuun Rova on koon-
nut neljätoista toimenpide-ehdotusta 
uskonyhteisöjen demokraattisuuden ja 
eettisyyden parantamiseksi sekä hen-
gellisen väkivallan ehkäisemiseksi ja vä-
kivallan uhrien auttamiseksi. Näitä ovat 
mm. opetus- ja kulttuuriministeriöön 
perustettava uskontovaltuutetun toimi, 
lapsiasiavaltuutetun ja uskontovaltuute-
tun yhteistoiminta ja erilaiset julkisen 
vallan sekä evankelisluterilaisen kirkon 
tukitoimenpiteet.

Rovalta on myös julkaistu blogiteks-
ti Keski-Suomen vapaa-ajattelijoiden 
nettisivuilla. Yhdistyksen kommentin 
mukaan kaikki Rovan esittämät keinot 
eivät vastaa vapaa-ajattelijain käsityk-
siä, joiden mukaan moraali, tasa-arvo 
ja ihmisoikeudet eivät tarvitse juma-
lallisia perusteita. ”Vapaa-ajattelijan 
maailmankuva on humanistinen, rati-
onaalinen, tiedepohjainen ja joustava”, 
kommentissa todetaan. Vapaa-ajatteli-
jan näkökulmasta helpoin ratkaisu olisi 
erota kirkosta ja elää uskonnottomana 
ilman uskontojen aiheuttamia pelkoja 
ja rajoituksia, mutta se on helpommin 
sanottu kuin tehty.

Pääsiäisyö armon vuonna 2022. Istun Mikaelinkirkossa Helsingin Kontulassa ja ahdistun hetki hetkeltä 
enemmän. Tekee mieli rynnätä ulos, mutta en kehtaa herättää enempää huomiota kuin jo nyt olen tehnyt. 
Sitä paitsi silloin jäisi ilmainen ateria saamatta.

RISTO K. JÄRVINEN

NIMENOMAAN RUOAN perässä 
olen pääsiäisyön messuun tullut. Aikai
semmin illalla kävin lukemassa teinipäi
väkirjaani Päiväkirjaklubin tapahtumas
sa Töölön Korjaamolla, jonka jälkeen pari 
kanssalukijaa pyysi minut mukaansa Kon
tulaan. Siellä olisi syötävää tarjolla ilmai
seksi. Mikä ettei, ajattelin: seuraan kir
konmenot uteliaasti muina miehinä ja 
ehkä jopa osallistun ehtoolliseen niin 
kuin turisti, joka heittää kolikon uhriläh
teeseen ja toivoo jotain, vaikka ei usko 
yliluonnolliseen.

Eksyn tuttavistani heti kirkon ovella. 
Seisoskelen hetken epätietoisena hämä
rässä aulassa, kunnes ystävällinen nuori 
mies viittoilee kohti kirkkosalia ja ojentaa 
messun ohjelman, lyijykynän ja punakan
tisen ”Nuoren seurakunnan veisukirjan”. 
En näe tuttujani pimennetyssä kirkossa
kaan. Istun arasti käytäväpaikalle, mah
dollisimman kauas ihmisistä, joita on rei
lut parikymmentä.

Aluksi veisataan virsi 704. Ajattelen 
tapailevani laulua turistina muiden mu
kana, mutta kyseistä kappaletta ei punai
sesta kirjasta löydy, vaikka kuinka selaan. 
Virren jälkeen pappi flirttailee messua 
järjestämässä oleville seurakunnan ”se
minuorille” saarnaamalla, kuinka Jee
suksella ei ollut hyvä fiilis aikanaan, kos
ka hänen pääsiäisensä ei mennyt niin kuin 
Strömsössä. Alkaa ahdistaa.

Pahin on kuitenkin vasta edessä. Puo
lenyön aikaan siirrytään juhlimaan Kris
tuksen voittoa kuolemasta, jonka merkiksi 
kirkkoon lisätään valoa. Messun toimitta

jat sytyttävät kynttilät ja lähtevät ne kä
dessään kulkemaan kirkkokansan pariin. 
Yhtäkkiä kaikilla seurakuntalaisilla on kä
dessään omat pienet kynttilänsä, tuohuk
set, joihin valkokaapuiset tarjoavat tulta 
isommilla kynttilöillään. Kaikilla on kynt
tilä kädessään – paitsi minulla!

Erotun joukosta. Häpeän. Olen kuin 
katsoja, joka on eksynyt teatterin lavalle 
kesken näytelmän vessaa etsiessään. Pois 
täältä! Karkuun! Helvetti! Miksi nolaat
te minut? En anna teille koskaan anteek
si, sillä te tiedätte, mitä teette!

Eivät he tiedä. Punastun, kun tajuan, 
että lyijykynä, jonka sain kirkkoon tulles
sani ja asetin siististi rintataskuuni, on se 
kaipaamani tuohus. Ajattelin, että kynää 
käytetään esirukousten kirjoittamiseen 
tai Jeesusbingon pelaamiseen, mutta si
tä en ymmärtänyt, että se on tarkoitus sy
tyttää tuleen.

Ohjelma jatkuu. Virret soivat, laulut 
raikuvat. Minä nousen seisomaan ja istun 
kohteliaasti muiden mukana. Kuuntelen 
tarinoita Getsemanen puutarhasta, jossa 
Jeesus hikoili veripisaroita ja Simon Kyre
niläisestä, joka matkalla Golgatalle pako
tettiin kantamaan Jeesuksen ristiä. Sulau
dun joukkoon ja painan pääni, kun muut 
rukoilevat ja näyttelen muiden mukana, 
että lausun uskontunnustuksen. Ehtoolli
selle astumista en enää edes harkitse.

Minä annoin 30 vuotta sitten elämä
ni Jeesukselle. Tässä olen, tee mitä tah
dot, kuiskasin ruokatunnilla Johanneksen 
kirkossa. Mitään ei tapahtunut. Halusin 
tulla uskoon, mutta anova ei saanut, et
sivä ei löytänyt, eikä kolkuttavalle avat
tu, vaikka yritin kaikkeni kahden vuoden 
ajan. Nyt minua ahdistaa, kun seuraan jär

kevän oloisia aikuisia, jotka suorittavat 
vakavissaan taikauskoisia seremonioi
ta: juovat Jeesuksen verta ja syövät ruu
mista. Eikö kenellekään tule koskaan mie
leen, että hetkinen, mitä ihmettä me, isot 
ihmiset, tässä oikein puuhaamme?

Pappi sanoo, että Kristus nousi kuol
leista ja kuolemallaan kuoleman voitti ja 
haudoissa oleville elämän antoi. Pappi 
kehottaa meitä tervehtimään vieruska
vereitamme toteamalla, että Kristus on 
ylösnoussut. Minä painan katseeni lat
tiaan ja rukoilen, ettei kukaan änkeä re
viirilleni ja tule kiusaamaan millään noin 
nololla tempauksella.

Kristuksen ylösnousemuksen juhla 
jatkuu takkahuoneessa, jossa vihdoin – 
puoli yhdeltä yöllä – on tarjolla ruokaa: 
lihaa, perunaa, salaattia, rahkaa, kääre
torttua ja kahvia. Ennen ruokailua laule
taan seisten ”nyt silmäin alla Jeesuksen 
olemme tulleet yhtehen”. Puheensorina 
täyttää huoneen. Kaikki tuntevat toisen
sa, minä en ketään. Tuttujani ei paikalla 
näy. Liekö heitä ikinä oli edes olemassa? 
Olen yksinäinen ja ulkopuolinen. Syön no
peasti, en puhu kenellekään.

Mitäkö pääsiäisyön messusta opin? 
Sen, että ilmaisia aterioita ei todellakaan 
ole.

 ■ ”Ajattelin, että kynää käytetään esirukousten kirjoittamiseen tai 
Jeesus-bingon pelaamiseen, mutta sitä en ymmärtänyt, että se on 
tarkoitus sytyttää tuleen.”
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ARVOSTELU

JENNI PÄÄSKYSAARI MUISTELEE RIPPILEIRIÄ:
”KYMMENEN PITKÄÄ, TEKOPYHÄÄ PÄIVÄÄ”

RISTO K. JÄRVINEN

TV:stä tuttu juontaja Jenni 
Pääskysaari kuvailee ”Mielen 
maantieteessä” lapsuus- ja 
nuoruusvuosiaan 1975-1991. 
Vantaan Korsossa kasvanut 
Jenni kertoo pelottavasta 

koulumatkasta betonisen alikulun läpi, 
Kiss-bändistä ja Gene Simmonsista, ko-
viksista ja kunnon pojista. Suhteestaan 
uskontoon hän kertoo tavalla, johon 
moni voi helposti samaistua.

Kahdeksanvuotiaana Jennin luo-
kanopettajana oli syvästi uskonnol-
linen ortodoksi. Hänen johdollaan 
Jennistä tuli hurskas tokaluokkalai-
nen, jonka päivät alkoivat ja päättyi-
vät rukouksella. Kolmannella luokalla 
Jenni vaihtoi koulua, ja ihmetteli kun 
luokkatoverit eivät nousseetkaan aa-
mulla pulpetin viereen seisomaan ja 
ottaneet kasvoilleen teennäisen har-
rasta ilmettä.

Jennin luokalla oli Maija, jonka 
perhe oli ”hellareita” eli aktiivisia hel-
luntaiseurakuntalaisia. Kun Maijan äiti 
kaatoi huumorimielessä mehua Maijan 
päähän, Jenni päätti ryhtyä taas itsekin 
uskovaiseksi.

”Pyysin vanhemmiltani oman pie-
nen Raamatun ja vaadin saada julistaa 
jouluaattona kaksiomme olkkarissa 
jouluevankeliumin. Äiti ja iskä eivät 
vaikuttuneet paatoksellisesta tulkin-
nastani, vaikka minä olin joulun todel-
lisen sanoman äärellä ja feikkiuskossani 
järkkymätön.”

Jenni palasi pian potentiaalisesta raa-
mattupiiriläisestä takaisin Suosikki-leh-
den Bees&Honey -palstan lukijaksi.

Viisitoistavuotiaana hän löysi itsen-
sä keväisenä sunnuntaiaamuna Korson 
kirkon takarivistä vuoroin torkkumasta 
ja tirskumasta. Hänen oli käytävä juma-
lanpalveluksissa ja kerättävä leimoja 
riparipassiin. Motivaatio ei ollut tapis-
saan, sillä hän ei ollut uskossa.

”Olin menossa leirille, koska ei ollut 
muutakaan tekemistä, perheemme kuu-
lui kirkkoon eikä vaihtoehtoisten itsen-
säetsimisleirien ja siirtymäriittien ole-
massaolosta oltu Korsossa kuultukaan. 
Vaihtoehdot olivat rippikoulu tai -leiri.”

Leirikeskus sijaitsi parin tunnin 
bussimatkan päässä Korsosta. Leirillä 
Jenni tunsi itsensä huijariksi.

”Tajusin, että ripari oli minulle vain 
leikkiä ja lavastetta, ja olin täällä tuh-
laamassa muiden aikaa. Olin väärässä 
paikassa, aivan vääristä syistä ja tark-
kailin kaikkea jotenkin ulkopuolisena. 
Niin varmasti suurin osa muistakin 
leiriläisistä, mutta ei siitä kukaan pu-
hunut. Kuuliaisesti haukottelimme ja 
tärisimme syväjäässä kartanon pihan 
lipunnostossa ennen kukon pieraisua 
ja tekonauroimme iltanuotioilla 'ren-
nolle' nuorisopastorille, joka vaikutti 
löytäneen todellisen kutsumuksensa, 

puskasketsihuumorin. Kukaan meistä 
ei kapinoinut eikä kysynyt kertaakaan 
Miksi?.”

Kymmenestä pitkästä tekopyhästä 
päivästä Jennin käteen jäi vain pari uut-
ta ystävää, ripariraamattu, pussillinen 
vadelmakarkkeja ja leirin ”Hanipuppe-
lin” titteli.

”Kotiin palattuani pohdin vaka-
vasti, menisinkö lainkaan konfirmoi-
tavaksi ja ehtoolliselle tunnustamaan 
olematonta uskoani seurakunnan eteen. 
Hiljensin sisäisen skeptikkoni uskotte-
lemalla, että leirikaverini tuskin miet-

tivät asiaa niin syvällisesti. Heitä tuntui 
lähinnä kiinnostavan, maistuuko öylät-
ti sipsiltä ja tuleeko ehtoollisviinistä 
känniin.”

Jenni kertoo tekohymyilleensä koko 
päivän muiden mukana. Hän tarkkaili 
toimintaa kirkon katosta, eikä tunnis-
tanut itseään.

”Useita vuosia jatkuneesta teatteri-
harrastuksesta oli kerrankin hyötyä, ja 
ainakin lahjasekkien markkamäärien 
perusteella koko show meni sukulaisille 
täydestä.”

Kiva, pieni kirja. Suosittelen.

 ■ ”Ripari oli minulle vain leikkiä ja lavastetta”, Jenni Pääskysaari kertoo.
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