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Hyvät vapaa-ajatte-
lijat! Olen aloitta-

nut innostuneena oman
rupeamani vapaa-
ajattelijain liiton pu-
heenjohtajana. Kiitän
itseeni kohdistuneesta
luottamuksesta, jota te
– suoraan tai edustaji-

Hippocrates neuvoi lääkäreitä aikoinaan:
”Mitä sairauksiin tulee, pitäkää mieles-

sänne kaksi asiaa: auttakaa, tai ainakin äl-
kää aiheuttako enempää haittaa – Primum non
nocere”. Vapaa-ajattelijain liitto on kärsinyt
paljon viime vuosina ja niin sisäinen toimin-
tailmapiiri kuin ulkoinen mainekin on ollut
välillä alamaissa. Olemme toivoakseni ny-
kyään paranemisen polulla, mutta molem-
pien osa-alueiden korjaaminen vaatii vie-
lä paljon työtä ja hyvää tahtoa. Tässä työs-
sä meidän kannattaa pitää mielessä että
yksi maineen ja ilmapiirin kannalta hai-
tallinen teko tai sana tekee helposti tyh-
jäksi kymmenen hyvää tekoa ja sanaa. Sik-
si vetoankin kaikkiin liitossa ja sen lähiym-
päristössä toimiviin olemaan harkitsevia
teoissaan ja asiallisia sanoissaan, jotta va-
paa-ajattelun suunta jatkuisi nousujohtei-
sena. Yhdistystoiminta vaatii aktiivisuut-
ta ja aktiivisuus puolestaan sitä, että tekijät
pitävät aktiviteettinsa kohdetta tärkeänä.
Suhteellisuudentaju on kuitenkin hyvä säi-
lyttää, sillä nurinkurisesti jonkin asian lii-
allinen tärkeys saattaa aiheuttaa fanaatti-
suutta, aggressiivisuutta ja jääräpäisyyttä,
jotka eivät yleensä enää edistä tavoitteiden
saavuttamista.

Liiton säännöt, kulttuuriohjelma ja liit-
tokokouksen ohjeistukset antavat paljon po-
sitiivisia haasteita, joihin yritämme hallituk-
sen piirissä parhaan kykymme mukaan vas-
tata. Lisää aloitteita ja toimintaideoita sekä
uutisia ja artikkeleita julkaistavaksi otam-
me teiltä jäseniltä mielellään vastaan. Näitä
voitte lähettää esimerkiksi vaparit-sähkö-
postilistalle keskustelu@vapaa-ajattelijat.fi,
jota hallitus seuraa tai suoraan hallituksel-
le hallitus@vapaa-ajattelijat.fi.

Hyvää kesän jatkoa ja elämäniloa!

PJ Robert ”Roope” Brotherus

”Primum non nocere”

enne välityksellä –
olette kohtaani osoittaneet. Myös koko hal-
lituksen piirissä on toiminnan ideointi
käynnistynyt aktiivisesti.

Minulta on kyselty niin ennen kuin jäl-
keenkin liittokokouksen ”linjastani” pu-
heenjohtajana. Kysymys on ehkä turhan
laaja, sillä kenen tahansa ihmisen mielipi-
dejoukko koostuu sadoista yksittäisistä
mielipiteistä ja niiden niputtaminen jon-
kinlaisen yksittäisen koostesanan alle luul-
tavasti aiheuttaa enemmän väärinymmär-
rystä kuin selkeyttää tuota mielipidejouk-
koa. Siksi vastaan mieluummin näkemyk-
siini erilaisista yksittäisistä kysymyksis-
tä. Oman kiinnostukseni ja asiantunte-
mukseni kärki kohdistuu vapaa-ajattelun
aatteellis-filosofiseen puoleen, mutta pi-
dän luonnollisesti etujärjestötyöhömme ja
kulttuuritoimintaamme liittyviä tavoit-
teita yhtä tärkeinä ja osin jopa erottamat-
tomina aatteellisista päämääristämme.

En myöskään halua asettaa liikaa paino-
arvoa omalle linjalleni suhteessa muiden
hallitusten jäsenten mielipiteisiin. Liiton
toimet ja kannan eri asioihin päättää hal-
litus yhdessä ja sanelupolitiikan sijaan ha-
luan viedä yhdistystä kohti kuuntelevaa,
eri mielipiteet huomioivaa ja kompromis-
seja hakevaa toimintatapaa. Demokratia
on parhaimmillaan, kun kenelläkään ei ole
paljoa valtaa. Yhteistyökykyinen, sopuisa ja
toisiinsa luottava hallitus on ensiarvoisen
tärkeä yrittäessämme suunnata enemmän
voimavarojamme ulkoiseen toimintaan
ateismin puolesta Suomessa.
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Uskonnonvapaus maahamme on
saatu hitaasti. Ensimmäisenä val-
tiovalta armollisesti myönsi ulko-
maalaisille oikeuden harjoittaa
omaa uskontoaan. Vasta 1889
omatkin kansalaiset saivat kääntyä
toiseen uskonsuuntaan – mutta
nytkin vain luterilaiseen! Varsinai-
nen uskonnonvapaus tuli 1923, jon-
ka jälkeen erityisesti vakaumusten
tasa-arvo on hitaasti edennyt.

Nykyisen Suomen alueelle saapui kris-
tinusko noin vuoden 1000 jälkeen, en-

simmäinen varsinainen ristiretki on ajoitet-
tu vuoteen 1155. Tätä varhemmasta histo-
riasta ei ole juuri kirjallisia lähteitä.

Tiedetään, että mm. Hämeenlinnan Ka-
tumajärvi on saanut nimensä suomalaisten
huuhdeltua siinä kasteen pois. Ainakaan
kaikille ei siis kristinuskoon kääntyminen ole
ollut vapaaehtoista ja haluttua.

Katolinen kirkko vakiinnutti asemansa
hiljalleen. Kirkon asema oli valtiosta koh-
tuullisen riippumaton. Toisaalta kunin-
kaalla oli vaikutusvaltaa mm. piispojen ni-
mityksissä. Katolisella kirkolla oli oma ve-
rotusoikeus, ja viime kädessä tämän järjes-
telmän perua on nykyinenkin kirkollisvero-
järjestelmä.

Tuskin mitään ajatuksiakaan uskonnon-
vapaudesta iti vielä. Muuallakin Euroopas-
sa uskonnonvapaus syntyi vasta myöhem-
min, alkuaan kun rauhansopimuksiin kir-
jattiin vallatun alueen asukkaiden oikeus
säilyttää uskonsa.

Luterilaisuuden aika

Protestanttisten kirkkojen erottua katolilai-
suudesta muuttui Ruotsi-Suomenkin us-
konto pian. Jo 1527 irrottauduttiin Roo-
man yhteydestä. Luterilaisuus oli oikeas-
taan vielä selvemmin valtionkirkko kuin
katolisuus oli ollut. Kuninkaalla oli suuri
valta kirkossa, toisaalta kirkkoa ja valtio-
ta ei missään Euroopassa osattu vielä näh-
dä toisistaan selvästi erillisinä.

Seurasi puhdasoppisuuden aika, jolloin
opin puhtautta varjeltiin tarkasti. Ruotsin
alue laajeni itään vuonna 1617 Stolbovan
rauhaan päättyneessä sodassa. Rauhanso-
pimuksessa taattiin alueen ortodoksiselle
väestölle oikeus harjoittaa omaa uskonto-
aan. Käytännössä oikeus ei toteutunut, or-
todokseja pakotettiin osallistumaan luteri-
laisiin jumalanpalveluksiin ja suuri joukko
pakeni Venäjälle.

Muodollinen uskontopakko Ruotsiin tuli
ensimmäisen kerran 1634. Muut kuin lute-
rilaiset – käytännössä siis katoliset – tuli kar-
koittaa maasta. Tuolloin kirjoitettu hallitus-
muoto myös alkoi ”Yksimielisyys uskonnos-
sa ja oikeassa jumalanpalveluksessa on ar-
wollisen, sopuisan ja pysywäisen hallituk-
sen wahvin perustus - -”[1]. Kirkonmenoi-
hin osallistuminen oli pakollista.

Aina vuoteen 1869 saakka olisi ollut vä-
hättelyä puhua valtionkirkosta. Ei oikeas-
taan ollut kirkkoa, pikemminkin oli valtion
yhtenä elimenä pappien muodostama
ryhmä. Toisaalta koko valtion käsite oli
pikemminkin jumalallinen, ylhäältä tul-
lut rakennelma, eikä kansalaisista läh-

Suomen
uskonnonvapauden
historia
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tevä ja  kansalaisten vapautta turvaa-
maan luotu organisaatio.

1700-luvun alussa maahan saapui pie-
tismi[10], kristillinen suuntaus joka koros-
ti henkilökohtaista uskoa yhteisöllisen
vastakohtana. Aatteen vaikutuksesta al-
koivat konventikkelit, maallikkojen johta-
mat pienet hartauskokoukset. Valtiovallan
suhtautuminen oli  kielteinen. Vuonna
1726 konventikkelit kiellettiin ns. konven-
tikkeliplakaatilla, ja 1735 tätä täydennet-
tiin uskontosäännöllä.

Uskonnonvapaus
ulkomaalaisille

Ensimmäinen liikahdus kohti uskonnonva-
pautta tapahtui 1741, jolloin ulkomaalai-
sille annettiin lupa harjoittaa muuta lute-
rilaista uskontoa kuin evankelis-luterilais-
ta. Vuonna 1781 tämä oikeus laajennettiin
kaikkiin uskontoihin.

Osasyy osittaiseen uskonnonvapauteen
oli talouselämä. Ulkomaalaisia tarvittiin
Ruotsissa, joten lakia muutettiin ja heidän
sallittiin saapua maahan. Vuoden 1781 muu-
tosta ajoi voimakkaasti Kokkolan kirkkoher-
ra Anders Chydenius, ja hän saikin esityk-
sensä läpi vastoin pappissäädyn pääosan
vastustusta. Tosin aloite on tullut ilmeisesti
kuninkaalta, mutta aloitteen ajaminen on
ollut Chydeniukselle mieluista.

Chydeniuksen uskonnonvapausmuistio
on kuvaava esimerkki siitä, miten uskon-
nonvapautta on asteittain laajennettu.
Muistio vakuuttaa toisille pappissäädyn
edustajille etteivät vierasuskoiset ole uhka

omalle uskonnolle (”Ei! ei Tukholma ole
muuttunut kalvinilaiseksi kaupungiksi,
vaikka reformeeratuilla täällä vuosikausia
onkin ollut julkinen jumalanpalveluksen-
sa; ei Tanska ole juutalainen maa, vaikka
tämä onneton kansa siellä elää rauhassa
ja julkisesti käy synagogissaan - -”), mutta
Chydeniuskaan ei halunnut ulottaa uskon-
nonvapautta kovin pitkälle:

- - vakuuttaisi kaikille maahan tuleville muu-
kalaisille täydellisen omantunnonvapauden heille
itselleen, heidän lapsilleen ja jälkeläisilleen ja
että he saisivat esteettömästi, hiljaisesti ja tuot-
tamatta pahennusta meidän kotimaisille seura-
kunnillemme, harjoittaa omaa jumalanpalvelus-
tansa, kuitenkin mitä vakavimmalla ehdolla, ett-
eivät he salaa eivätkä julkisesti koeta vietellä
ketään luopumaan puhtaasta evankelis-luterilai-
sesta opista, kaiken omaisuutensa takavarikoimi-
sen ja elinkautisen maanpakolaisuuden uhalla,
samoin kuin myöskin, ettei kukaan vieraaseen us-
kontokuntaan kuuluva ole voiva valtakunnan
perustuslain mukaan siellä hoitaa mitään korke-
ampaa tai alempaa virkaa.

Suomen sodassa 1808-1809 Suomi siirtyi
ortodoksisen Venäjän vallan alle. Suomalai-
sille sallittiin oman uskonnon harjoitus, kei-
sari vakuutti että on ”tahtoneet vahvistaa
ja kiinittää Maasa olevan Christillisen
Opin”[11]. Ortodokseille tuli ymmärrettä-
västi kansalaisoikeudet Venäjän vallan ai-
kana.

1860-luku: kirkko
itsenäistyy

Vuosien 1865-1869 aikana syntyi kirkko, oma
valtiosta erillinen organisaatio. Kehitys al-
koi kunnallisasetuksella 1865, jolla maalli-
set ja kirkolliset asiat erotettiin toisistaan.
Vuotta myöhemmin seurasi kansakouluase-
tus, ja peruskoulutus siirtyi pois kirkollisil-
ta viranomaisilta.

Suuri muutos tapahtui kun vuonna 1869
säädettiin uusi kirkkolaki. Laki koski ensim-
mäistä kertaa nimenomaan evankelis-lute-
rilaista kirkkoa, ja enteili tulevaa uskonnon-
vapautta. Kirkkolain säätäminen tuli nyt
lähinnä kirkon oman elimen, kirkolliskoko-
uksen, tehtäväksi.

Samana vuonna uusi valtiopäiväjärjes-
tys määräsi toisaalta, että valtiopäivämie-
hen tuli olla kristitty, ja että muut kuin evan-

Jori Mäntysalo

Talousliberalismin isä
Antti Chydenius ei ollut
erityisen vapaamielinen
katsomusasioissa, mutta
hänenkin näkemyksiään
pappissääty vastusti laa-
jalti, kun hän kehtasi vaa-
tia muillekin kuin evanke-
lis-luterilaisille oikeutta
harjoittaa uskontoaan.
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kelis-luterilaiset eivät saaneet osallistua
kirkkolain käsittelyyn. Tämäkin saattoi jo
viitata muidenkin kuin ortodoksien hyväk-
symiseen kansalaisiksi.

Konventikkeliplakaatti kumottiin 1869.
Nyt hartaustilaisuuksia sai järjestää paljon
entistä vapaammin.

Saako kirkosta
todella erota?

Vuoden 1869 kirkkolakiin kirjattiin oikeus
erota kirkosta. Pykälän muotoilu ei varsi-
naisesti rohkaissut eroamaan: kun pappi
oli ensin yrittänyt opetuksella ja varoituk-
sella ohjata ”harhaoppista”, todettiin että
jos erohaluinen ”- - pysyy erehdyksessään
ja haluaa vakaumuksensa nojalla erota
tämän kirkon yhteydestä ja siirtyä toiseen
kirkkoyhdyskuntaan, älköön kirkko hän-
tä siitä estäkö.”

Käytännössä kirkosta eroaminen ei ollut
mahdollista edes teknisistä syistä. Evanke-
lis-luterilainen kirkko oli ainoa väestörekis-
terin pitäjä, eikä naimisiinkaan päässyt kuin
papin edessä. Uskonnonvapautta loukkasi
lisäksi valtion virkoihin vaadittu pakko käy-
dä ehtoollisella ja mm. oikeudessa sallittiin
ainoastaan uskonnollinen vala.

Näitä epäkohtia ehdotettiin korjatta-
vaksi kahdella poikkeavalla tavalla. En-
simmäisen ryhmän mielestä tarvittiin eri-
uskolaislaki joka sallisi muidenkin uskon-
tojen järjestyä. Toinen ryhmä taas ajoi
täysin maallista lainsäädäntöä johon us-
konnot eivät liittyisi. Jälkimmäiset ehdotti-
vat esimerkiksi avioliittoa solmittavaksi
maallisen viranomaisen
edessä, ts. siviiliavioliit-
toa, ensimmäiset muil-
lekin uskontokunnille
vihkimisoikeutta.

Uskonnonvapauden
parantamista myös vas-
tustettiin voimakkaasti.
Vuoden 1882 valtiopäi-
villä eriuskolaislaki
kaatui pappis- ja talon-
poikaissäädyn vastus-
tukseen. Näihin aikoi-
hin todettiin myös ää-
neen joissakin yhteyk-

sissä, että vuoden 1869 lain määräys kir-
kosta eroamisen sallimiseksi meni liian
pitkälle. Loppujen lopuksi laki saatiin sää-
dettyä, ja perusratkaisuksi tuli nimen-
omaan uskontokuntien lisääminen maal-
lisemman lainsäädännön sijaan.

Vuoden 1889
eriuskolaislaki

Eriuskolaislaki 1889 oli virallisesti ”Ase-
tus niistä kristityistä uskontokunnista
Suomenmaassa, jotka ovat muuta protes-
tanttista uskonoppia kuin evankelis-lut-
herilaista”. Laki koski siis vain protestant-
tisia vähemmistöjä eikä esimerkiksi kato-
lisia, uskontokuntien ulkopuolelle jäämi-
sestä puhumattakaan. Käytännössä vain
kaksi ryhmää rekisteröityi lain perusteel-
la: metodistit ja baptistit[5].

Laki luetteli vielä melko tiukat ehdot vä-
hemmistöuskonnoille. Eroaminen luterilai-
sesta kirkosta vaati kahden kuukauden har-
kinta-ajan, ja eroajan tuli olla 21-vuotias
sekä saanut opetusta evankelis-luterilaises-
ti opista – ei siis saanut ainakaan erota tie-
tämättä mistä eroaa. Eriuskolaiset eivät saa-
neet järjestää ”julkista juhlasaattoa”, val-
tionkirkon jäsenten lapsia ei saanut ottaa
heidän kouluihinsa, ja esimerkiksi jumalan-
palveluspaikat piti etukäteen ilmoittaa vi-
ranomaisille[6].

Valtionkirkkojen asema ja koulujen us-
konnonopetus nousi esille jälleen vuosisa-
dan taitteessa. Toisaalta ns. radikaali sivis-
tyneistö ja toisaalta marxilainen työväen-
liike nousivat. Uskonnonvapautta vaativi-

en kuoroon yhtyivät vie-
lä baptistit ja teosofit.
Tunnetuin tuon ajan pa-
peri on Forssan kokouk-
sen 1903 sosiaalidemo-
kraattinen julistus: ”Us-
konto on julistettava yk-
sityisasiaksi. Kirkko on
erotettava valtiosta ja
kirkolliset sekä uskon-
nolliset yhdyskunnat
katsottava yksityisiksi
yhdistyksiksi, jotka itse
järjestävät sisälliset asi-
ansa. Uskonnonopetus

Huoneentaulu Vapaa-ajattelijain liiton toimistolla.
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hoillisimmasta maanosan nyky-
aikaisimpaan. Ranskassa vuon-
na 1905 kirkko ja valtio erosivat,
ja sama olisi voinut tapahtua
Suomessakin.

1923: vihdoinkin
uskonnonvapaus!

Kansalaissota muutti asenteita,
ja valtion ja kirkon todellinen ero
jäi toteutumatta. Uskonnonva-
pauslaki kuitenkin säädettiin
1923, ja nyt uskonnollisten yh-
dyskuntien perustamista ei enää
rajattu kristillisen opin mukai-
siin. Myös uskontokuntien ulko-
puolelle sai jäädä.

Vanhan hengen mukaisia ra-
joituksia uskonnonvapaudelle jäi
edelleen. Uskontokunnat eivät
esimerkiksi saaneet omistaa muu-
ta kiinteää omaisuutta kuin omat
toimitilansa, ja valtioneuvostolle
jäi mahdollisuus tarkastuttaa us-
kontokuntia. Myös eroamisen
harkinta-aika jäi, tosin se lyheni
kahdesta yhteen kuukauteen.

Uskonnonvapaus suppeassa
merkityksessä oltiin nyt saatu:

uusia uskontokuntia sai perustaa vapaas-
ti, ja uskontokunnasta toiseen siirtyä il-
man suuria rajoituksia. Hallitusmuoto ta-
kasi uskonnonvapauden.

Käytännössä tilanne ei ollut noinkaan
hyvä. Kirkosta eronneita pidettiin epäilyt-
tävinä eikä esimerkiksi mielellään otettu
töihin.

1930-luvun puolivälissä alkoi syntyi si-
viilirekisteriyhdistyksiä ja pian myös val-
takunnallinen liitto, jotka olivat uskonto-
kriittisiä ja uskonnonvastaisia. Näiden
johdossa oli Tampereen yhdistys, joka lak-
kautettiin 1939 oikeuden päätöksellä[12].
Lakkautuspäätöksen taustalla oli todennä-
köisesti kuitenkin yhtä paljon poliittisia
kuin uskonnollisia syitä: yhdistyksiä epäil-
tiin kommunistisiksi.

Uskonnonvapauden eteneminen tästä on
tarkoittanut lähinnä kirkon ja valtion hidas-
ta erkaantumista toisistaan. Suurin yksit-
täinen muutos oli 1944, jolloin perustettiin

on poistettava kouluista.”[2],
Valtion ja kirkon ero ei toteutunut, mutta

nyt lähinnä uskonnottomat pakottivat val-
tion säätämään lakeja jotka laajensivat us-
konnonvapautta. Jotkut elivät tahallisesti
”susipareina” ja kieltäytyivät kirkkohäis-
tä, jolloin heidät tuomittiin avioliittoon
silloisen lain nojalla. Myöhemmin jätettiin
lapsia kastamatta ja siis pois kirkonkirjois-
ta, ja tämän väestökirjanpidollisen ongel-
man ratkaisuksi syntyi siviilirekisteri vuo-
den 1918 alusta. Muodollinen ehtoollispak-
ko oli poistunut jo aiemmin.

1918 annettiin laki, jolla juutalaiset eli
”mooseksenuskoiset” saivat kansalaisoike-
udet. Ei-kristitylle ryhmälle tuli nyt ensim-
mäistä kertaa oikeus todistaa oikeudessa.

Vuosisadan vaihteen vaatimukset kir-
kon ja valtion täydellisestä erosta olivat
aikaansa nähden rajuja. Toisaalta muita
rajuja muutoksia tapahtui, kansanedus-
tuslaitoskin muuttui lähes Euroopan van-
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kirkkohallitus joka otti hoitaakseen ennen
valtioneuvostolle kuuluneita tehtäviä.
Vuoden 1964 kirkkolaki sisälsi silti edel-
leen määräyksen ”kirkon ylin hallitus koko
maassa on valtakunnan hallituksen asia”.
Vuonna 1994 astui voimaan nyt voimas-
saoleva kirkkolaki. Suurin osa pykälistä
siirtyi kirkon sisäiseen päätäntävaltaan,
kirkkojärjestykseen.[4] Samalla kaikki
kansanedustajat pääsivät päättämään
kirkkolaista, aiemmin vain kirkkoon kuu-
luneilla oli ollut äänioikeus kirkkolakia
käsiteltäessä.

Aivan viime vuosinakin on muutoksia
tapahtunut. Korkein oikeus ja korkein hal-
linto-oikeus eivät enää lähetä edustajaa
kirkolliskokoukseen (alkaen 1996)[14], tuo-
miokapitulien menot on siirretty kirkon
itsensä kustannettavaksi (1997)[15], piis-
panvaalin vahvistaminen jäänyt pois pre-
sidentin tehtävistä (2000)[3] ja rukouspäi-
väjulistuksesta ei enää tehdä päätöstä val-
tioneuvoston yleisistunnossa eikä sitä jul-
kaista säädöskokoelmassa (2004)[13].

Muista muutoksista olennaisin on ehkä
uusi elämänkatsomustieto -oppiaine, joka
1985 korvasi uskontojen historia ja sive-
ysoppi -nimisen aineen.

Kaikki muutokset eivät ole olleet posi-
tiivisia. Kun kunnallinen päivähoito luo-
tiin päivähoitolailla 1973, ei uskonnosta
puhuttu mitään. Kymmenen vuoden kä-
denväännön jälkeen 1983 lakiin lisättiin
päiväkodin tavoitteeksi ”tukea lapsen us-
konnollista kasvatusta”, ja käytännössä ei-
kristittyjen vanhempien on nyt erikseen
huolehdittava vapautuksen saamisesta.

Vuonna 2003 uskonnonvapauslaki uudis-
tui kokonaan. Käytännössä muutokset jäi-
vät kuitenkin vähäisiksi. Uskontokunnista
eroaminen sallittiin kirjeitse, uskontokunti-
en autonomia lisääntyi vähän ja joitakin
kuolleiksi kirjaimiksi jääneitä pykäliä ku-
mottiin. Katso tarkemmin erillinen artikkeli
Uskonnonvapauslain muutokset 2003.

Tulevaisuus?

Kehityssuuntia voidaan nähdä kaksi: lisää
oikeuksia kaikille uskonnoille ja muillekin
katsomuksellisille ryhmille, tai valtion-
kirkkojen aseman purku. Nämä voivat to-
teutua myös osin rinnakkain.

Viitteet:

1. Teksti löytyy kaikista hallitusmuodoista vuo-
desta 1634 alkaen. Ks. esim. vuoden 1772
hallitusmuoto kokonaisuudessaan.

2. Forssan kokouksen 1903 julistus. Lue ko-
konaisuudessaan.

3. Ks. Alkuperäinen kirkkolaki 1054/1993, 18
luvun § 4 ja muutos vuonna 2000.

4. Evlut kirkon WWW-sivun teksti Kirkon ja val-
tion suhteet Suomessa.

5. Eino Murtorinne: Taistelu uskonnonvapau-
desta suurlakon jälkeisinä vuosina, 1960.

6. Sivustolla on eriuskolaislaki kokonaisuu-
dessaan.

7. Esim. Suomen vapaan kristillisyyden neu-
voston kirjelmä Yhteisöverotulot on jaettava
oikeudenmukaisesti.

8. Kirkosta eronneita on ollut joka vuosi enem-
män kuin liittyneitä vuodesta 1965 alkaen.
Eroamisenemmyys vuodesta 2000 alkaen on
ollut 2346, 3475 ja 5700, uuden uskonnonva-
pauslain tultua voimaan 2003 jo 16834. Tie-
dot saa esim. Kirkon tutkimuskeskuksen uu-
tisesta.

9. Ks. esim. Vapaa-ajattelijain liiton lausunto
uskonnonvapauslakikomitean mietintöön.

10. Pietismin juurista ks. RaamattuNET -ar-
tikkeli, tulosta Suomeen ks. artikkeli Johan
Siira - Oululainen radikaali 1730-luvun alus-
sa

11. Histdoc.net sisältää kokonaisuudessaan
hallitsijanvakuutuksen.

12. Ks. Pakanasanomien historiasarja nume-
rosta 3/2003 alkaen, erityisesti osa Siviilire-
kisteriyhdistyksen loppu.

13. Hallituksen esitys 147/2003, Eduskunnan
istuntopöytäkirja 113/2003.

14. Hallituksen esitys 45/1995, Eduskunnan
istuntopöytäkirja 45/1995.

15. Hallituksen esitys 139/1996, Eduskunnan
istuntopöytäkirja 137/1996.
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Käytännön esimerkki tästä on valtion-
kirkkojen saama yhteisövero-osuus. On vaa-
dittu toisaalta tämän tukimuodon lopetta-
mista[9], toisaalta taas ainakin pienemmät
kristilliset uskontokunnat ovat esittäneet
sen jakamista valtionkirkkojen lisäksi muil-
le uskontokunnille[7].

Näköpiirissä on ainakin suuremmasta
valtionkirkosta eroamisen jatkuminen[8],
yleinen maallistuminen ja maahanmuutta-
jien mukana tulevien uskontojen vaikutus.
EU-jäsenyyden myötä Suomikin on osa
montaa eri uskontoa edustavaa unionia.

Uskonnon opetus kullekin vakaumus-
ryhmälle erikseen tulee melko kalliiksi, jos
suurimmassa osassa kouluja on usean eri

uskonnon ryhmä ja vielä elämänkatso-
mustiedon ryhmä. On todennäköistä että
uskonnon opetuksesta ei haluta luopua, ja
tämä luo paineita kohti yhtä vakaumuk-
sia käsittelevää oppiainetta. Ruotsin ko-
kemukset eivät ole hyviä, joten asiaa tul-
laan myös vastustamaan.

EU:n perustuslain ehdotus ei ole muutta-
massa tilannetta, vaan valtionkirkkojen ase-
ma jätetään kunkin jäsenvaltion sisäiseksi
asiaksi. Mielenkiintoisempi on maininta, jon-
ka mukaan ”Unioni kunnioittaa myös elä-
mänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksel-
listen järjestöjen asemaa.” Uskonnonvapau-
desta siirryttäneen siis kohti laajempaa
vakaumuksenvapautta.
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tetyssä menettelytapasäännössä. Vaaliva-
liokunta kokoontui Olavi Korhosen ja jul-
kilausumavaliokunta istuvan pääsihteeri
Juha Kukkosen johdolla.

Suuressa salissa pisin keskustelu käy-
tiin kokouksen alkupykäliin sijoitetusta
sääntöuudistuksesta, jonka käsittelyä jat-
kettiin vielä seuraavana päivänä. Yksittäi-
siä sanamuotoja viilailtiin vielä loppu-
metreillä, kunnes säännöt viimein hyväk-
syttiin suurella ääntenenemmistöllä.

Toiminnanjohtaja Paula Vasama ja jär-
jestösihteeri Janne Vainio selvittivät ko-
koukselle liiton tilinpäätöstä ja toiminta-
kertomusta viime vuodelta. Viimeisen kol-
mivuotiskauden todettiin taloudellisista
vaikeuksista huolimatta sujuneen nousu-
johteisesti.

Eroakirkosta.fi -sivusto oli ollut kauden
tunnetuin uutuus, ja sen lisäksi liitto oli saa-
nut kaksi uutta jäsenyhdistystä (Satakun-
nan Vapaa-ajattelijat ja Luoteis-Lapin Va-
paa-ajattelijat). Liiton useat toimihenkilöt
olivat näkyneet hyvin julkisuudessa. Muu-
tenkin oli jo alkanut näkyä merkkejä uskon-
nottomien asioiden etenemisestä. Hautaus-
toimilain hyväksyminen uskonnonvapaus-
lain uudistuspaketin yhteydessä oli ollut
pieni takaisku, mutta toisaalta esimerkiksi
oikeusministeriön käynnistämää selvitys-
työtä katsomusyhteisöjen vihkimisoikeu-
desta voitiin pitää merkittävänä katsomus-
ten tasa-arvoa lisäävänä aloitteena.

Väliajalla esitelmöi liittokokouksen kut-
suvieras MEP Esko Seppänen, jolle Tauno
Lehtonen ojensi liiton pöytäviirin. Seppänen
kiitti todeten saaneensa viimeksi pöytävii-
rin ”vihainen työväenyhdistys” -nimiseltä

Vapaa-ajattelijain liitto piti XXIII
liittokokouksensa Järvenpäässä
11.-12.6. Liiton johdossa tapahtui
reippaanlainen nuorennusleikkaus,
kun puheenjohtajaksi valittiin 31-
vuotias Robert Brotherus ja
pääsihteeriksi 29-vuotias Jori
Mäntysalo. Liittokokouksessa
hyväksyttiin myös usean
liittokokouskauden ajan vireillä
ollut liiton sääntöuudistus.
Vierailevana tähtenä kokouksessa
esiintyi mm. MEP Esko Seppänen,
joka puhui uskonnonvapauden
asemasta EU:ssa.

Nuorennusleikkaus
liiton johtoon

liittokokous 2005

Järvenpään Hotelli Rivoli oli liittokoko-
usviikonloppuna täpösen täynnä. Hotel-

lihenkilökunnan tekemän virheen vuoksi
osanottajat piti majoittaa Riihimäelle saak-
ka, mistä ei onneksi koitunut liitolle lisäkus-
tannuksia. Alkuhankaluuksien jälkeen ko-
kousviikonloppu sujui niin kuin oli odotettu.

Kokouksen avaajana toimi liittoneuvoston
puheenjohtaja Olavi Korhonen. Paikalle oli
saapunut kaikkiaan 34 hyväksyttyä liittoko-
kousedustajaa ja lukuisia seuraajia eri paikal-
lisyhdistyksistä. Ennen kokouksen avausta
kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen toi koko-
ukselle Järvenpään kaupungin tervehdyksen.

Kokous järjestäytyi valitsemalla pu-
heenjohtajikseen Tauno Lehtosen, Veikko
Laineen ja Anneli Aurejärvi-Karjalaisen ja
sihteereikseen Erja Sallisen, Anneli Laak-
kosen ja Simo Järvisen. Osa kokoustyös-
kentelystä päätettiin hajauttaa valiokun-
tiin, joita oli pohjustettu jo kokoukselle esi-

Janne Vainio
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järjestöltä. Myöhemmin
lauantai-iltana paikallinen
artisti Heikki Lund esiintyi
kitaran kanssa lausuen ru-
nomittaa ja laulaen.

L iittokokousaloitteista
pisti silmään Hannu

Raitasen Turun vapaa-ajat-
telijoiden nimissä laatima
esitys Lallin kirves -tunnus-
tuspalkinnosta ”ristinopin
levittämisen 850-juhlavuo-
den kunniaksi”, joka jaet-
taisiin ansiokkaasta työstä
katsomusvapauden hei-
kentämiseksi. Järvenpään
vapaa-ajattelijat olivat teh-
neet aloitteen, että liitto
ryhtyisi ajamaan uskonnonvapausasia-
miehen viran perustamista. Liittokokous
päätti huomioida tämän yhdessä kolmes-
ta julkilausumastaan, jossa vaadittiin vä-
hemmistövaltuutetun viran laajentamis-
ta koskemaan myös katsomuksellisia vä-
hemmistöjä.

Kaksi muuta julkilausumaa käsittelivät
julkisomisteisten tiedotusvälineitten ja val-
tioneuvoston puolueettomuutta katsomuk-
sellisissa kysymyksissä. Ensin mainitussa
vaadittiin yhdenvertaisuuteen vedoten, että
uudistettavaan yleisradiolakiin ei voida ot-
taa säädöksiä, jotka sallisivat tunnustuksel-
listen ja julistavien uskonnollisten ohjelmi-
en lähettämisen. Jälkimmäisessä vaadittiin,
että valtioneuvoston tulee pidättyä viralli-
sista edustuksista kirkon toiminnassa. Jul-
kilausumien tekstit löytyvät liiton sivustol-
ta linkissä http://www.vapaa-ajattelijat.fi/
kannanottoja/XXII_liittokokous.html.

L iiton henkilövalinnat
toimitettiin uusien

sääntöjen mukaan. Uu-
teen liittohallitukseen
valittiin puheenjohtajan
ja pääsihteerin lisäksi
seitsemän jäsentä hen-
kilökohtaisine varajäseni-
neen (uusi hallituskokoon-
pano esitellään tämän leh-
den sivuilla 15-17).

Erikoista (verrattuna
muutamaan aikaisem-
paan liittokokoukseen) oli
henkilövalintojen alusta-
va sopiminen vaalivalio-
kunnassa puheenjohtaja-
ja pääsihteeriehdokasta
myöten. Istuva puheen-

johtaja Erkki Hartikainen ja istuva pää-
sihteeri Juha Kukkonen olivat molemmat
vetäytyneet vapaaehtoisesti tehdäkseen
tilaa nuoremmille. Neuvottelutuloksena
saatiin liiton johdolle tasapuolisempi ko-
koonpano eri jäsenyhdistyksistä.

Valiokunnan yksimieliset esitykset hy-
väksyttiin suuressa salissa muutoksitta. Pu-
heenjohtajasta ja pääsihteeristä tosin äänes-
tettiin, mutta alustavat esitykset voittivat
kirkkaasti. Puheenjohtajan vaalissa Robert
Brotherus voitti Janne Vainion äänin 26-8 ja
pääsihteerinvaalissa Jori Mäntysalo voitti
Eino Huotarin äänin 23-10. Puheenjohtaja
Brotherus, joka ei ulkomaanmatkan vuoksi
ollut päässyt paikalle, oli jättänyt kiitospu-
heen luettavaksi valintansa johdosta.

Vaalitulosta ei sikäli voinut pitää dra-
maattisena, että pääsihteeri- ja puheen-
johtajaehdokkaiden välillä oli asiakysy-
myksissä lähinnä painotuseroja. Vastaeh-

dokkaat olivat jo ennen kokous-
ta laatineet yhteisiä julistuksia
liiton kehittämisestä ja katseen
suuntaamisesta tulevaisuuteen
menneisyyden sijasta. Liittoko-
kouksen valinnoissa kyse oli
tältä osin paljolti siitä, minkä-
laista osaamista ja millaisia hen-
kilökohtaisia taipumuksia pidet-
tiin parhaiten sopivana liiton
edustus- ja luottamustehtäviin.

Liittovaltuuston puheenjoh-
tajaksi valittiin odotetusti uudel-
leen Olavi Korhonen, jolla oli ol-

Esko Seppänen (vas.) ja Tauno Lehtonen.

Suuressa salissa oltiin väliin vakavana.
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Vapaa-ajattelijain liitto ry:n liit-
tokokous hyväksyi liiton

sääntöjen kokonaisuudistuk-
sen Järvenpäässä 12.6.2005.
Liiton sääntöjen uudistami-
nen oli ollut vireillä jo usean
liittokokouskauden ajan. Vih-
doin loppuvuodesta 2003 koot-
tiin sääntötyöryhmä valmiste-
lemaan esitystä liiton sääntö-
jen muuttamiseksi.

Sääntötyöryhmän puheen-
johtajana toimi liittoneuvoston
pj Olavi Korhonen ja sihteerinä
liiton järjestösihteeri Janne Vai-
nio. Työryhmän muina jäseninä
toimivat liittohallituksen jäsenet
Eino Huotari, Tauno Lehtonen
ja Heljä Pekkalin. Työryhmän li-
säksi sääntöluonnosta oli kä-
sitelty jäsenyhdistyksissä sekä
liittohallituksessa.

Nimi myös
saameksi

Uusissa säännöissä on ensi
kertaa liiton nimi myös saa-
meksi: Frii jajurddasëaddjiid
lihttu rs. Asiasta käytiin kovaa
kädenvääntöä loppumetreillä,
jonka jälkeen sääntöuudistus
viimein hyväksyttiin äänin 27-7.

2 §:n mukaan liitto on us-
konnottomien ja uskontokun-
tiin kuulumattomien henkilöi-
den muodostamien rekisteröi-
tyjen yhdistysten keskusjärjes-
tö. Se on poliittisesti sitoutu-
maton ja ajaa uskonnottomi-
en etuja, oikeuksia ja oikeus-
turvaa sekä edistää uskonnot-
toman todellisuuskäsityksen
leviämistä.

Ja
n

n
e

 V
a

in
io

Liitto sai
uudet
säännöt

Europarlamentaarikko Esko
Seppänen (kuva oik.) vie-

raili Vapaa-ajattelijain liiton liit-
tokokouksessa lauantaipäivä-
nä 11.6. esitelmöimässä EU:n
vaikutuksista uskonnonvapau-
teen. Aiheena oli erityisesti pe-
rustuslakihanke, joka Seppä-
sen mukaan oli jo ”ruumis jota
ei ole vielä haudattu.” Syynä oli
perustuslakiesityksen kaatumi-
nen Ranskan ja Hollannin kan-
sanäänestyksissä.

Varsinkin katolisella kirkolla
on väitetty olevan vaikutusvaltaa
EU-tasolla, mutta eurooppalais-
ten suhtautuminen kirkkojen
taholta tulevaan lobbaukseen
on Seppäsen mukaan nihkeää.
Hän viittasi uutistoimisto AP:n
kymmenessä eri maassa teet-
tämään tutkimukseen kansa-
laisten uskontosuhteista.

Esimerkiksi Ranskassa,
jossa 19 % väestöstä on ateis-
teja, peräti 85 % vastustaa us-
kontokuntien puuttumista lain-
säädäntötyöhön. Kirkkojen lob-
baukseen suhtaudutaan myön-
teisemmin USA:ssa, jossa vain
2 % väestöstä ilmoittaa olevan-
sa ateisteja. Eurooppalaisille
uskonto oli tutkimuksen mu-
kaan yksityisasia enemmän
kuin amerikkalaisille, joille on
olemassa eräänlainen kollek-
tiivinen jumala.

Vatikaani ei onnistunut pyr-
kimyksissä ajaa perustuslakiin
jumalan nimeä ja juutalais-kris-
tillistä perinnettä lain perustak-
si. Mainintoja oli yritetty tunkea
vielä perustuslain johdantoon
sen jälkeen, kun oli jo selvinnyt
ettei niitä saada itse lakitekstiin.
Vaatimuksia olivat tukeneet
etenkin Irlanti, Puola, Italia ja
Espanja, mutta perustuslain vii-
meinen versio oli suhteellisen
uskontoneutraali. Uskonnonva-
paus ja uskontoja koskevan syr-
jinnän kielto oli kirjattu mukaan.

Seppäsen mukaan perus-
tuslakiesitys oli katsomusasioi-
den osalta ”kohtuullisen libe-
raali” ja sen olisi voinut jopa
hyväksyä. Syyt, joiden vuoksi
hän oli vastustanut perustusla-
kia, olivat toisaalla. Kyseessä oli
hänen mielestään ”ympäripyö-
reä uusliberalistinen uskontun-
nustus” jota yritettiin sanella yl-
häältä käsin.

Hollannissa kylläkin eräät
ääriuskovaisryhmät äänestivät
perustuslakia vastaan, koska
jumalan nimeä ei siinä mainit-
tu – mutta muuten uskonto ei
Seppäsen arvion mukaan juu-
rikaan tulokseen vaikuttanut.
Ranskassa perustuslaki kaatui
hänen mukaansa lähinnä va-
semmistolaisten vastustuksen
vuoksi.

lut merkittävä osuus sekä liiton
sääntöjen uudistamisessa että so-
vun saamisessa nyt pidettyyn liit-
tokokoukseen.

Liittohallitus piti valintansa
jälkeen 12.6. järjestäytymiskoko-
uksen, joka uusittiin kokoustekni-
sistä syistä vielä 7.7. Liittohallitus
kokoontuu seuraavan kerran hei-
nä-elokuun taitteessa.

Kirkkojen
lobbaus

epäonnistui
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Li i ton edustamia katso-
musnimikkeitä on laajennettu
aikaisemmasta (ateistit, hu-
manistit ja vapaa-ajattelijat).
Uusissa säännöissä tode-
taan, että katsomuseroja voi
olla myös vapaa-ajattelijoilla,
ateisteilla, rationalisteilla, hu-
manisteilla ja agnostikoilla.
Liiton tavoitteiksi mainitaan
kri i t t isyydenl isääminen us-
kontoja kohtaan, lainsäädän-
nöllisin muutoksin valtiokirk-
kojärjestelmän purkaminen,
ja uskonnonopetuksen poista-
minen kouluista, päivähoidos-
ta sekä valtion yliopistoista.

Pykälien määrä
väheni

Suuri osa sääntömuutoksista
oli lähinnä teknisiä korjauksia.
Niihin kuului mm. 2 §:n mai-
ninta, että liitto omistaa ja hal-
litsee toimintaansa varten tar-
peellista kiinteätä ja irtainta
omaisuutta (aikaisemmin lii-
ton harjoittama sijoitustoimin-
ta oli ollut sääntöjen puolesta
juridisesti tyhjän päällä). Kai-
kenkaikkiaan pykälien määrä
väheni kolmestakymmenestä-
neljästä yhdeksääntoista.

Oleellisia muutoksia tehtiin
liiton johdon kokoonpanoon. 3
§:n mukaan liiton toimielimet
ovat liittokokous, liittovaltuus-
to (aiemman liittoneuvoston
sijasta) ja liittohallitus.

Liittovaltuuston ja liittohal-
lituksen välinen tehtäväjako on
sama kuin liittoneuvoston ja
liittohallituksen tähän asti: liit-
tohallitus johtaa käytännön toi-
mintaa ja liittovaltuuston teh-
tävänä on hyväksyä toiminta-
suunnitelmat ja tilinpäätökset.
Merkittävä uudistus sen sijaan
on, että jokaisella liittohallituk-
sen jäsenellä (puheenjohta-
jaa ja pääsihteeriä lukuun ot-
tamatta) on oma henkilökoh-
tainen varajäsenensä, joka

kutsutaan paikalle vain tarvit-
taessa. Hallitustyöskentelys-
sä ei siis enää tarvitse heittää
kruunua ja klaavaa siitä, kuka
paikalla olevista varajäsenis-
tä on äänivaltainen; samalla
säästyy myös matkakuluja.

Myös li ittovaltuuston pu-
heenjohtaja valitaan 8 §:n mu-
kaan vaaleilla liittokokoukses-
sa, kun aikaisemmin liittoneu-
vosto valitsi puheenjohtajan
keskuudestaan. 9 §:n mukaan
liittovaltuusto valitsee nyt kes-
kuudestaan varapuheenjohta-
jan. Valtuuston ja hallituksen
välistä yhteistyötä vahvistettiin
kirjaamalla 11 §:ään liittoval-
tuuston puheenjohtajal le
puhe- ja esitysoikeus liittohal-
lituksen kokouksissa.

Liiton työntekijöillä ei enää
uusien sääntöjen mukaan ole
automaatt isest i  läsnäolo-,
puhe- ja esitysoikeutta. Toi-
saalta nimenkirjoitusvaltuuk-
sia muutettiin joustavammik-
si siten, että myös palkattu toi-
mihenkilö voidaan määrätä ni-
menkirjoittajaksi. 13 §:n mu-
kaan liiton nimen kirjoittavat
liiton puheenjohtaja tai vara-
puheenjohtaja yhdessä pää-
sihteerin tai hallituksen mää-
räämän henkilön kanssa.

Nukkuminen ei
enää kannata

Liittovaltuustoon voi edelleen
valittaa, mikäli liitosta erotettu
jäsenyhdistys katsoo tulleen-
sa erotetuksi väärin perustein.
Uutta on, että valtuustolta voi
4 §:n mukaan hakea muutos-
ta myös silloin, jos liittohalli-
tus on hylännyt liiton jäsenek-
si hakeneen yhdistyksen jä-
senhakemuksen.

Erottamisperusteet selke-
nivät ’nukkuvien’ yhdistysten
osalta. Tästä lähtien liittohal-
litus voi 5 §.n mukaan katsoa
yhdistyksen eronneeksi liitos-

ta,  jo l le i  l i i t tomaksuja ole
maksettu kolmena perättäise-
nä vuotena. Myös eri jäsen-
luokista (A- ja B-jäsenet) käy-
ty vuosikymmenien kiista jäi
historiaan; 6 §:n mukaan lii-
tolla on yksi jäsenmaksuluok-
ka ja yhdistykset tilittävät jo-
kaiselta maksaneelta jäse-
neltä saman liittomaksun.

Jäsenmaksutilitysten vuo-
sittainen määräaika muuttui.
Tästä eteenpäin jäsenyhdis-
tykset tilittävät liittomaksun lii-
tol le vuosit tain seuraavan
vuoden tammikuun loppuun
mennessä – eli seuraavan
kerran tammikuun 2006 lop-
puun mennessä.

Paarmalle ei
äänivaltaa

Vastoin sääntötyöryhmän ai-
kaisempia kaavailuja liiton jä-
senyhdistyksien edustussuh-
teet liittokokouksissa säilyivät
ennallaan. Jäsenyhdistys saa
edelleen yhden edustajan jo-
kaiselta alkavalta sadalta jä-
seneltään aina kuuteen liitto-
kokousedustajaan saakka. 7
§:ään kirjattiin kuitenkin rajoi-
tus, että  yhdistystä voi liitto-
kokouksessa edustaa vain
sen yhdistyksen jäsen. Juk-
ka Paarma ei siis enää pää-
se Vapaa-ajattelijain liiton liit-
tokokousedustajaksi.

Koska säännöt oli ennakko-
tarkastettu PRH:n yhdistysre-
kisterissä, niitä voitiin soveltaa
välittömästi niiden tultua hyväk-
sytyksi siltä osin kuin pykäliin
ei enää tullut muutoksia. Sen
vuoksi uusi liittohallitus ja liit-
tovaltuusto voitiin jo valita uusi-
en sääntöjen mukaisesti.

Sääntöjen tuleva korjailu
tehtiin myös helpommaksi. Ai-
kaisemman 3/4:n määrä-
enemmistön sijaan sääntöjä
voidaan nyt muuttaa jo 2/3:n
määräenemmistöllä.
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pääsihteeriltä

Maailma on sellainen kuin se on. Maail-
maa voi muuttaa tai ainakin yrittää,

mutta ensin maailma pitää hyväksyä. Maa
kiertää aurinkoa, emmekä me vapaa-ajat-
telijoina voi sulkea silmiämme ja väittää
että päinvastoin aurinko kiertää maata.
SDP ja Keskusta ovat maan suurimmat
puolueet, pidimme siitä tai emme. Taivas
on sininen, vaikka ehkä punainen olisi kau-
niimpi.

Myös yhteiskunnassa on tosiasioita, jot-
ka on hyväksyttävä. Eräs näistä on
muutoksen hitaus: on turha toivoa että
kirkko kaatuisi jo ensi vuonna. Toivoa an-
taa se tosiseikka, että yhteiskunta kyllä
muuttuu jatkuvasti.

Tärkein hyväksyttävä asia, joka meiltä
vapaa-ajattelijoilta tuntuu unohtuneen,
on ihmisen toiminta. Kuvittelemme ehkä,
että totuus lyö itsensä aina läpi, ja silloin
kuvittelemme ihmiset liian mekaanisiksi.
Tämä ajatus on hylättävä!

Automarkkinoilla ei aina menesty pa-
ras auto, vaan paras markkinoija. Video-
standardiksi 70-luvulla päätyi VHS eikä
teknisesti parempi betavideo; esimerkki-
en luetteloa ei tarvinne jatkaa. Katse on siis
suunnattava markkinointiin, tietoiseen
imagon rakentamiseen.

Emme hylkää uskontokritiikkiä emme-
kä valtionkirkon kritiikkiä. Emme jousta
liiton tavoitteista: Kulttuuriohjelman mu-
kaisesti edelleen tavoittelemme katsomus-
ten täyttä tasa-arvoa ja ateismin yhä suu-
rempaa kannatusta. Sanomamme on edel-
leen oltava totuudenmukainen, tiivis ja
tarvittaessa kärjekäskin.

Hylkäämme ajatuksen jonka mukaan
tämä riittäisi yksinään. Sanoman on olta-
va paitsi totta, myös puettu asialliseen, lu-
ettavaan, joskus viihdyttäväänkin muo-
toon. Teksti jota nyt luet on tärkeää – mut-
ta jo pelkkä paperi jolle se on painettu vai-
kuttaa vähäiseltä osaltaan. Kaikessa toi-
minnassa pitää aina muistaa miltä se näyt-
tää, ja nimenomaan miltä se näyttää suu-
ren yleisön silmissä.

Emme siis ehdota mitään pois otetta-
vaksi. Ehdotamme jotain lisää: tietoista
imagon rakentamista.

Ajatus ei varmaankaan miellytä kaik-
kia. Maailma voisi olla sellainen, jossa ih-
miset vain lukisivat perustelut jumaluuk-
sien olemassaolon puolesta ja niitä vas-
taan, ja tekisivät sitten rationaalisen pää-
töksen. Mutta tämä meidän maailmamme
ei satu sellainen olemaan. On yhtä väärin
sulkea tältä silmänsä kuin väittää aurin-
gon kiertävän maata.

Imagonrakennusta ja
kärsivällisyyttä

Jori Mäntysalo
pääsihteeri
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uusi liittohallitus

Heljä Pekkalin
Kuusankoski
• Ikä: 52 vuotta.
• Koulutus: viimeisin tutkinto Kansainvälinen
sihteeri/assistentti Kymenlaakson
ammattikorkeakoulussa v. 2001. Sitä ennen
atk-operaattori, ravintolan esimiestutkinto
(baarimestari) Kuopion ravintolakoulusta.
• Ammatti: työssä käytöntarkkailijana Kymi-yhti-
öllä, Serlachiuksella ja Amerplastilla. Ravintola-
alalla tarjoilijana, baarimestarina ja hovimesta-
rina sekä aviomiehen yrityksessä yli 10 v. vas-

taavana hoitajana.
Myös oma majoitus-
ja ravintola-alan yritys
Kuopiossa. Tällä
hetkellä työtön, vii-
meksi toimistonhoi-
tajana Kuusankos-
kella.

Pohjo is-Kymen
Vapaa-ajattelijat ry:n
puheenjohtaja 8
vuotta. Liittohallituk-

sen varajäsen 2002-2005. Liityin aikoinaan va-
paa-ajattelijoihin siksi, että se oli ainoa järjestö,
joka seisoi teeman “kirkko eroon valtiosta” taka-
na. Edelleenkin em. teema on minulle tärkeä,
mutta myös liiton muuttaminen toimivaksi kan-
salaisjärjestöksi, johon asiasta kiinnostuneilla
on helppo tulla, on mielestäni tärkeää. Siiviilise-
remoniat häistä hautajaisiin ovat myös aihe, jon-
ka kehittelyyn ja tunnetuksi tekemiseen haluan
osallistua.
• Perhesuhteet: perheeseen kuuluvat kaksi ty-
tärtä, kevään ylioppilas Reetta ja Kuusaan luki-
ossa opiskeleva Senja. Myös kissat Liiru ja Manta
kuuluvat perhekuvioihin.
• Henkilökohtainen varajäsen:
Juha Toivonen (Forssa)

• Perhesuhteet: naimisissa, aviomies Jari. Lap-
sia kaksi aikuista omissa talouksissaan asu-
vaa poikaa Juri ja Lari. Perheeseen kuuluvat
myös yksitoista kissaa ja yksi koira.

Liittynyt Vapaa-ajattelijoihin ensimmäisen
kerran 1972. Uudelleen jäseneksi 1990-luvun
alkupuolella ja 2003 lukien Satakunnan Vapaa-
ajattelijat ry:n sihteerinä. Tavoitteena opiskella
siviilijuhlien puhujaksi.
• Harrastukset: vapaa-ajattelun lisäksi kissat,
lukeminen, sukututkimus ja käsityöt.
• Henkilökohtainen varajäsen:
Henri Vilenius (Järvenpää)

Eino Huotari
Karkkila
• Ikä: 50 v, merkkipäiviä
juhlittiin viime syksynä
vauhdikkaasti, kiitos mu-
kana olleille vapareille.
• Ammatti: peruskoulun
lehtori, yläkoulun mate-
maattisten aineiden ja
elämänkatsomustiedon
opettaja
• Perhesuhteet: sinkku,

mutta edelleen haku päällä.
Tulin mukaan uskonnottomaan ajatusmaa-

ilmaan opiskeluaikoina,  jolloin 70-luvulla ero-
sin kirkosta. -82 aloin opettaa Karkkilassa  us-
kontojen historiaa ja siveysoppia ja tein työtäni
yhdessä Karkkilan va:n  kanssa. Vielä en kui-
tenkaan liittynyt jäseneksi, koska asuin  pääkau-
punkiseudulla. Kun muutin reilun vuoden kulut-
tua Karkkilaan liityin  myös yhdistyksen jäsenek-
si. Sen jälkeen olen ollut mukana Karkkilan  yh-
distyksen johtokunnassa. Viimeiset 12 vuotta liit-
tohallituksen jäsenenä.

Tavoitteena vapaa-ajattelijoissa on saada
uskonnoton maailmankatsomus  suomalaisten
enemmistökatsomukseksi. Sen välityksellä
myös eduskunta  aikanaan kypsyy kirkon ja val-
tion eroon. Uskonnottomista  seremonioista eri
elämäntilanteisiin täytyy tehdä luonnollinen vaih-
toehto  niin, että ihmiset valitsevat ne ennen kir-
kon seremonioita.

Vaparien lisäksi toiminut mm. FETO:ssa sen
koko historian ajan eli 20  vuotta ensin puheen-
johtajana, sittemmin varapuheenjohtajana ja nyt
sihteerinäkin. Sivussa olen ollut perustamassa
Prometheus-leirejä Suomeen  ja toiminut aktii-
visesti Protussa ja sen saamisessa IHEYO:n
(kansainvälisen nuorten humanistien liiton) jä-
seneksi.

Erja Sallinen
Rauma
• Ikä: 50-vuotias.
• Koulutus: luokanopettaja/
kasvatustieteen maisteri.
• Ammatti: työttömänä ke-
väästä 2003, sitä ennen
opettajana yhtäjaksoisesti
n. 5 vuotta. Aiemmin opin-
toja toimistoalalta, ja alan
töissä 12 vuotta.
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Petri Karisma
Tampere
• Ikä: 38 v (kuvas-
sa Doris-koiran
kanssa)
• Koulutus: DI, tuo-
tantotalous.
• Ammatti: pääl-
likkö- ja esimies-
tason tehtäviä, ny-
kyisin hakee uutta
suuntaa elämälle.
• Perhesuhteet:
avoliitto.

Tampereen vapaa-ajattelijoiden jäsen vuo-
desta 2002, VPJ 2003-2004. Pakanasanomat -
lehden päätoimittaja v:n 2002 lopulta. Eroakir-
kosta.fi:n toinen tekijä ja nykyinen tiedottaja.

Tärkeimpänä asiana tällähetkellä pidän lii-
ton julkisuuskuvan kohentamisista ja näkyvyy-
den lisäämistä. Tulevaisuuden haasteista suu-
rin on tekemisen meiningin löytäminen koko lii-
ton tasolla. Mikäli onnistumme saamaan julki-
suutta asiallemme ja aktivoimaan jäsenistöm-
me, niin onnistumme aivan varmaan tavoit-
teidemme ajamisessa.
• Harrastukset: ruuanlaitto, musiikin kuuntelu ja
lukeminen.
• Kotisivu: www.petrikarisma.net
• Henkilökohtainen varajäsen:
Marko Koivuniemi (Jyväskylä)

uusi liittohallitus
la vuodesta 1983, Oulun Ylioppilaslehden pää-
toimittajan pestistä aloittaen. Työuraa Kansan
Tahdossa pian 20 vuotta, välillä vuosi ulkoasi-
anministeriön virkamiehenä eli Kainuun Euroop-
pa-tiedottajana ja tovi työttömänäkin, kun ka-
enuulainen ei lähde kotimaakunnasta kirveellä-
kään. Nykyäänkin vain osaviikko-oululainen.

• Perhesuhteet: Kahden asunnon yksin-
eläjä, yhteiskunnallinen moniottelija
1970-luvulta asti.

Kajaanin kaupunginvaltuutettu, edel-
liset 8 vuotta kaupungin kouluista ja kult-
tuurista vastanneen lautakunnan pu-
heenjohtajana. Vuoden 2005 alusta vielä
isommassa tehtävässä koko Kainuun
maakunnallisen koulutuslautakunnan
puheenjohtajana. Merkittävin valtakunnal-
linen tehtävä Kevan valtuuskunnan jäse-
nenä.

Kainuun vapaa-ajattelijoiden puheen-
johtaja vuodesta 1999. Liittoneuvoston

jäsen 1999-2002, liittohallituksen jäsen vuodes-
ta 2002 ja varapuheenjohtaja osan viime kau-
desta.

Eräs sukulaispariskunta, joilla olin joskus
lapsena hoidossa, olivat lestadiolaisen Rauhan-
yhdistyksen talonmiehinä. Istuin heidän seurois-
saan ja kertovat minun muutaman vuoden ikäi-
senä kavunneen seurojen jälkeen saarnastuo-
liin ja matkineen puhujaa. Siunailivat, että po-
jasta varmaan pappi tulee. Sananjulistaja tuli-
kin, joskaan ei ehkä ihan se toivottu.
• Henkilökohtainen varajäsen:
Marko Lakkala (Oulu)

• Harrastukset: harrastelen matkustelua silloin,
kun rahavarat sen sallivat ja muutoin erilaisia
loogisia tehtäviä ja lukemista.
• Kotisivu: www.huotari.fi
• Henkilökohtainen varajäsen:
Esa Ylikoski (Helsinki)

Aki Räisänen
Kajaani
• Ikä: 51-vuotias.
• Koulutus: seit-
semästä oppiai-
neesta arvosa-
noja suorittanut
HuK eli kesken
gradunteon töi-
hinrepäisty mel-
kein-maisteri.
• Ammatti: toimittaja/toimitussihteeri Pohjois-
Suomen vasemmistolehti Kansan Tahdossa
Oulussa. Leipätöitä päätoimisesti tiedotusalal-

Jorma Snellman
Karkkila
• Ikä: 56-vuotias.
• Ammatti: koneistaja.
• Perhesuhteet: Asun
Meidän Muijan kanssa
Karkkilassa lähellä Py-
häjärven uimarantaa.

Karkkilan Vapaa-
ajattelijat ry:n puheen-
johtaja.

Kirkon ja valtion erot-
taminen on aiheellista
ja järkevää. Kuitenkin
sen vastustajia on pal-
jon. Siksi Vapaa-ajatte-
lijain liiton tulee ajaa
asiaa yhteisvoimin.
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Raimo Väisänen
Hamina
• Ikä: 67 vuotta.
• Koulutus: Merenkulku-
opisto 1971, sen jälkeen
lukuisia eri kursseja mm.
kansanopistossa. Tehnyt
tutkielman: Laiva työ-
paikkana psyykkisen hy-
vinvoinnin kannalta 1985.
Myönnetyt pätevyyskirjat:
Perämiehen kirjat vv.
1971, 1984, 1989, 1994,

1999 ja 2001. Moottorikoneenhoitajankirja B
1988. Moottorikoneenhoitajankirja
1990. Moottorikoneenhoitajankirja
2001. Perämiehen päällikkötodistuk-
set 1979 ja 1984.
• Ammatti: eläkeläinen. Suomen Lai-
vanpäällystöliiton jäsenmatrikkelin
mukaan lähtenyt merelle 1955 (ms.
Sirius). Työskennellyt mm. Turun
suomenkielisessä merenkulkuoppi-
laitoksessa opettajana 1979 ja 1984,
hälytysvuoropäällikkönä (pelastusris-
teilijä Harmaja), Kansandemokraat-
tisen Raittiusliiton järjestösihteerinä
1985-90. SKDL:n Espoon ja Kauni-
aisten kunnallisjärjestön kunnallis-
sihteeri 1988. SKP:n Uusmaalaisten
piirijärjestön piirisihteeri 1989-90.

Tavoitteena järjestötoiminnan
edistäminen. Kirkko irti valtiosta on
edelleen tärkeä tavoite.
• Henkilökohtainen varajäsen:
Matti Räsänen (Lappeenranta)

Liityin mukaan 1998, päädyin Tampereen
yhdistyksen  johtokuntaan 1999. Viime liittoko-
kouskaudella liittohallituksen varajäsenä. Olen
toinen eroakirkosta.fi:n tekijä ja nykyään
uskonnonvapaus.fi:n webmaster.

Niin kauan kuin kirkosta eroaminen kasvaa,
kannattaa keskittyä sen edistämiseen. Kun eroa-
minen tasaantuu, voi painopisteen siirtää ateis-
min levittämiseen. Koko ajan pitää ajaa lainsää-
dännön muutoksia - vaikka miten pieniä - jotka
vievät kohti maallista valtiota.
• Harrastukset: en omista televisiota, mieluum-
min luen kirjaa. Käyn mieluummin paistamas-
sa makkaraa metsässä kuin taidemuseossa.
Nähdessäni männyn mietin minkälainen po-
lynomi kuvaa sen runkokäyrää, nuotion sytytys
taas ei aina oikein onnistu. Voisin helposti teh-

dä lyhimmän ajoreitin
etsivän tietokoneoh-
jelman, mutta luon-
nossa eksyn isossa
valintamyymälässä-
kin.

Robert Brotherus
puheenjohtaja
Helsinki
• Ikä: 31 v (kuvassa Ilk-
ka-pojan kanssa)
• Koulutus: filosofian
lisensiaatti, fysikaali-
nen ja laskennallinen
kemia.
• Ammatti: nykyisin
ohjelmistosuunnitteli-
jana Nokialla.

• Perhesuhteet: eronnut, kaksi lasta (Arttu 5 v ja
Ilkka 2 v).

Helsingin vapaa-ajattelijain jäsen vuodesta
1993 (20v), hallituksen jäsen vuodesta 1994.
Liiton pääsihteeri vuosina 1997-1999.

Artikkeleita VA-lehdessä, sekä TV-, radio- ja
lehtihaastatteluita.

Vapaa-ajattelussa ateismin perusteet ja us-
kontokritiikki kiinnostavat minua eniten. Tavoit-
teenani on, että nuoret maailmankuvaansa poh-
tivat ihmiset saisivat nykyistä tasapuolisemmin
tietoa uskonnottomasta maailmankatsomuk-
sesta ja sen perusteista.
• Harrastukset: squash, sähly, lentäminen,
moottoripyöräily, ohjelmointi,  sukututkimus, tie-
tokonegrafiikka.
• Kotisivu: www.brotherus.net

Jori Mäntysalo
pääsihteeri, Tampere
• Ikä: nyt 29 vuotta ja 30
kun lehti ilmestyy.
• Ammatti ja koulutus:
ammattinörtti. Fil. yo. eli
periaatteessa opiskelija;
käytännössä laboratorioin-
sinööri tietojenkäsittelytie-
teiden laitoksella.

• Perhesuhteet: vaimo Laura ja lapset Eerika 7
v ja 22.6. syntynyt poika; pojan nimen kerron vasta
nimiäisten (16.7.) jälkeen.

• Henkilökohtainen varajäsen:
Tuula Hara (Kuopio)
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Johan oli reissu – nimittäin
liittomme liittokokous Jär-

venpäässä. Kaksitoista vuotta
oli väliä, kun edellisen kerran
olin läsnä. Toki kyllä olin sitten
ollut Vaasasta Lahteen välin
kaikissa vuosina 1978-1993.
Taisin sanoa ääneen, ettei mi-
tään ollut muuttunut kahdessa-
toista vuodessa, eräät kasvot
vain. Nyt kun muistelen tarkem-
min, niin on sittenkin tainnut
muuttua aikalailla. On nimittäin
ympäristö muuttunut ja jotenkin
tuntuivat muutamat tutut ikään-
tyneet ja jotkut taas nuortuneet
ihan mahottoman uskomatto-
masti.

Tämä muistelo on sitten va-
paasta muistista kirjoitettu ja
nimiä ei ole muutettu henkilöi-
den yksityisyyden suojan takaa-
miseksi. Kokemukset ovat kyl-
lä sitten minun ikiomia ja jos
kunnianloukkauksesta raastu-
vassa tavataan, niin ottakaa
edes kunnon juristi, vaikka lap-
seni kummisetä asianajajaksi
niin saadaan edes oikeuden-
mukainen asianajo. Niin – nyt
sitten jakelen vain ruusuja enkä
risuja lainkaan, kun en noista
sm-leikeistä tykkää. Ja vielä toi-
nen varoitus sellaiselle, joka on
herkkähipiäinen, että tämä kir-
joituslaji yrittää olla jotain noki-
sen pakinan ja dokumentin vä-
limuotoa.

Poissaolijoille

Kaikessa toiminnassa on aina
näkymätön taustavoima – nyt ei
tainnut olla markkinavoima –
mutta menneisyyden kaikuja ja
luurankoja kaapeista kummitte-

li. Menin siis Rivoliin tapaa-
maan vanhoja tuttuja, joiden
kanssa tuli tehtyä kovaakin työ-
tä erilaisten ihmisoikeuksien
puolesta aikanaan. Monet nuo-
remmat voivat vain haaveilla te-
kevänsä saman, sillä heillä tai-
taa olla vasta ikää sen verran,
kuin jotkut ovat jo tehneet juts-
koja. Eikä ilman tuloksia.

Olisin halunnut nähdä lap-
suuden arja-tädin tapaan pei-
listä (henkilöt eivät ole missään
tärkeysjärjestyksessä, joten sii-
tä ainakaan ei kenenkään pidä
loukkaantua, muistini alkaa jo
onneksi pätkiä ;-):

• Erkin, koska hänen kans-
saan oli kansainvälisten suhtei-
den alalla paljon duunia, eikä
sitä tuolloin oikein hyväksi kat-
sottu. Oli muitakin juttuja, joista
viisaasti vaietaan – ei vaitiolo-
lupausten takia vaan ihan vain
muuten kestääksemme lop-
puun saakka.

• Lassen, koska hänen
kanssa kallisteltiin moni asia.
Monet reissut tehtiin ja erilaisia
käännöksiä, muttei sentään ta-
kinkääntämisiä. Hänet vielä
näen muualla uudelleen – en
taivaassa vaan maan päällä.

• Kimmon, jonka kanssa
Waskiassa otettiin ja hän sitten
otti leipätyökseen uskomatto-
muuden sekä uskottoman tyy-
pin roolin. Hän teki todellisen
pitkän työrupeaman uskonnot-
tomuuden parissa ja oli sitten
vielä kuuleman mukaan oikea
työmyyräkin.

• Yrjösen Aarnen, joka lah-
joitti saaren puolikkaan, mutta
hän taisi jo kuolla pois ihan van-
huuttaan. Ja samaan tähden

väliin mahtuu samalta suunnal-
ta yksi Esa, jolle kyllä sain lähe-
tettyä terveiset mutkien kautta.
Ovathan vaparit vielä sentään
verkosto, josta pirukaan ei tie-
dä mitään. Jumalat taas eivät
voi tietää siitä yksinkertaisesta
syystä, kun niitä ei ole ja vaikka
olisikin, niin ei me niihin perus-
teettomasti uskota – ollaan niin
uskomattoman uskottoman us-
konnottomia.

• Reiskan, jonka kyllä näin jo
vappuna. Hänen kanssaan ker-
ran ideoitiin, että kun suomalai-
set ovat kaikki eronneet kirkos-
ta ja ev.-lut. ent.valtiokirkko myy
Kallion kirkkonsa, niin tehdään
sinne uskontojen historian mu-
seo. Sinne sitten laitetaan kaik-
kien unohdettujen vapaa-ajatte-
lijoiden kipsihymytyttö- ja poika-
patsaat jonoon. Niitä nimittäin
tulisi hyllymetreittäin.

Läsnäolijoille

Tärkein on tietty kiittää donaat-
toreita, jotka mahdollistivat ta-
sapainoisen osallistumiseni
koko kisaan eli Janne, Timppa,
Taukka, Olli, Veikko jne. tyttäris-
tä puhumattakaan. Aina täytyy
kuitenkin olla nuo fyysiset olo-
suhteet jonkinlaiset, vaikka
henkisten seikkojen kanssa
busaaminen hauskaa olisikin.
Tässä välissä kyllä heitän yh-
den neilikan sille psykologille,
joka minulle sanoi, että alkoho-
lin käyttö syventää masennus-
ta. Kuittaan kyllä sen, mutta
olen nähnyt masentuneita ab-
solutistejakin – ja tässä viittaan
muuhunkin kuin alkomaholiin.
Alkoholin myönteisistä seikois-
ta taas eivät voi tietää ne, jotka
eivät sitä itse käytä. Sanoihan
muuten yksi essealaislahkon
jäsenkin aikoinaan, että aina
kun sen teette, niin tehkää se
minun muistokseni. Ja silt i
moni hänen seuraajansa ei sitä
tee – siis ryystä viinejä.

teuvonneuvo

Liittokokousmuistelot
ja teuvonneuvo
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Onneksi en ollut tarkkailija-
na ihan alusta kokouksessa,
mutta ainakin demokratia pela-
si, sillä lippuja kului melkoinen
määrä. Äänestyttäjille oikein
puska luonnonkukkia mielen-
kiinnon, itsehillinnän ja adrena-
liinitasapainon ylläpidosta ja
oppitunneista. Kyllä tuo yhden-
mielisyyden vaatimuspläjäys
pöntöstä puhuttuna vastasi ai-
nakin kolmen promillen känniä,
eli taas säästyi tuoppivaliokun-
ta monelta työltä. Sihteereille
keskusteleva kokous on tietty
hankala homma, mutta demo-
kratia vaan on sellaista, että jo-
kaisella on oikeus mielipitee-
seensä ja puheoikeus tarkoit-
taa todella puheoikeutta.

Niin no tuosta edellisestä,
kyllä pikkasen pitää asettua
naispuolisten esiintyjien puolel-
le. Kokouksessa oli pikkusärö,
kun toiminnanjohtajan mielipi-
dettä arvosteltiin salista – pal-
kollisillakin on oikeus sanoa
mielipiteensä. Jos mielipidettä
vaaditaan itselle niin täytyy se
suoda toisellekin, vaikka toisten
mielipiteet aina vääriä ovatkin ja
vain omat oikeita. Tuolle kunnal-
lispoliitikolle annan kukkivan
kaktuksen, sillä muutenhan hän
on ihan kunnon mies ja asuu
vielä samassa kaupungissa
kun ex-anoppi. Siis onneksi
kaukana – en viittaa vapaa-ajat-
telijaan vaan anoppiin.

Kun nyt tätä kirjoittaessa
meni melkein aski tupakkia ja
litra teetä (ei edes kovaa!,
kirj.huom.), niin kiitisti vain kai-
kille, jotka tarjosivat valmiiksi-
käärittyjä syöpäkääryleitä. Tupa-
kanvastustajille tiedoksi, että
täytyy jonkun verojakin maksaa.
Ja toisaalta täytyyhän terveysin-
toilijoilla joku halveksunnan ja
vastustamisen kohde olla. Il-
man sairaita ei muuten ole, mi-
hin omaa terveyttään vertaa. Tu-
pakanpoltto on niin hauskaa ja
tupakanpolttajat vielä haus-

kempia ja seurallisia, että sin-
ne savun sekaan näytti olevan
jopa tunkua tauoillakin. No ihan
oikeasti onhan rööki vähän kal-
lista, mutta ei kannata tehdä
lakkoja – ellei sitten tupakanos-
tolakkoa – sillä lakot loppuvat.
Jos ei halua polttaa niin lopet-
taa sitten koko jutun samantien,
se on helpompaa. Minä muu-
ten lopetan kaiken sitten kerral-
la, kun olen vähän äärimmäisyys-
ihminen ja pidän extreemikoke-
muksista, kuten vapaa-ajatteli-
joista, jotka ovat todella erilaisia
tässä valtakulttuurin lammas-
mössössä. Erityisnarsissit tai-
teilijalle, joka ensi-iltana tarjosi
sikarinjämät. Sitä polttelin pii-
pussani kiltaan sekoitettuna
vielä seuraavanakin päivänä.
Enkä nyt unohda Ekiä, jonka
kyllä näen viikon päästä vielä
uudelleen humanistisissa mer-
keissä vapaa-ajattelijoiden iki-
omalla hautuumaalla (lukijoille
tiedoksi, että tämä artikkelinpoi-
kanen kirjoitettiin heti 13.6. yöl-
lä, kun univelat oli nukuttu pois).

Tuleville olijoille

Erityisen ilahduttavaa oli liitto-
kokouksessa, että siellä oli pal-
jon konkareiden lisäksi myös
uusia ja nuoria kasvoja. Ja nai-
sia. Naisnäkökulma ei kyllä oi-
kein saanut vielä otetta vallan-
kahvaan – ei ainakaan liittoval-
tuustoon, vain yksi kymmenes-
tä varsinaiseksi ja kolme kym-
menestä varalle. Siinä on kyllä
vielä tekemisen paikkaa. Ja sit-
ten melkein risut yhdelle, mutta
kun lupasin kirjoittaa positiivi-
sesti, niin mieluummin Leenal-
le kimppu mielikukkiaan. Hän
nimittäin sai sanotuksi, kun joku
miehenpuolikas asetteli sano-
jaan vähän ajatellen väärin.
Kyse oli siitä, että naisen pitää
olla järkevä, jotta pääsisi vallan-
kabinetteihin. Minun mielestä-
ni ei tarvitse olla, sillä paljon

kabineteissa joskus olleena ja
saunan lauteillakin, voin vakuut-
taa, ettei siellä aina ihan järke-
viä olla. Onnella ja kähminnällä
valtaan päästään ja pysytään –
ja verkoistoilla ja ties millä,
mutta järjen kanssa sillä ei ole
mitään tekemistä. Näin olen
kokenut, henkilökohtaisesti kyl-
läkin vain. Olkoot vallanpitäjät
sitten mitä mieltä vain.

Teuvon neuvo

Kun näin mm. Juhan vaatimat-
toman ja tyylikkään ”korkeim-
masta vallasta” luopumispu-
heen ja toimimisen loppuun asti
julkilausumien kanssa, niin tip-
pa tuli silmään. Mies painoi
duunia vuosikausia ja tikareita
tuli selkään paitsi perusvastus-
tajilta niin omiltakin. Mutta hä-
nen työnsä täsmällinen ja kiih-
koton jälki näkyy vielä vuosikym-
menienkin päästä. Hänelle toi-
von jaksamista perustasolla
edelleenkin! Toimia voi kaikkial-
la, erityisesti suoraan ihmisten
kanssa. Liittokin on vain yhdis-
tysten liitto eikä kenenkään
”oma hiekkalaatikko” – perus-
duuni tehdään jäsenten kans-
sa yhdistyksissä. Jäsenet muu-
ten maksavat jäsenmaksunsa
yhdistyksille, että vain uudelle
johdolle tiedoksi. Jäseniä pitää
olla. Pääsihteerillekin vinkki,
että laita nyt se yksi kruksi lisää
sinne verkkoon, äläkä vinoile
kiintiöistä tai saat takkiisi jos-
tain yllärinä, kun sitä vähiten
odotat.

Kun kaikkea ei voi kirjoittaa
– tilaa pitää olla kaikille ja ka-
navat – niin valittelen, etten
enempää muista kokouksesta
tähän hätään ja kun aktiivista
unohtamista on muutenkin syy-
tä harjoittaa, niin suoraan lop-
puhuipennukseen. Joka alussa
hosuu, se lopussa väsyy – täs-
sä teille teuvonneuvo, kirjoitta-
nut teutori.
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Alla muutamia kohtia lehtori, FM
Esa Ylikosken esseestä Kokonai-
nen elämä, joka ilmestyi keväällä
2005 julkaistussa kirjassa SINÄ
KUOLET (Toim. Ari Liimatainen,
Tammi). Kirjassa kymmenkunta kir-
joittajaa pohtii kuolemaan liittyviä
erilaisia näkökohtia. Mukana ovat
myös mm. Arno Kotro, Tommy Lind-
gren ja Torsti Lehtinen. Anneli Aure-
järveltä on pitkä kirjoitus ihmisar-
voisista hautajaisista.

Ei ole mieltä kuluttaa aikansa ja energi-
aansa sen pähkäilyyn, ketkä pääsevät

taivaaseen ja ketkä helvettiin ties milläkin
ehdolla, koska koko kysymyksenasettelu ja
ajatusrakennelma on mahdoton. Kannat-
taa keskittyä elämään. Ajatus kuoleman
jälkeisestä iankaikkisesta elämästä on mie-
lestäni mahdoton, luonnonvastainen,
omahyväinen ja hieman suuruudenhullu
kuvitelma, josta kaiken lisäksi on ollut ja
on huomattavaa haittaa ihmisten elämäl-
le ja koko ihmiskunnan kehitykselle.

Elämänsä rajallisuuden ja mahdollisuuk-
sien ymmärtäminen ja hyväksyminen va-
pauttaa ihmisen elämään tätä ainutkertais-
ta ja ainutlaatuista elämäänsä täysillä, vailla
turhia pelkoja ja toiveita. Ihmissuhteiden,
rakkauden, ystävyyden, toveruuden ja lä-
himmäisten merkitys kasvaa, kun ymmär-
tää elävänsä vain kerran. Samalla se moti-
voi ohjaamaan yhteiskuntaa jokaisen elä-
män kunnioittamiseen myös käytännössä
niin, että kaikki mahdollinen tehdään ihmis-

ten täyden elämän-
kaaren turvaamiseksi
ja traagisten onnetto-
muuksien, sairauksi-
en, kärsimyksen ja so-
tien estämiseksi.

Ihmisten keskuu-
dessa muinoin, ken-
ties surun ja epätoi-
von hetkillä synty-
neet toiveet ja ajatuk-
set kuoleman voitta-
misesta ja itsensä
ikuistamisesta ovat

nykytiedon valossa vailla minkäänlaista
tiedollista perustetta ja suhteellisuuden-
tajua. Tähdet ja tähtisumut ovat ajallisia
ja rajallisia, mutta minä en!? Nyt tiedäm-
me, että maailmankaikkeuteemme, sen
miljardeihin galakseihin kuuluu miljardi-
en vuosien saatossa jatkuva liike, aineen
kiertokulku. Tähtiä syttyy ja sammuu, ato-
meista on moneksi. Maakeskeinen maail-
mankuva katosi, mutta itsekeskeistä maail-
mankuvaa ei turha vaatimattomuus vaivaa.

Uskontojen lupaus iankaikkisesta elämäs-
tä taivaassa lienee saanut ja saa edelleen
kiinnekohtaa omahyväisyydestämme, joka
pohjautunee lapsen luonnolliseen psykolo-
giseen kehitysvaiheeseen kuuluvasta kaik-
kivoipaisuuden tunteesta. Äiti ja koko maa-
ilma ovat vain minua varten! Kun se usko
olosuhteiden pakosta katoaa, sille usein tar-
jotaan ja omaksutaan korvikkeeksi toinen
vastaava usko. Minulle kaikkivaltias taivaan
isä voi antaa ikuisen onnen ja kuolematto-
muuden taivaassa, paratiisissa, vaikka maa-

Välttämättömyyden
tajuaminen vapauttaa
elämään

Esa Ylikoski
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ilman kärsimykselle hän ei mahdakaan mi-
tään. Haloo, olisiko itse kunkin ja koko ih-
miskunnan aika kasvaa aikuisuuteen?

Uskonnolliset opit taivaasta ja helvetis-
tä perustuvat äärimäisen epäreiluun mus-
tavalkoiseen joko tai -ajatteluun, dualis-
miin, joka kieltää elämän tosiasiallisen vi-
vahteikkuuden ja monisävyisyyden. Ihmi-
nen ei oikeasti ole hyvän ja pahan suhteen
joko tai vaan sekä että. Maailmassa on rik-
kautena sekä sateenkaaren värit että har-
maan eri sävyjä! Kristinuskon ja islamin
mustavalkoinen oppi on elämän sävyille
ja väreille vastakohtainen – riippumatta
siitä, katsotaanko sitä kulloinkin tarkoi-
tuksenmukaiseksi painottaa vai hieman
häpeillen peitellä julistuksessa.

”Yksin uskosta” -oppi on myös äärimmäi-
sen epäreilu, varsinainen epiksen ennätys.
Siis murhamiehelle riittää periaatteessa usko
johonkin Jeesukseen, uhrista ja hänen omais-
tensa anteeksiannosta ei tarvitse välittää tuon
taivaallista. Uskovaiset murhamiehet ja rois-
tot pääsevät iankaikkiseen autuuteen, mutta
heidän teoistaan kärsineet, uskonsa kaikkival-
tiaan hyvyyteen menettäneet pannaan pit-
kään pyttyyn ilman armahdusoikeutta!?

Ylen ykkösen aamuhartaudessa heti jou-
lun ja Aasian hyökyaallon jättituhojen jäl-

toimitukselle

Elämän kääntyessä kohti il-
taa tekee mieli hiukan kat-

soa menneeseen. Uskovai-
sen äidin poikana aloitin kir-
kossakäynnit jo alle kouluikäi-
senä. Kymmenvuotiaana oli it-
sestäänselvyys, että taivaassa
on isä jumala, joka kaiken on
luonut. Sama herra seuraa sil-
mä kovana mitä teen tai teke-
mättä jätän. Ymmärrystä ky-
seenalaistaa uskonto ei ollut
minkään vertaa – kunnes sit-
ten kaksikymppisenä sain sat-
tumoisin käsiini Vapaa Ajatte-
lija -lehden.

Silloin aukeni silmät niin
kuin kissanpennulle. Aloin ym-

märtää, minkämoista suuren
luokan huijausta uskonto on.
Lehti on vuosien varrella jatku-
vasti avartanut näkemyksiäni ja
syventänyt uskontokriittisyyttäni.

Joudun jatkuvasti käymään
väit tely jä uskovaisten laj i -
kumppaneiden kanssa. Eivät-
kä ”uskon soturit” säästä ruu-
tia. Vapaa Ajattelija -lehti ja leh-
den antama tieteellinen maa-
ilmankuva on antanut sellai-
sen varmuuden, ettei housu
ole vielä tutissut.

Tulevaisuutta ajatellen ja
omiin kokemuksiini nojaten
haluan korostaa, kuinka tärke-
ää on, että lehti säilyttää tieteel-

keen sanottiin: ”Kiitos siitä kaikesta, mitä
tälläkin viikolla tapahtuu”. Hartaus oli
nauhoitettu jo ennen suuronnettomuutta,
ja niinpä eräs kirjoittaja Helsingin Sano-
mien mielipidesivulla arvosteli lausuman
esittämisen ajankohtaa. Mutta voidaan
kysyä, miksi kirkon pitäisi hartauksissaan
oppinsa mukaan kiittää jumalan johdatuk-
sesta vain silloin kun suomalaiset pärjää-
vät urheilussa ja pisa-tutkimuksissa tai
taloudessa on menee hyvin. Eri asia on, että
kohtalonuskoista johdatus-oppia voi ja on
syytäkin arvostella ylipäätään riippumat-
ta siitä, milloin sitä tuodaan esiin.

Huomion ja arvostuksen suuntaaminen
tähän ainutlaatuiseen ja ainutkertaiseen
elämäämme on mielestäni hyvä pohja hy-
vää elämään. Niin voimme suuntautua va-
paaseen, järkiperäiseen ajatteluun, inhi-
milliseen vuorovaikutukseen, humaanisiin
eettisiin arvoihin, rakkauteen sekä hyvän
elämän ja yhteiskunnan rakentamiseen yh-
dessä muiden kanssaihmisten kanssa. Jokai-
sella on oikeus saada tulla ihan ikiomilla aja-
tuksillaan tai ikiomalla uskollaan autuaak-
si, jos on tullakseen. Onnelliseksi omassa elä-
mässään voi tulla myös uskonnollisuudes-
ta vapaalla elämänkatsomuksella. Ilman tai-
vasuskoa meillä on kokonainen elämä.

lisen ja tiukan uskontokriitti-
sen linjan. Me olemme luku-
määräisesti vielä pieni poruk-
ka; meillä ei ole varaa ryhtyä
hoipertelemaan.

Lopuksi haluaisin toivottaa
parhainta menestystä lehdel-
le, toimittajille ja avustajille.
Väinö Linnaa lainatakseni, nai-
malla saatu henki meistä ai-
kanaan lähtee. Seiskäämme
ryhdikkäinä ateisteina ni in
kauan kuin henki pihisee.

Erkki Tuomela
marjafarmari
Suonenjoki

Ateistisen tien kulkija
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keskustelua

Olen nyt lukenut kolme ker-
taa läpi Erkki Hartikaisen

artikkelin ”Havaitsija ja todelli-
suus – Pyhän Einsteinin ilmoi-
tukset” Vapaa Ajattelija -leh-
dessä 2005/02. Yhä edelleen
olen yllättynyt siitä, että Vapaa-
ajattelijain liiton puheenjohta-
ja voi tuottaa näin vihamielisen
kirjoituksen luonnontieteitä,
luonnontieteellistä metodia ja
t ieteel l istä maailmankuvaa
vastaan.

E = mc² ei ole ”likimääräinen
kaava”. Päinvastoin se on niin
tarkka, että tällä hetkellä kah-
desta kilogramman määritel-
män uudistamiseen tähtää-
västä ehdotuksesta toinen
suorastaan perustuu massan
ja energian vastaavuudelle tä-
män kaavan kautta. Tällä het-
kellä metrin määritelmä jo juon-
tuu suppeasta suhteellisuus-
teoriasta. Kolmanneksi, kaa-
vasta E = mc² ei seuraa, että
mater iaa ei  ole olemassa,
vaan että materia ja energia
voivat muuttua toisikseen tie-
tyissä olosuhteissa.

Hartikaisen väite, jonka mu-
kaan ydinenergia ”ei perustu
kaavaan E = mc² vaan hiukkas-
ten välisten sidosten energi-
aan” on sisäisesti ristiriitainen.
Ydinhiukkaset protoni ja neut-
roni painavat erikseen punnit-
tuna enemmän kuin ollessaan
sitoutuneena atomiytimeen.
Atomiytimen massa on siis
pienempi kuin sen osasten
massa erikseen. Kun tähän
massaerotukseen sovelletaan
kaavaa E = mc², saadaan sel-
ville atomiytimen kokonaissi-
dosenergia. Tästä sidosener-
giasta eli massavajeesta on

peräisin niin fissiossa kuin
fuusiossakin vapautuva ener-
gia.  Raudan vedenjakajan
aseman alkuaineiden joukos-
sa Hartikainen sentään kyke-
nee selittämään oikein.

Epätarkkuusperiaatteesta
johtuva tyhjiössä tapahtuva vir-
tuaalisten hiukkas – antihiuk-
kasparien spontaani synty ja
tuhoutuminen on seuraava Har-
tikaisen hyökkäyksen kohde.
Esittäessään väitteen, että tämä
olisi puhtaasti hypoteettinen
asia, hän ei ilmeisesti ole lain-
kaan tietoinen Casimir-ilmiös-
tä. Siinä kahden lähellä tosi-
aan olevan peilin välillä voi-
daan havaita heikko vetovoima,
jonka synnyttävät spontaanit vir-
tuaalihiukkaset (ks. esim. http:/
/physicsweb.org/articles/
world/15/9/6). Ei-spontaani pa-
rinmuodostus ja annihilaatio
ovat myös hyvin havaittuja ta-
pahtumia hiukkaskiihdyttimis-
sä tehdyissä kokeissa. Näis-
sä kokeissa on siis muutettu
materiaa puhtaaksi energiak-
si kaavan E = mc² mukaisesti
ja mitattu tulosta.

Einstein ei ole koskaan väit-
tänyt, että hiukkasen massa
kasvaisi hiukkasen nopeuden
funktiona. Liikemassan käsi-
te on hyvin harhaanjohtava ja
johtuu pelkästään klassisen
liikemäärän käsitteen sotke-
misesta suhteell isuusteori-
aan. Liikemassaa käytetään
vanhemmissa suhteellisuus-
teoriaa käsittelevissä oppima-
teriaaleissa, mutta monissa
uudemmissa siitä on – onnek-
si – luovuttu. Painovoima ei
myöskään ole millään tavalla
”fyysikkojen vainon kohteena”.

Mitä vainoamista on toteamuk-
sessa, että painovoima johtuu
aika-avaruuden käyristymises-
tä? Kehoitan Hartikaista julkai-
semaan gravitaatioteoriansa,
jos hänellä kerran on parempi
malli gravitaatiolle kuin yleinen
suhteellisuusteoria.

Ajan kulusta kerrottakoon,
että ellei satelliittipaikannuk-
seen käytettävässä GPS-jär-
jestelmässä tehtäisi suppe-
asta suhteell isuusteoriasta
johtuvaa korjausta (satelliitin
kello käy hitaammin maasta
katsottua, koska satelliitin no-
peus on suuri) ja yleisestä
suhteellisuusteoriasta johtu-
vaa korjausta (satelliitin kello
käy nopeammin, koska siihen
vaikuttaa pienempi gravitaatio
kuin Maassa olevaan kelloon),
niin järjestelmä ei toimisi. Tä-
mäkin teoria on siis miljoonilla
GPS-käyttötunneilla testattu.

Alkuräjähdyksenkin Hartikai-
nen ottaa hampaisiinsa. Jos
hänellä on esittää parempi teo-
ria, joka selittää kosmisen mik-
roaaltotaustasäteilyn, alkuai-
neiden isotooppijakauman ja
galaksien punasiirtymät yhtä
hyvin tai paremmin kuin alkurä-
jähdysteoria, niin miksi ihmees-
sä Hartikainen panttaa tätä
maailmaa mullistavaa teoria-
ansa eikä julkaise sitä asian-
mukaisessa vertaisarvioidussa
tiedelehdessä?

”Jos jokin väite tuntuu nor-
maalijärjellä käsittämättömältä,
ei ole mitään syytä ainakaan
toistaiseksi ajatella, että siinä
mitään järkeä onkaan”, Harti-
kainen julistaa lihavoidulla kir-
jasinlajilla. Näin hän esimerkik-
si toteaa kvarkit ja gluonit – tai

Fysiikan teorioiden puolesta
laajat todisteet
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tarkemmin sanottuna hänen
niistä muodostamansa olkiukot
– yhteensopimattomiksi omien
mielenliikkeidensä kanssa, ja
niin koko hiukkasteorian stan-
dardimall i saa mennä. Ym-
märtäisin tällaisen mielipiteen
henkilöltä, joka uskoo, että
Jumala on luonut ihmisen,
antanut ihmiselle järjen, ja
luonut maailmasta ihmisjärjel-
lä käsitettävän. Ateistin suusta
tällainen antroposentrinen tee-
si ei ole ymmärrettävissä.

Hartikaisen sepitelmää seu-
raavassa Janne Vainion artik-
kelissa puututaan hyvin kvant-
timekaniikan väärinkäyttöön
postmodernin huuhaan pe-
rusteluna. Vainio näyttää osaa-
van erottaa fysikaalisen teorian
ja sitä muka-soveltaen luodun
hömpän toisistaan. Hartikainen
materialistisen maailmanku-
van puolustamisen kiihkos-
saan sen sijaan heittää vesi-
lintua fysiikalla, ainoalla työka-
lullamme tämän materiaali-
sen maailman tutkimiseksi.
Kun vastakkain on toimiva ja
kokein varmistettu fysiikan teo-
ria ja Hartikaisen mielipide,
niin jälkimmäinen voittaa hä-
nen tekstissään sata-nolla.

Hartikaisen kirjoituksen vii-
meinen kappale kuuluu: ”Todel-
lisuus on olemassa havaitsi-
jasta riippumatta, ja myös todel-
lisuuden olioiden perusominai-
suudet ovat olemassa havaitsi-
jasta riippumatta”. Lisättäköön
kuitenkin, että myös todellisuu-
desta luotuja luonnontieteelli-
siä teorioita voidaan pitää toden-
näköisesti oikeina, jos niiden en-
nusteet pitävät yhtä todellisuu-
desta tehtyjen havaintojen kans-
sa – aivan riippumatta siitä, miel-
lyttääkö tämä kaikkia vai ei.

”Raamattu sanoo että miehen
tehtävä on olla johtaja. Sitäpait-
si naiset eivät yleensä johtaja-
tyyppiä olekaan.”

Tuttu väite niille jotka usko-
via ovat kuunnelleet. Jatko-

kin on tuttu: Naisilla ei ole mi-
tään olennaista eroa miehiin
nähden; tai jos on, niin kyse on
kulttuurin tuotteesta; tunnettuja
naisjohtajiahan ovat vaikka No-
kian Sari Baldauf ja... Samas-
sa yhteydessä krit isoidaan
Raamattua, aiheellisesti toki.

Tuttu vastaus ja oikea vas-
taus, mutta myös vastaus joka
ei kerro tärkeintä asiaa. Ei tär-
keintä ole minkälaisia naiset ja
miehet yleensä ovat. Tärkeintä
on, että ”yleensä” ei kerro yksi-
lön ominaisuuksista.

Jos näkee Maijan, Matin ja
Liisan, pitäisi nähdä Maija, Matti
ja Liisa. Uskovista osa näkee
Naisen, Miehen ja Naisen, mut-
ta nähkäämme me vapaa-ajat-
telijat ihmiset yksilöinä eikä vain
jonkin ryhmän edustajana.

Ennen liittokokousta kyseen-
alaistin ”naiskiintiön” (ku-

kaan ei tosin esittänytkään kiin-
teää kiintiötä). Kokouksessa
tätä kritisoitiin, ja tämä kirjoitus
yrittää selvittää ajatuksiani. Toi-
von, että tähän tulee vastakritiik-
kiä seuraavissa lehdissä.

En todellakaan kannata huo-
mion kiinnittämistä sukupuo-
leen. Ennen kokousta kirjoitin
kannattavani mm. Erja Sallista,
joka tulikin valituksi. En kannat-
tanut enkä kannata Erjaa nai-
sena vaan hyvänä tyyppinä.

Toisessa asiassa pidän Er-
jaa nimenomaan yhden ryh-
män edustajana: hän on Sa-
takunnan vapaa-ajattelijoiden
jäsen, ja tämä yhdistys on
nuori ja vielä pieni. Haluan että

li i t tohall i tuksessa on tietoa
aloittavien yhdistysten toimin-
nasta, ei pelkästään isoimpi-
en yhdistysten jäseniä.

Aloittava yhdistys vastaan
vanha ja suuri yhdistys on eräs
esimerkki erilaisesta toimin-
taympäristöstä. Muita voivat
olla vaikkapa toiminta isossa
kaupungissa tai pienellä paik-
kakunnalla. Näiden mukaan
näkisin liiton johdon mielel-
lään edustavan erilaisia ympä-
ristöjä.

Mielellään liiton johto saisi
edustaa myös eri elämäntilan-
teita. Yhdellä saisi olla tuo-
reessa muistissa peruskoulu,
toisella lapsi päiväkodissa,
kolmas olla isomman lapsen
äiti tai isä ja niin edelleen. Sii-
nä mielessä toki ”äiti” on se-
kin yksi rooli, yksi paikka jos-
sa jossa toimia.

Erikseen on vielä imagoky-
symys. On totta että liiton

pitäisi näyttää kaikille sopival-
ta, sellaiselta jossa on miehiä
ja naisia ja nuoria ja vanhoja
ja niin edelleen. Tässä mie-
lessä voin hyväksyä ”naiskiin-
tiön”, siis jonkun valitsemisen
nimenomaan naisena.

Mieleen kuitenkin hiipii täl-
löin ikävä ajatus kiintiöhenki-
löstä: onko joku täällä kyvyis-
tään riippumatta vain täyttä-
mässä naiskiintiötä?

Uskon, että erilaisia ihmi-
siä päätyy johtoon aivan luon-
nostaan. Liittoon kuuluu varsin
paljon sekä päteviä miehiä
että naisia, kuten myös nuoria
ja vanhoja. Emme siis tarvitse
edes imagosyistä ketään kiin-
tiöitä täyttämään.

Naisia liiton johtoon?

Ossi Raivio
filosofian maisteri
teoreettinen fysiikka Jori Mäntysalo
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Kun uskonnonvapauslakikomitea muutama
vuosi sitten sai työnsä valmiiksi, se esitti

kaikille uskontokunnille annettavaa valtion tu-
kea. Nyt esitys on johtamassa toimiin: kesä-
kuun alussa opetusministeriön työryhmä jät-
ti mietinnön aiheesta.

Mietinnön mukaan tukea myönnettäisiin 5-
7,7 euroa jäsentä kohti. Suurin potin saaja, Je-
hovan todistajat, rikastuisi 90-140 tuhatta eu-
roa vuodessa. Avun määrä on laskettu vä-
hentämällä suuremman valtionkirkon saa-
masta yhteisövero-osuudesta hautaustoimen
tappio ja jakamalla se kirkon jäsenmäärällä.
Mietinnössä ei oteta kantaa uskonnottomien
järjestöjen tukeen, eikä pohdita esimerkiksi
kulttuurilehtitukea jota monet uskontokunnat
(ja myös tämä lehti) saavat. Mietintö vaike-
nee täysin ortodoksisen kirkon vuosittain saa-
masta 1,7 miljoonan euron avustuksesta.

Vaikeimmin nieltävää ei ainakaan minulle
ole niinkään raha, vaan komitean esittämä
kytkentä perusoikeuksiin:

Uskonnollisten yhdyskuntien toiminnan tu-
kemista puoltaa myös julkiselle vallalle perus-
tuslain 22 §:ssä säädetty perus- ja ihmisoikeuk-
sien turvaamisvelvoite. Säännöksen esitöiden
mukaan perusoikeuksien tosiasiallinen toteu-
tuminen edellyttää usein julkisen vallan aktiivi-
sia toimenpiteitä mm. tosiasiallisten edellytys-
ten luomiseksi perusoikeuksien käyttämiselle.
Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien
avustamisella edistettäisiin tosiasiallisia mah-
dollisuuksia uskonnon tunnustamiseen ja har-
joittamiseen, joka on osa perustuslain 11 §:ssä
tarkoitettua uskonnon ja omantunnon vapautta.

On vaikea nähdä mikä olisi uskonnonvapa-
utta selvemmin perinteinen vapausoikeus. Us-
konnonvapaus edellyttää valtiolta puuttumat-
tomuutta, ei aktiivisia toimia: lain tulee sallia
ehtoollisen nauttiminen, mutta viinin ja leivän
saavat uskontokunnat hankkia omilla rahoillaan.

Vapaa-ajattelijat ottivat kantaa asiaan jo
ennen komitean työn valmistumista. Heti mie-
tinnön jälkeen lähetettiin myös lehdistötiedo-
te aiheesta. Nähtäväksi jää millaiseen tulok-
seen päädytään, itse en uskalla veikata tu-
losta mihinkään suuntaan.

Uskontokunnille
lisää valtion rahaa
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R.M.Bal

Kun Bangladesh syntyi, niin tämän kir-
joittaja oli Leedsin yliopistossa Yhdis-

tyneessä kuningaskunnassa. Siellä oli lu-
kuisia opiskelijoita Itä-Pakistanista. Orga-
nisoitiin tapahtunutta juhlistava tilai-
suus. Tämän kirjoittaja myös kutsuttiin
puhujaksi. Ilmaisin toivoni, että uusi Ete-
lä-Aasian valtio, jolla on taustansa budd-
halaisuudessa ja humanismissa sekä su-
vaitsevaisuudessa, jota ovat esittäneet
runoilijat kuten Kazi Nazrul Islam ja Bau-
lin laulajat (sekä hinduja että muslimeja),
olisi erilainen ja parempi kuin Intia ja Sri
Lanka. Viimeaikaiset tapahtumat Bang-
ladeshissa ovat vieneet tuon toivon. Pahuu-
det kuten uskonnollinen suvaitsematto-
muus ja enemmistökommunalismi ovat löy-
täneet hedelmällisen maaperän myös Bang-
ladeshissa. Kaikki alkoi siitä, kun buddha-
laiset ajettiin pois Chittagong Hill Tractilta.

On surullista, että bangladeshilainen
ylpeyden aihe humanismi ja suvaitseva
kulttuuri on hyökkäyksen kohteena. Hu-
manismia ja suvaitsevaisuutta edustavat
ihmiset ovat eliminointiuhan alla. He ovat
Bauleja, jotka ovat saarnanneet uskonnol-
lista suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoisuut-
ta miesten keskuudessa sekä miesten ja
naisten välillä. He laulavat miesten ja nais-
ten välisen inhimillisyyden lauluja. Bau-
lit eivät harjoita asketismia eivätkä usko
selibaattiin. He korostavat, että rakkaus
auttaa heidät saavuttamaan jumalallisen
rakkauden ja sopusoinnun materiaalisten
ja henkisten tarpeiden välille.

Lainaan yhtä tuollaista laulua: ”Miksi
veljeni minusta tuli huithapeli Baul. En tot-
tele mestaria, en määräyksiä tai tapoja. Ih-

Humanistit ja
ihmisoikeudet
hyökkäyksen

kohteena
Bangladeshissa



25

H
e

n
ri

k
 S

a
w

e
la

 &
 J

a
n

n
e

 V
a

in
io

misten kehittämät raja-aidat eivät minua
pidätä. Nyt ilkamoin sydäntenlauluilla ikui-
sesti ja tanssin jokaisen ja kaikkien kanssa.
Siksi veljeni minusta tuli huithapeli Baul”.

Yksi kuuluisimmista Bauleista, Fakir
Shah Lalon lauloi näin: ”Jokainen kysyy La-
lonilta, mikä on uskontosi? Lalon sanoo: en
tunne uskontoani. Jos mies on ympärilei-
kattu niin hän on musulmaani, mutta millä
identifioit naisen uskonnollisuuden? Bra-
miinimies tunnistuu, kun hänellä on paita
(pyhä punos), mutta millä tunnistat bra-
miininaisen? Yhdellä on kädessään ruko-
usnauha, toisella on kaulassa tasbir, näin
tunnistaa toisen uskonnon, mutta ovatko
nämä merkit olemassa syntymän ja kuo-
leman hetkellä? Ihmiset kaikkialla puhu-
vat ja juoruavat uskonnollisista eroavai-
suuksista. Lalon sanoo, että olen jättänyt
kaikki uskontokiistat vapaakauppaan. Sik-
si minusta tuli huithapeli Baul”.

Baul-liike Bengalissa on tunnettu yksin-
kertaisuudestaan, suoruudestaan sekä su-
vaitsevaisuuden, rakkauden ja ystävälli-
syyden harjoittamisesta ja saarnaamises-
ta. Nämä ihmiset (humanistit) ovat nyt
mullaheiden ja fundamentalistien hyökkä-
yksen kohteena Bangladeshissa.

Nämä mullahit ovat aloittaneet juma-
lanpilkkalaki-liikkeen, joilla likvidoidaan
Baulit ja muut edistykselliset ja humanis-
tiset voimat. Etelä-aasialaisen yhteisön ja
yhteiskunnallisen ajattelun synkretistinen
ja humanistinen perinne on muotokuvat-
tu ihmeteltävästi seuraavassa Kazi Naz-
rul Islamin runossa:

”Laulan yhdenvertaisuuden laulua, jos-
sa kaikki raja-aidat on murennettu, eri-
mielisyydet ovat haihtuneet sekä hindut,
buddhalaiset, muslimit ja kristityt ovat
tulleet yhteen ja sekoittuneet. Laulan yh-
denvertaisuuden laulua” (lainaus kirjoit-
tajan esseestä Human Rights Education:
India´s Heritage, kustantaja Human Right-of
Dalits: Societal Violations, toimittaneet R.M.
Pal ja G.S. Bhargava, julkaisija Gyan Pub-
lishing House, New Delhi). Nämä pääasi-
assa muslimihumanistit on julistettu fat-
walla hylkiöiksi joissain Bangladeshin
raja-alueen kylissä. Kylissä julistajamul-
lahit ovat fundamentalisteja, jotka ovat

saavuttaneet sosiaalisen konsensuksen
Baulien boikotoimiseksi. Ali Bux, sosiaali-
sen boikotin uhri sanoi:”Emme voi ostaa
mitään ruokakaupasta tai torien myynti-
tiskeiltä. Suurviljeli jät,  jotka omistavat
viljelyalueet ja porakaivot, kieltäytyvät
kastelemasta viljelyksiämme. Meihin koh-
distetut pakotteet vedettäisiin pois, jos
suostuisimme tunnustamaan syyllisyy-
temme meihin kohdistettuihin väitteisiin
Maulanan edessä (Pakistanin jumalanpilk-
kalain mukaan heidät tuomittaisiin pakol-
liseen kuolemantuomioon!), mutta emme
ole ryhtyneet puolustautumaan.” (The Sta-
tesman  10.1.2005) Nämä muslimibaulit ,
noin 20 baulperhettä Chhabitola Durlaver-
paran ja Dagaparan kylissä Naoda Blockis-
sa ovat hylänneet kotinsa, kun heistä tuli
Bauleja ja he liittyivät Mushirabadin Baul
Fakirshahiin.

R.M.Pal on entinen Radjani Gollegen rehtori
Delhin yliopistossa. Dr. Pal on ihmisoikeuspal-
kittu ja oli PUCL Bulletinin laatimisen keskeinen
hahmo (PUCL= kansalaisoikeuksien kansan-
liitto). Artikkeli julkaistu intialaisen Atheist-leh-
den toukokuun 2005 numerosta, käännös TJP.

Dalai lama kannattaa
sekulaaria etiikkaa

Dalai lama (Tenzin Gyatso) esiintyi Ruotsis-
sa sunnuntaina 12.6.2005 (Dagens Nyhe-

ter 13.6.) Kognitioterapian maailmankonferens-
sissa. Yhtenä keskusteluaiheena oli kysymys,
pitääkö etiikka kytkeä uskontoon. Dalai lama
vastasi: ”En ota uskonnollista uskontoa niin va-
kavasti. Moni niistä jotka väittävät seuraavansa
jotain uskontoa, rikkoo sitä vastaan silloin täl-
löin. Tänään ei-uskovat ovat enemmistönä ja
siksi meidän pitäisi löytää joku muu tapa lä-
hestyessämme etiikkaa kuin uskonto.”

Huomioonottaen Dalai laman varsin hyvän
maineen mm uskovien joukoissa, on tärkeää
muistaa yllä oleva kannanotto. Toisaalta voi-
daan todeta, ettei buddhalaisuus välttämättä
väitäkään opettavansa oikeaa ja väärää, vaan
oppiin liittyvät käyttäytymisohjeet ovat mielen
harjoitukseen sisältyviä koulutusohjeita.
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E l ämänka tsomust iedon
asema aikuislukioissa

vaihtelee nollasta miltei sataan
prosenttiin. Joissakin aikuislu-
kioissa ET:n opiskelijoita ei ole
ollenkaan, jossakin miltei kaik-
ki ovat katsomusaineekseen
valinneet elämänkatsomustie-
don (ET) uskonnon (UE) si-
jaan. Tämä vaihteleva tilanne
ilmeni keväällä 2005 aikuislu-
kioille lähettämäni kyselyn vas-
tauksissa, joita sain hieman
alle puolelta aikuislukiosta.

Kyselyn taustalla oli kiin-
nostus tietää, miten katsomus-
aineen valinnaisuutta koskeva
lainsäädännöllinen ero päivä-
ja aikuislukioiden välillä vaikut-
taa. Opintonsa aloittaessa 18
vuotta täyttäneillähän on aikuis-
lukioissa oikeus valita vapaas-
ti katsomusaine uskonnon ja
ET:n välillä riippumatta siitä,
kuuluuko johonkin uskontokun-
taan tai on kuulumatta. Päivä-
lukioissa ev.lut. kirkkoon kuu-
luvienhan on pakko suorittaa
uskonnon kurssit (UE).

Päätulos kyselystä on se,
että ET:n opiskelijoiden määrä
ei yleisesti ottaen ole juurikaan
suurempi kuin päivälukioissa.
Tyypillisesti aineen valinneiden
määrä on 5-10 prosenttia kai-
kista opiskelijoita. Tämä tar-
koittaa, että kaikki uskontokun-
taan kuulumattomatkaan eivät
ole ET:ssä ja että varsin har-
voissa tapauksissa kirkkoon
kuuluvat ovat käyttäneet oikeut-
taan valita ET:n. Miltei joka kol-
mannessa aikuislukiossa ei
ollut ET:n opiskelijoita.

Toisaalta katsomusaineen
asetelma onkin jossain aikuis-
lukioissa päinvastainen kuin
tavallisesti: jopa 90 prosenttia
opiskelijoista valitsee ET:n us-

ET aikuislukioissa
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konnon sijaan. Tämän selittä-
nee se, että joissakin aikuislu-
kioissa on ilmeisesti kiinnitetty
erityistä huomiota ET:n mahdol-
lisuuksiin ja tarjontaan, omaan
ET:n opettajaan ja opetuksen
laatuun.

Erot aikuislukioiden tilan-
teessa johtunevatkin suurelta
osalta siitä, miten asiasta suul-
lisesti ja kirjallisesti tiedotetaan
aloittaville opiskelijoille ja miten
opetus on järjestetty. Kävi sel-
väksi, että kun valinnat tehdään
opintojen ja lukuvuoden alka-
essa, kirkkoon kuuluvil la on
harvoin ennakolta tietoa katso-
musaineen valinnanmahdolli-
suudesta. Aikuislukiot eivät eri-
tyisemmin tiedota siitä.

Joidenkin lukioiden rehtorit
lienevät suorastaan tyytyväisiä,
jos ET:n opetusta ei tarvitse jär-
jestää, mikä voi ilmetä varsin-
kin suullisessa ilmaisussa.
Motiivina voivat olla taloudelliset
tekijät ja joskus arvatenkin myös
uskonnolliset, ns. lähetyskäs-
kyyn kytkeytyvät motiivit. Joissa-
kin lukioissa uskonnon opetta-
ja hoitaa myös ET:n opetuksen,
jolloin on mahdollista, että pa-
nostus siihen ei ole yhtä täysi-
painoinen kuin oman aineen
opetukseen.

Aikuislukioissa tulisi jatkos-
sa yhdenvertaisuusperiaatteen
mukaisesti kiinnittää enemmän
huomiota siihen, että uusille
opiskelijoille tiedotetaan opis-
kelijaksi hyväksymisen yhtey-
dessä, ennen ensimmäisiä
kurssivalintoja, mahdollisuu-
desta valita katsomusaine va-
paasti. Opetuksen järjestelyt tu-
lee hoitaa samoin yhdenvertai-
sesti niin, että ET:n valinneilla
on hyvät mahdollisuudet hyvään
opetukseen.

Nimikeräys
päättynyt

Internetissä toimiva Adressi
kirkon ja valtion erottamisek-

si on saanut täyteen 666 nimeä
yli kolmentuhannen (http://
www.vapaa-ajattelijat.fi/info/
adressinallekirjoittaneet.php).
Nimikeräys päättyi liittokokouk-
seen mennessä. Maagisen
pedon luvun sisältämä adres-
si tullaan luovuttamaan syksyl-
lä. Tarkempia t ietoja: liiton
webmaster Marko Koivuniemi,
koimark@iki.fi.

uutisia

Liittohallitus
järjestäytyi

Vapaa-ajattelijain liiton liitto-
hallitus vahvisti järjestäyty-

misensä puhelinkokouksessa
torstaina 7.7.2005 klo 18.

Liiton tiedottajaksi nimettiin
Petri Karisma. Toimiston esi-
mieheksi ja Vapaa Ajattelija -
lehden vastaavaksi päätoimitta-
jaksi nimettiin puheenjohtaja
Robert Brotherus. Liiton vara-
puheenjohtajan valinta päätet-
tiin jättää seuraavaan hallituk-
sen kokoukseen, joka pidetään
elokuun lopulla.

Pääsihteeri Jori Mäntysalon
ehdotuksesta päätettiin lähet-
tää kantelu eduskunnan oike-
usasiamiehelle koskien Hel-
singin Maistraatin kieltäytymis-
tä hyväksyä kirkostaeroamisia
sähköpostitse.

Eino Huotarin esityksestä
päätettiin pitää kuluvan vuoden
aikana hallituksen ja liittoval-
tuuston yhteinen seminaarivii-
konloppu. Tarkempia tietoja
seuraa jatkossa.
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Elämänkatsomustieto eli ET täyttää 20
vuotta elokuussa 2005. Tämä perus-

koulunkoulun ja lukion katsomusaine on
tarkoitettu kirkkoon tai uskontokuntiin
kuulumattomista perheistä tuleville oppi-
laille tarjoten vaihtoehdon luterilaiselle
”oman uskonnon” opetukselle.

ET:n taival on ollut yllättävän kivikkoi-
nen. Vain noin neljäsosa uskontokuntaan
kuulumattomista oppilaista on nyt ET-
opetuksessa, jolloin valtaosa heistä on siis
uskonnossa. Tämä johtuu pääosin siitä,
että ET:oa on syrjitty maassamme aivan
virallisestikin: vuoteen 2003 asti nimittäin
uskonto oli koulujen myös uskonnottomil-
le ensisijaisesti tarjoama katsomusaine.

Niinpä vain jos koti rohkeni ilmoittaa
lapsen pois uskonnosta, hän pääsi ET:oon.
On selvää, että tällaisessa asetelmassa
monet perheet ovat vuosien varrella syr-
jinnän pelosta arastelleet ja jopa suoras-
taan pelänneet tehdä muuten hyvänä pi-
tämäänsä valintaa.

Vasta vuonna 2003 voimaan tulleen uu-
den lain mukaan ET on nyt kouluissa us-
konnottomien ensisijainen katsomusaine.
Tämä tarkoittaa sitä, että koulun pitäisi
sijoittaa uskontokuntaan kuulumattomas-
ta perheestä tuleva oppilas automaattises-
ti ET:oon, mikäli perhe ei erityisesti ilmoi-
ta haluavansa lapselleen uskonnon opetus-
ta. Asetelman pitäisi siis olla päinvastai-
nen kuin ennen!

Tämän periaatteessa suuren muutoksen
toimeenpanoa kouluissa kuitenkin jarrute-
taan pitämällä vanhan lain aikana tehtyä
oppilaskohtaista valintaa pysyvänä. Eli jos
oppilasta ei ole eka luokalta alkaen ilmoitet-
tu pois uskonnosta, koulu katsoo oikeudek-
seen pitää hänet uskonnonopetuksessa,
vaikka uuden lain mukaan hänet pitäisi
sijoittaa ET-ryhmään. Näin saadaan jopa
viiden vuoden siirtymäaika lain toteutta-
miselle, mikäli koti ei korjaa asiaa.

Kotien ja oppilaiden itsensäkin aktivoi-
tuminen ET-asiassa olisi nyt paikallaan. Mik-
si pitää lasta opetuksessa, joka ei oikeasti ole
omaa eikä vastaa kodin katsomusta ja iden-
titeettiä!? Miksi opiskella ainetta jota ei tun-
ne omakseen? Uskontokuntaan kuulumatto-
mia on sentään noin prosenttia väestöstä,
mikä on suuri eikä pieni vähemmistö!

ET:n opetuksen ja opettajien taso on koko
ajan kehittynyt. Filosofian ja elämänkatso-
mustiedon opettajien toiminta on monipuo-
lista (www.feto.fi). Kokemusten mukaan
lasta ei suinkaan syrjitä ja kiusata sen takia,
että hän on ET-ryhmässä. ET on fiksu valin-
ta. Aineen opetusryhmien koko kasvaa lähi-
vuosina voimakkaasti, minkä vuoksi asiaan
paneudutaan yhä paremmin.

Oppilaan voi ilmoittaa ET-ryhmään mai-
niosti myös nyt kesän aikana, vaikka välit-
tömästi. Toki lukuvuoden alkaessa ja aika-
nakin voi asian hoitaa, mutta kun rehtorit
nyt tekevät lukujärjestyksiä ja tarkastelevat
opetusryhmiä, aika on hyvin sopiva kesäl-
lä. ET-ryhmään voi mennä tai siirtyä hyvin
luokkatasosta riippumatta.

Asia koskee myös esiopetusta. Sielläkin
on lain mukaisesti tarjolla elämänkatsomus-
tietokasvatusta, jos koti vain ilmoittaa sitä
haluavansa uskontokasvatuksen sijaan! Toi-
vottavasti tästä on tiedotettu kodeille myös
käytännössä riittävän hyvin.

Lukuun ottamatta aikuislukioissa opin-
tonsa aloittaessaan 18 vuotta täyttäneitä
opiskelijoita evankelisluterilaiseen tai orto-
doksiseen kirkkoon kuuluvat eivät ole oikeu-
tettuja ET:oon. Vanhemmat voivat kuiten-
kin erottaa lapsen kirkosta – myös eroamat-
ta itse kirkosta niin että lapsi pääsee halu-
tessaan ET-ryhmään. Toki voi myös koko
perhe erota saman tien...

Esa Ylikoski
FM, lehtori

ET:n kehitys riippuu kodista ja koulusta

näkökulma
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Jumalanpilkkalaki on jo kuol-
lut kirjain, mutta uskontojen

suojaksi on tehtailtu uudenlais-
ta lainsäädäntöä, jota perustel-
laan orwellilaistyylisesti huma-
nistisilla ”suvaitsevuuden” fraa-
seilla. ”Kiihottamisesta kansan-
ryhmää vastaan” voi Suomes-
sa saada jopa kaksi vuotta van-
keutta (rikoslaki 11. luku, 8 §):

Joka yleisön keskuuteen le-
vittää lausuntoja tai muita tie-
donantoja, joissa uhataan, pa-
netellaan tai solvataan jotakin
kansallista, rodullista, etnistä tai
uskonnollista ryhmää taikka
niihin rinnastettavaa kansan-
ryhmää, on tuomittava kiihotta-
misesta kansanryhmää vas-
taan sakkoon tai vankeuteen
enintään kahdeksi vuodeksi.

Uhkaus tappaa kaikki juuta-
laiset olisi yhtä rangaista-

va jo ilmankin tätä pykälää. Lait-
toman uhkauksen rangaistus-
asteikko on täsmälleen sama
(sakko – 2 v. vankeutta). Rikok-
seen yllyttäjä puolestaan tuomi-
taan jo rikoslain 5. luvun 5 §:n
mukaan kuten rikoksen tekijä,
joten mitään erityistä pykälää
etniseen väkivaltaan yllyttämi-
sestä ei tarvita rikosoikeudelli-
sesti mihinkään. Pykälä on täy-
sin vailla merkitystä muutoin
paitsi silloin, kun on kyse aja-

tuksien rauhanomaisesta levit-
tämisestä, joka ei sisällä mi-
tään uhkauksia ketään vastaan.

Uskontokritiikki
vaarassa?

Edellä mainittu muotoilu mah-
dollistaisi rikossyytteen muita-
kin uskontokuntia koskevien vit-
sien veistelystä ja niiden levit-
tämisestä. Huomionarvoista on,
että pykälä ei koske pelkästään
yksittäiseen henkilöön hänen
ihonvärinsä, kansallisuutensa
tai uskontonsa takia kohdistet-
tua loukkausta. Sen sijaan laki-
pykälä kriminalisoi sellaisenkin
”panettelevan tai solvaavan” pu-
heen, joka kohdistuu esimerkik-
si tiettyyn uskontokuntaan koko-
naisuutena.

Jos yksittäistä juutalaista
solvataan hänen uskontonsa
vuoksi, kyseessä on kunnian-
loukkaus, jonka uhrina on se
henkilö, joka voi nostaa asias-
ta syytteen. Pelkkä juutalaisen
identiteetin halventaminen sen
sijaan on ns. uhriton rikos. Ke-
nenkään juutalaisen ei välttä-
mättä tarvitse edes olla kuule-
massa niitä juutalaisvitsejä, joi-
den levittämisestä voidaan silti
nostaa syyte kansanryhmää
vastaan kiihottamisesta. Myös-
kään minkään tietyn juutalaisyh-

näkökulma

Jumalanpilkan
maallinen paluu
Vapaa-ajattelijoiden ei ehkä jatkossa parane
veistellä vitsejä uskovaisista, sillä
uskontokuntaan kohdistettu pilanteko johti
hiljattain poliisitutkintaan. Syynä oli
juutalaisvitsien levittäminen internetissä.

Suomen suurimman
nettisivuston pitä-

jää, orimattilalaista Arto
Ikolaa uhkaa syyte kiiho-
tuksesta kansanryhmää
vastaan.  Syynä rikostut-
kintaan olivat www-vitsit-
sivustolle sijoitetut juuta-
laisvitsit, joista oli tehty
ilmianto. Helsingin poliisin
mukaan asia on menos-
sa syyteharkintaan.

Ikola on sulkenut vit-
sisivuston oma-aloittei-
sesti, koska ei halua yl-
läpitää sensuroitua si-
vustoa. Hänen mukaan-

sa kattavaa vitsiaiheista sivustoa
on ”mahdotonta pitää yllä loukkaa-
matta ketään.” Hän rinnastaa juu-
talaisvitsit esimerkiksi blondivit-
seihin, joista kuka tahansa vaa-
leatukkainen naishenkilö saattai-
si loukkaantua. Poliisi puolestaan
pitää rikostutkintaa oikeutettuna,
koska juutalaisvitseissä tulevat
hyvin usein esiin toisen maailman-
sodan tapahtumat, joita ei voida
verrata ruotsalaisvitsien aihepiiriin.

Sivustolla oli noin 40 000 vit-
siä, jotka oli jaoteltu tuhanteen ala-
luokkaan, joista yksi käsitteli juu-
talaisia. Tutkinnan kohteina ole-
vissa vitseissä ei viitattu yksittäi-
siin henkilöihin, vaan juutalaisiin
kansanryhmänä.

Ikola on jo ehtinyt verrata il-
mapiiriä Neuvostoliittoon, jossa
sattuvan sanonnan mukaan en-
simmäinen palkinto poliittisten vit-
sien kilpailussa oli 25 vuotta. Mai-
nittakoon, että Neuvostoliitossa oli
vielä 1980-luvulla voimassa rikos-
nimike ”neuvostojärjestelmää
koskevien valheellisten väitteiden
levittäminen”, jonka perusteella
poliittisesti epäkorrektien vitsien
veistelystä saattoi päästä useak-
si vuodeksi työleirille.

dyskunnan nautinnassa olevia
omaisuus- tai ympäristöarvoja
ei ole tuhottu. Rikoksena on yk-
sinomaan tietyn väärän ajatuk-
sen levittäminen.
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tärkeä ero, joka tulisi muistaa
keskusteltaessa ilmaisuvapau-
den rajoista. Kunnianloukkaus-
pykälät perustuvat yksittäisten
henkilöiden oikeuksiin, joita he
itse voivat ajaa. Jumalanpilkan
tai ”vihapuheen” tapauksessa
taas väitetty ”rikos” kohdistuu
sellaiseen (esimerkiksi uskon-
nolliseen) identiteettiin, jota ku-
kaan ei voi oikeudenkäynnissä
edustaa muiden puolesta.

Kenelläkään uskovaisella ei
voi olla mitään maallisia val-
tuuksia määritellä, mikä on se
”juutalaisuuden etu” tai ”islamin
etu”, jota näihin uskontoihin
kohdistettu pilanteko loukkaa.
Uskontokuntien halventami-
sesta langetetut rikostuomiot
ovat siten jo itsessään mielival-
taista ”jumalallista oikeutta”.

Jumalanpilkka on uhritto-
man rikoksen malliesimerkki,
koska siitä voidaan tuomita il-
man että Jumala itse laskeutuu
oikeussaliin todistamaan kun-
niaansa loukatun. Ei ole sattu-
maa, että länsimaisen oikeus-
käytännön historiassa ensim-
mäisiä uhrittomia rikoksia oli-
vat juuri uskontorikokset. Alun
perin tällaisia rikoksia ei tuo-
minnut valtio, vaan kirkko – mut-
ta uuden ajan alusta lähtien
maalliseen oikeuskäytäntöön
levittäytyi yhä tihenevä viidakko
sellaisia ”rikoksia esivaltaa
vastaan”, jotka eivät kohdistu-
neet kehenkään (eivät kunin-
kaan henkilöön eivätkä kehen-
kään yksittäiseen alamaiseen).

Ensimmäisiä tällaisia rikok-
sia oli mm. noituus, johon koh-
distettu tosiasiallinen valvonta
moninkertaistui, kun se ulotet-
tiin osaksi maallista oikeutta.
Toisin kuin käräjäoikeudessa,
uskonnollisessa oikeudessa jo
syyte itsessään oli lähtökohtai-
nen ”todiste” rikoksesta – ja täl-
lainen inkvisitorinen menettely
ulotettiin nyt myös maallisen
esivallan käytäntöihin.

Inkvisition paluu

Usein pidetään jo riittävänä to-
disteena ”halventavasta” pu-
heesta, että jonkin tietyn (etni-
sen, uskonnollisen, sukupuoli-
sen jne.) ryhmän edustaja on
itse omassa päässään tulkin-
nut jonkin tietyn mielenilmaisun
olevan hänen identiteettiään
halventava. Tällaisen todistelu-
käytännön palauttamista myös
rikosoikeuteen ajetaan usein
”monikulttuurisen suvaitsevuu-
den” uuskielisillä fraaseilla.

Kun hylätään vaatimus, että
rikoksesta on oltava objektiivi-
set todisteet, silloin katoaa
myös syytetyn oikeusturva. Sel-
lainen rikoslainsäädäntö, jossa
jonkin teon rikollisuus voi riip-
pua syyttäjäosapuolen omista
ajatuksista, on rikosoikeudelli-
sen laillisuusperiaatteen (nul-
lum crimen sine lege) vastai-
nen. Koska en voi mitenkään
etukäteen lukea kenenkään toi-
sen ajatuksia, en voi myöskään
rationaalisesti ennakoida, mis-
tä ”rikoksesta” minulle saattaa
tämänhetkisten puheitteni vuok-
si huomenna rapsahtaa syyte.
Asetelma on kuin Kafkan Oike-
usjutussa, jossa syytetty joutui
epätoivoisesti puolustamaan it-
seään saamatta koskaan tie-
tää, mistä häntä syytetään.

Uskonnollisen identiteetin
lainsuoja on hyvinkin verratta-
vissa jumalanpilkkaoikeuteen.
Jumalanpilkaksi on esim. brit-
tiläisessä ennakkotapauksiin
pohjautuvassa rikosoikeudes-
sa määritelty väljästi sellainen
puhe, jonka ”aiheuttaa mielipa-
haa jollekin kristilliselle henki-
lölle.” Todisteeksi rikoksesta on
saattanut käydä, että yksikin oi-
keauskoinen henkilö on pahoit-
tanut mielensä moisesta pu-
heesta – ja näin siis brittiläises-
sä oikeuskäytännössä, joka on
ollut pohjana länsimaisille oi-
keusvaltioperiaatteille!

Ranskassa kirjailija Michel
Houellebecq joutui hiljat-

tain syytteeseen sikäläisen vas-
taavan lakipykälän nojalla hä-
nen lausuttuaan julkisesti, että
islam on maailman tyhmin us-
konto (ks. Christopher Hit-
chens: ”Tyhmin uskonto”, VA 2-
3/2003). Eikö tällainen lainkäyt-
tö ole jo itsessään selvää uh-
kailua sitä tiettyä kansanryhmää
(islaminuskon vastustajia) vas-
taan, joka on tässä asiassa sa-
maa mieltä syytetyn kanssa?

Miksi islamilainen identiteet-
ti olisi lain edessä sen arvok-
kaampi kuin islaminvastustajan
identiteetti? ”Vihapuheen” krimi-
nalisointia perustellaan juuri eri
kansanryhmien välisellä tasa-
arvolla – mutta tällainen ”tasa-
arvo” on väistämättä ristiriidas-
sa itsensä kanssa, koska eräät
kansanryhmät (esim. uskon-
not) ovat orwellilaisittain tasa-
vertaisempia kuin jotkin toiset.

Viihdemateriaalin osalta en-
nakkotapauksilla voi olla ratkai-
sevaa merkitystä sille, millais-
ta kirjallisuutta tai millaisia elo-
kuvia tullaan jatkossa päästä-
mään levitykseen. Pahimmas-
sa tapauksessa yhdenkin us-
kontokunnan kustannuksella
pilailusta langetettu rikostuomio
voisi merkitä, että jo tuotantovai-
heessa tullaan vastaisuudessa
”varmuuden vuoksi” karsimaan
pois ne riskialttiit osat käsikir-
joituksista, jotka saattaisivat si-
sältää voimakkaasti tunteeseen
vetoavaa kritiikkiä jotakin tiettyä
uskontoa vastaan. Käytännös-
sä pykälä ajaisi tällöin saman
asian kuin se perinteinen juma-
lanpilkkalaki, jota ei maallistu-
neessa yhteiskunnassa enää
juurikaan ”kehdata” soveltaa.

Rikoksia jumalaa vastaan

Uskontoihin kohdistetun ”viha-
puheen” ja kunnianloukkauk-
sen välillä on periaatteellisesti
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Kainuun Vapaa-ajattelijat ry
Aki Räisänen
Sudenpolku 11 B 24,
87350 Kajaani
Puhelin (08) 637 280
aki.k.raisanen@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/aki.k.raisanen
Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry
Ulla Kindstedt
Korvenkatu 8,
03600 Karkkila
Puhelin (09) 225 5930
karkkila@vapaa-ajattelijat.fi
Kemin Vapaa-ajattelijat ry
Pertti Periniva
Leppälinnuntie 5,
94700 Kemi
Puhelin (016) 232 585
http://personal.inet.fi/yhdistys/
keminvapaa-ajattelijat/
Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry
Marko Koivuniemi
Ainolankaari 2 A 24,
40520 Jyväskylä
Puhelin (0400) 429 540
koimark@iki.fi
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/ks
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry
Korkeavuorenkatu 13, 48100 Kotka
Puhelin (05) 218 6047

jäsenyhdistykset

Forssan Vapaa-ajattelijat ry
Juha Toivonen
Tölönkaari 4 A 8, 30420 Forssa
Puhelin (044) 592 0210
fova@luukku.com
Helsingin Vapaa-ajattelijat ry
PL 114, 00181 Helsinki
Puhelin (040) 704 7258
helsinki@vapaa-ajattelijat.fi
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/
helsinki
Helsingin yliopiston vapaa-
ajattelijayhdistys Prometheus ry
Janne Vainio, Vedenottamontie
12 E 38, 00980 Helsinki
Puhelin (050) 365 6808
hy-prometheus@helsinki.fi
Joensuun seudun
Vapaa-ajattelijat ry
Ari Sulopuisto
Karhuntie 27,
80230 Joensuu
Puhelin (040) 5713 989
ari.sulopuisto@pp.inet.fi
Järvenpään Vapaa-ajattelijat ry
Veikko Laine
Kartanontie 39,
04400 Järvenpää
Puhelin (09) 287 236
v.laine.kiuru@kolumbus.fi

On herkästi kiistaa herättä-
vä mielipidekysymys, tuli-

siko uhrittomia rikoksia ylipää-
tään kirjata rikoslakiin tai mihin
raja pitäisi tällaisten rikosnimik-
keiden kohdalla vetää. Usein
kyseessä ovat voimakkaita tun-
teita herättävät asiat, kuten
päihde- tai seksuaalipolitiikka,
enkä ryhdy tässä arvioimaan
sellaisten asioiden sääntelyn
oikeutusta.

On kuitenkin aivan oma lu-
kunsa, että tietty joukko uhritto-
mista rikoksista on luonteel-
taan puhtaasti ajatusrikoksia.
Avoimessa yhteiskunnassa ei
voi olla sellaista asiaa kuin jon-
kin tietyn (esimerkiksi aatteelli-
sen tai uskonnollisen) identi-
teetin ”oikeus” tulla suojelluksi
siihen kohdistuvalta julkiselta
arvostelulta – ja tällaisten ”oi-
keuksien” määrätietoinen vas-
tustaminen on välttämätöntä,
jos ajatuksenvapautta halutaan
puolustaa.

”Vihapuheen”, pornografian
tai väkivaltaviihteen sensuroin-
tia on usein perusteltu sillä, että
niiden levittäminen voi yllyttää
raiskauksiin tai etniseen väki-
valtaan. On joskus jopa väitetty,
että esimerkiksi pornografia ei
olisikaan mikään uhriton rikos,
vaan rikos jonka uhrina on jo-
kainen raiskattu nainen. Kuiten-
kin uhrittoman rikoksen määri-
telmän mukainen tunnusmer-
kistö täyttyy silloin, jos teko it-
sessään ei aiheuta vahinkoa
kenenkään toisen henkilön lail-
liselle edulle. Vaikka raiskaaja
tai ryöstömurhaaja saisikin ide-
an tekoihinsa lukemalla dekka-
reita tai katselemalla väkivalta-
pornoa, tällaisten ”virikkeiden”
levittäminen on silti itsessään
ainoastaan ajatuksien levittä-
mistä, eivätkä ajatukset ole kos-
kaan raiskanneet tai pahoinpi-
delleet ketään.

Jos ajatuksien levittämistä
halutaan rajoittaa muunlaisen
rikollisuuden ehkäisemiseksi,
niin silloin voidaan tietenkin

samalla perusteella vaatia kri-
minalisoitavaksi myös tiettyjen
”rikollisten” aatteiden levittämi-
nen. Tällä tavoin on jo Euroo-
passa perusteltukin esimerkik-
si kansallissosialistisen ide-
ologian symbolien (mm. haka-
ristin) ja usein myös fasistisen,
anarkistisen tms. lehdistön ja
kirjallisuuden kriminalisointia.

Jopa tieteellistä keskustelua
on rajoitettu rikosoikeudellisesti
tuomitsemalla ”juutalaisvastai-
seksi vihapuheeksi” sellainen
revisionistinen historianteoria,
jonka mukaan juutalaisten jouk-
kotuho olisikin ollut oletettua
vähäisempää. Kun rikosoikeu-
delle annetaan toimivalta rat-
kaista jopa tieteellisen totuuden

viralliset rajat, ollaan jo  periaat-
teellisesti lähellä inkvisitiota.

Lopuksi eettinen kysymys
pohdittavaksi: tulisiko Karl Mar-
xin teokset kieltää sillä perus-
teella, että niissä esitetyt ajatuk-
set väkivaltaisesta luokkataiste-
lusta olivat ”virikkeinä” miljoo-
nien ihmisten joukkomurhiin?
Entä tulisiko islamin ja kristin-
uskon levittäminen kieltää sillä
perusteella, että ne lietsovat
kansanjoukkoja pyhään sotaan
ja miekkalähetykseen? Jos ei,
niin mitä perusteita jää jäljelle
puolustella sellaisia uhrittomia
rikosnimikkeitä, jotka kohdistu-
vat puhtaasti ajatusrikoksiin?

Janne Vainio



31

Vapaa-ajattelijain liitto –
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Vapaa-ajattelijain liitto ry

Vapaa-ajattelijain liitto ry on uskonnottomien ja uskontokuntiin
kuulumattomien henkilöiden muodostamien rekisteröityjen yhdistysten
keskusjärjestö. Se on poliittisesti sitoutumaton ja ajaa uskonnottomien

etuja, oikeuksia ja oikeusturvaa sekä edistää uskonnottoman
todellisuuskäsityksen leviämistä.

Vapaa-ajattelijain katsomuksellisena perustana on tieteeseen perustuva
uskonnoton todellisuuskäsitys. Yksilön ja ajatuksen vapaus, etuoikeudeton
tasa-arvo, suvaitsevaisuus sekä vastuu lähimmäisestä ja ympäristöstä ovat

osa tätä katsomusta.
Uskonnoton elämänkatsomus ilmenee eri tavoin riippuen henkilöstä,

sukupuolesta, etnisestä taustasta, iästä, asuinpaikasta ja koulutuksesta.
Katsomuseroja voi olla myös vapaa-ajattelijoilla, ateisteilla, rationalisteilla,

humanisteilla ja agnostikoilla.
Liiton tavoitteena on kriittisyyden lisääminen uskontoja kohtaan,

valtiokirkkojärjestelmän purkaminen ja uskonnonopetuksen poistaminen
kouluista, päivähoidosta sekä valtion yliopistoista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto mm. tukee uskonnottoman elämätavan
ja kulttuurin sekä uskonnottoman tapakulttuurin leviämistä ja uudistamista,

seuraa katsomusvapauden toteutumista, tuo esille sen loukkaukset ja
puolustaa uskonnottomien oikeuksia.
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