
Liittokokous ovella

Puheenjohtaja-
ehdokkaat tentissä



2 Vapaa Ajattelija 3/2011

Pääk i r jo i tus
R o b e r t  B ro t h e r u s

Robert ”Roope” Brotherus

Ilkeät jumalat
Ateismin perusteet ovat kaksinkertaisesti vahvat. 
Toisaalta meillä on suorat luonnontieteelliset ja fi-
losofiset perusteet jumalien olemassaoloa vastaan, 
toisaalta humanististen tieteiden tuoma ymmär-
rys uskontojen psykologiasta ja kulttuurihistoriasta. 
Edelliset osoittavat miksi teismi ei pidä paikkaan-
sa ja jälkimmäiset miksi teismi siitä paikkansapitä-
mättömyydestään huolimatta elää edelleen vahvana. 
Kumpi tahansa perustejoukko tekee jo erikseen teis-
min heikoksi, mutta yhdessä niiden todistusvoima 
on murskaava.

Jälkimmäisestä ihmistieteiden lähestymistavas-
ta saatiin tarjontaa Helsingin Yliopistossa 23 – 
25. maaliskuuta järjestetyssä Moraali – Uskonnon 
ja uskonnollisten yhteisöjen rooli -seminaarissa. 
Tässä osin Teologian laitoksen järjestämässä semi-
naarissa puhuivat muun muassa Ilkka Pyysiäinen 
ja Heikki Räisänen, joiden näkemykset kristinus-
kon opinkappaleista ovat vähintäänkin modernin 
kriittisiä ja parhaimmillaan ateistisia ja jotka siten 
ovat ymmärrettävästi herättäneet kitkerää kritiikkiä 
fundamentalistipiireissä.

Muutkin seminaarin puhujat, kuten käytän-
nöllisen filosofian professori Petri Ylikoski, olivat 
kaukana ”jumala antoi meille moraalin ja sillä sel-
vä” -dogmaattisuudesta. Ylikoski puhui otsikolla 
”Milloin uskonto ja moraali liittyivät toisiinsa?” ja 
hänen tutkimustensa mukaan ihmisyhteisöjen mo-
raalikäsitykset ja moraalinen toiminta ovat paljon 
vanhempaa perua kuin uskonnot. Ja senkin jälkeen 
kun ensimmäiset primitiiviset luonnonvoimia hei-
jastelevat uskonnot olivat syntyneet, kulkivat mo-
raalin ja uskontojen kehitykset vielä pitkään omia 
polkujaan: jumaliin uskottiin, mutta he eivät olleet 
mitään moraalisia esikuvia.

Niin Olympos-vuoren Apollo ja kumppanit, 
Azteekkien jumalat kuin myös vanhan testamentin 
sotapäällikkö-Jahve edustivat vielä suuressa määrin 
tällaisia kiukuttelevia, mieltään muuttavia ja pirulli-
sia olentoja, jotka olivat vahvoja mutteivät kaikki-

voipia, joita piti lepyttää veriuhrein ja jotka saivat 
selvästi perverssiä tyydytystä tuottaessaan ja katsel-
lessaan ihmisten kärsimystä.

Vasta yhteiskuntien muuttuminen hierarkisem-
miksi käynnisti kehityksen, jossa tarinoiden jumalat 
alkoivat saada moraalisen esikuvan roolia, jopa täy-
dellisen hyvyyden ja moraalin antajan roolin. Ajatus 
mahtavasta ja oikeamielisestä jumalasta hallitsijan 
vallan moraalisena oikeutuksena sopi toki hallitsi-
joille. Ja kun vielä keksittiin taivaallisen moraalin-
vartijan olevan kaikkitietävä ja palkitsevan kuuliai-
set ja kyselemättä uskovat alamaiset taivasosuudella, 
tuli uskonnosta tehokas joukkojen hallitsemisen ja 
voimapolitiikan väline.

On sekavan ajattelun huipentuma, että kristin-
usko on pystynyt pitämään mukana teologiassaan 
samanaikaisesti käsitykset täydellisen puhtoisesta ja 
rakastavasta taivaan isästä ja toisaalta juonittelevasta, 
kylmästä ja verenhimoisesta herra Sebaotista. Se että 
kaikki täysjärkiset ihmiset ymmärtävät luonnostaan, 
että vanhatestamentillinen jumala on ilkeä eikä täy-
dellisen hyvä, on yksi osoitus siitä, että moraalita-
jumme on uskonnoista riippumaton.
Teismin kaatuessa kaatuu onneksi myös teismin 
moraalityrannia.
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Liittokokous ovella 
Lahdessa

Vapaa-ajattelijain liiton liittokokous on pe-
rinteisesti ollut värikäs ja tapahtumarikas 
tilaisuus, joidenkin mielestä jopa uuvuttava 

maratonkeskusteluineen. Tälläkin kertaa odotetta-
vissa on mielenkiintoinen kokous, sillä esimerkiksi 
puheenjohtajaksi on tarjolla useita tasaväkisiä eh-
dokkaita. Tampereen, Karkkilan sekä Helsingin yli-
opiston Prometheus-yhdistys ovat asettaneet omat 
puheenjohtajaehdokkaansa. Lisäksi muitakin nimiä 
on esitetty eri keskustelupalstoilla, joten itse koko-
uksessa voi puheenjohtajakandidaattien määrä vielä 
kasvaa.

Kolmen vuoden välein kokoontuva liittokoko-
us valitsee myös liittovaltuuston ja liittohallituksen, 
jotka käyttävät toimeenpanovaltaa liitossa liittoko-
kouskausien välillä. Liittoon kuuluu tällä hetkel-
lä 27 jäsenyhdistystä, joista kukin mieluusti näkisi, 
että juuri heidän ehdokkaansa tulisi valituksi liiton 
luottamiselimiin ja sitä kautta myös oman yhdis-
tyksen näkemykset tulisivat entistä painokkaammin 
esille liitossa.

Liitossa on perinteisesti haluttu pitää kiinni alu-
eellisesta edustettavuudesta liiton toimielimissä, ja 
niin varmasti tulee käymään tälläkin kertaa, vaikka 
joistain yksittäisistä edustajista saatetaankin vääntää 
kättä pitkään.

Lukuisia aLoitteita

Liittohallitus pyysi jäsenyhdistyksiltä aloitteita, joi-
ta liittokokous voisi ottaa käsittelyyn. Määräaikaan 
mennessä erilaisia aloitteita yhdistykset tekivätkin 
lukuisia.

Kemin vapaa-ajattelijat ehdottivat liiton kulttuu-
riohjelman uudistamista. Karkkilan vapaa-ajattelijat 
esittivät, että tulevalla liittokokouskaudella liittohal-
litus ja liittovaltuusto valmistelevat esityksen kirkon 
ja valtion erottamiseksi. Keski-Uudenmaan vapaa-
ajattelijat puolestaan toivoivat liiton lehden Vapaa 
Ajattelijan kehittämistä.

Keski-Uudenmaan vapaa-ajattelijat myös toivoi-
vat, että liitto ottaisi kannan, jonka mukaan ainakin 
lukioissa elämänkatsomustieto ja uskonto tulisivat 
toisilleen vaihtoehtoisiksi aineiksi, eikä osallistumis-
ta sidottaisi oppilaan uskontokuntaan.

Kotkan vapaa-ajattelijat ehdottivat yhdistysten 
seniorijäsenten aktiivisia tapaamisia.

– On etsittävä muotoja eläkkeellä olevien ajatte-
lijoiden tapaamisiin kunkin yhdistyksen kentässä. 
.. Toiminnasta voisi muodostua kunkin yhdistyk-
sen tukikerho, vapaamuotoinen tieteellinen aivo-
riihi, Kotkan yhdistyksen liittokokousaloitteessa 
todetaan.

vapaa-ajattelijain liiton korkein päättävä elin, liittokokous, kokoontuu 
9. – 10. heinäkuuta lahdessa. samaan aikaan järjestävä yhdistys 
lahden vapaa-ajattelijat juhlivat 75-vuotistaivaltaan.

Marketta Ollikainen 
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Lahti juhLii 75-vuotistaivaLtaan

Alun perin tämänvuotinen liittokokous piti järjestää 
Seinäjoella, mutta paikallisessa yhdistyksessä tapah-
tuneiden henkilövaihdosten vuoksi yhdistys ei olisi 
ehtinyt saada liittokokousjärjestelyjä ajoissa valmiik-
si. Niinpä kokous siirtyi luontevasti Lahteen, jossa 
paikallinen yhdistys oli muutoinkin valmistelemas-
sa 75-vuotisjuhliaan. Samalla liittokokousedustajille 
on tarjolla uuvuttavan kokoustyöskentelyn lomassa 
viihdyttävää ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa.

Liittokokous pidetään Lahden Scandic hotellissa, 
jossa järjestetään myös Lahden Vapaa-ajattelijoiden 
75-vuotisjuhla lauantaipäivän 9.heinäkuuta illalla. 
Juhlan juontaa näyttelijä Hannu Salminen. 

täsmennyksiä sääntöihin

Liittohallitus esittää, että kokous myös tarkentaisi 
liiton sääntöjä. Muutokset, joita esitetään sääntö-
jen pykäliin 7, 8, 9, 11 ja 13, ovat etupäässä täs-
mennyksiä tekstiin pikemminkin kuin lisäyksiä 
sääntöjen sisältöön. Tärkein muutos koskee pykä-
lää seitsemän, jossa liittohallitus ehdottaa lisättä-
väksi kohtaan Liittokokousedustajat ja äänimäärät, 
että ”yhdistyksen edustaja on valittava yhdistyksen 
kokouksessa. Jos jäsenyhdistys on laiminlyönyt jä-
senmaksunsa maksamisen jonakin liittokokousta 
edeltävänä kolmena vuotena, yhdistys ei saa käyttää 
äänioikeutta liitossa”.

Toinen tärkeä sääntömuutos koskee pykälää 8, 
jossa kohdassa 6 liittohallitus ehdottaa liittohallituk-
sen jäsenten määrän kasvattamista aiemmasta seitse-
mästä kahdeksaan.

Liittohallitus myös esittää, että jatkossa se valit-
see keskuudestaan paitsi varapuheenjohtajan myös 
pääsihteerin ja työvaliokunnan ja voi ottaa avukseen 
myös muita toimikuntia. Aiemmin pääsihteerin va-
litsi liittokokous, mutta sääntömuutosehdotuksen 
mukaan valinta siirtyisi liittohallitukselle.

kolME vuotta sitEn liittokokous pidEttiin 14. – 15. kEsäkuuta piikkiössä.

kuva: MarkEtta ollikainEn
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Lauantai 9.7.2011

10.30-12.00  Ilmoittautuminen, majoittuminen

11.00-13.00   Lounas 

13.00   Liittokokous alkaa    

15.30   Kahvitauko     

15.50   Kokous jatkuu     

17.30   Kokous keskeytytetään    

Mahdolliset työryhmät kokoontuvat

Iltaohjelma

19.30    Ohjelma jatkuu Lahden Vapaa-ajattelijoiden    
   75-vuotisjuhlalla, joka alkaa päivällisellä klo 19.30.   
   Juhlan juontaa näyttelijä Hannu Salminen.

vapaa-ajateLijain Liitto ry
Liittokokous 9.7.2011-10.7.2011
Lahden scandic hotellissa vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti

OHJELMA

Sunnuntai 10.7.2011

7.00-9.00   Aamu-uinti ja aamiainen

9.00    Kokous jatkuu

12.00   Lounas

14.30   Kahvit

15.30   Liittokokous päättyy
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Katsaus liiton toimintaan 
vuosina 2008 – 2011
Vapaa-ajattelijain liiton toiminta kehittyi vii-

me liittokokouskaudella hyvin monilla osa-
alueilla: talous vakiintui, jäsenmäärä kasvoi, 

medianäkyvyys oli hyvä ja liitto toimi aktiivisesti. 
Näin arvioidaan liittohallituksen liittokokoukselle 
valmistelemassa kolmivuotiskertomuksessa.

Kertomuksen mukaan jäsenmäärä vuoden 2007 
lopussa oli alle 1 500 ja vuoden 2010 lopussa jo lä-
hes 2 000. Kasvua tuli kauden aikana 38 prosenttia. 
Jäsenyhdistyksiä liittoon kuului 27; kauden aika-
na Pohjois-Savon yhdistys katsottiin eronneeksi ja 
Rovaniemen yhdistys liittyi mukaan.

Liiton puheenjohtaja oli Jussi K. Niemelä alku-
talveen 2010 saakka, tämän jälkeen puheenjohta-
jana toimi varapuheenjohtaja Robert Brotherus. 
Liiton työntekijänä toimi kevääseen 2009 saakka 
Paula Vasama. Kauden aikana liitossa toimi useita 
työllistettyjä.

kirkosta erottiin ennätysvauhtia

Evankelisluterilaisesta kirkosta eroaminen oli ko-
ko kauden ennätyksellisen korkealla, kiitos tam-
perelaisten ylläpitämän eroakirkosta.fi -palvelun. 
Merkittävin piikki syntyi syksyllä 2010 Homoilta 
-TV-ohjelman jälkeen, jolloin kymmeniä tuhansia 
erosi parissa viikossa.

Muiltakin osin uskontokuntien suosio jatkoi las-
kuaan. Mikään vähemmistöuskonto ei merkittävästi 
kasvattanut jäsenmääräänsä, jumalanpalvelusten kä-
vijämäärä väheni ja niin edelleen.

Liiton talous kehittyi hyvin lähinnä palkkakulu-
jen poistumisen vuoksi. Vuosien 2008 – 2010 tilin-
päätösten yhteistulos oli noin 15 000 euroa voitolli-
nen. Liittomaksua laskettiin 12 eurosta 10 euroon.

vapaa-ajatteLijat näkyvästi esiLLä

Vapaa Ajattelija -lehden ilmestymisessä oli pitkäh-
kö katkos henkilöiden vaihtumisen vuoksi. Kauden 
aikana yksi lehti tehtiin kaksoisnumerona, muuten 
numeroita vuotta kohti oli kuusi.

Merkittävin julkisuuspiikki oli kesän 2009 bus-
sikampanja, josta Lontoosta saadun mallin mu-
kaan oli Jumalaa tuskin on olemassa -teksti. 

Rahankeräys kampanjaan tuotti noin 11000 euroa, 
jolla mainokset kustannettiin kolmeen kaupunkiin. 
Lisäjulkisuutta tuottivat mainoksista tehdyt kante-
lut ja se, että alkuperäinen teksti kiellettiin kahdessa 
kaupungissa.

Paljon kohua herätti myös Helsingin yhdistyksen 
tempaus, jossa vaihdettiin Raamattuja, Koraaneja 
ja muita pyhinä pidettyjä kirjoja pornolehtiin. 
Tässäkin ajallisesti lyhyt tempaus näkyi jälkikäteen 
viikkojen ja kuukausienkin ajan mediassa.

Liitto jätti kauden aikana toistakymmentä lau-
suntoa ja kannanottoa. Esitimme muun muassa 
kirkkolain poistamista perustuslaista ja kantelim-
me kunnan ja seurakunnan yhteisestä työntekijäs-
tä. Toisille järjestöille esitimme kantamme Partion 
peruskirjan ja Protun tarkoituspykälän uudistuksiin. 
Eduskuntavaalien 2011 aikaan toimitimme puolu-
eille hallitusohjelmatavoitteet.

aktiivista yhteistyötä

Kesäpäivät järjesti 2009 Kotkan yhdistys ja 2010 
Helsingin yhdistys.

Liiton kesällä 2008 uudistetut www-sivut toi-
mivat normaalisti. Uskonnonvapaus.fi -sivulla oli 
muun muassa vaalikone eduskuntavaaleissa.

Uskonnotonta juhlakulttuuria edisti erityisesti 
Pro-Seremoniat, jonka osakas liitto on. Rippileirien 
vaihtoehtoa tarjosi edelleen Protu, jonka yhteisöjä-
sen liitto on. Kansainvälisesti liitto on IHEU:n 
jäsen.

Hautausmaita oli kauden aikana yhdeksällä va-
paa-ajattelijoiden yhdistyksellä.

liittovaltuuston puhEEnjohtaja olavi korhonEn 
EsittEli luottaMushEnkilöEhdokkaita kolME vuotta 
sittEn piikkiössä. 

kuva: MarkEtta ollikainEn
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Puheenjohtaja-
ehdokkaat 
esittelyssä
kolme vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistystä oli ilmoittanut ennen 
vapaa ajattelija -lehden painoonmenoa kannattavansa oman 
ehdokkaan valintaa liiton uudeksi puheenjohtajaksi. karkkila ehti 
ensin ilmoittaen kannattavansa liiton nykyistä pääsihteeriä Eino 
huotaria uudeksi puheenjohtajaksi. tampereen yhdistys antoi 
tukensa petri karismalle, joka on toiminut aktiivisesti muun muassa 
erokirkosta.fi-sivuston taustavoimissa. vapaa-ajattelijayhdistys 
prometheus asetti omaksi ehdokkaakseen kim sjöströmin.  

vapaa ajattelija pyysi kaikkia kolmea puheenjohtajaehdokasta 
kertomaan hieman itsestään ja vastaamaan kolmeen kysymykseen, 
joihin he puheenjohtajana haluaisivat vaikuttaa.  Esittelemme 
puheenjohtajaehdokkaat ohessa aakkosjärjestyksessä:

1. mikä ovat mieLestäsi oLLeet vapaa-
ajatteLijoiden suurimmat ongeLmat viime aikoina?

2. mihin asioihin haLuat ensisijaisesti keskittyä 
puheenjohtajakaudeLLasi?

3. miten vapaa-ajatteLijoiden pitäisi mieLestäsi 
vaikuttaa uskonnottomien asemaan suomessa?

8 Vapaa Ajattelija 3/2011
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kuka oLet?
Olen karkkilalainen matemaattisten aineiden ja elä-
mänkatsomustiedon opettaja. Ikää on kertynyt 56 
vuotta. Töiden lisäksi toimin kaupunginvaltuustos-
sa ja kaupunginhallituksessa. Olen ollut mukana 
Karkkilan yhdistyksessä 1980-luvulta lähtien, liitto-
hallituksen jäsenenä vuodesta 1994 alkaen, edellisen 
kauden olin varapuheenjohtaja ja tällä kaudella olen 
ollut pääsihteeri. Minua ehdotti puheenjohtajaksi 
oma yhdistykseni eli Karkkila.

1Vapaa-ajattelijoiden toiminnoissa on aina ol-
lut erilaisia ongelmia. Kuluneella liittokokous-
kaudella monet ongelmat ovat henkilöityneet. 

Ihmiset ovat tehneet toisista ihmisistä inhokke-
jaan, loppujen lopuksi hyvin pienin pohjatiedoin. 
Ongelmallista oli myös se, että viime liittokokouk-
sessa valittu puheenjohtaja ensin johti liittoa hyvin 
voimakkaasti haluten olla mukana kaikessa mitä liit-
to tekee, johtaen muun muassa lukuisia työryhmiä. 
Hänen jätettyään tehtävänsä, on sitten todettu mo-
nien asioiden jääneen hankalasti kesken.
    Pitkään järjestöissä toimineena olen kokenut 
hankalana sen, että liiton johtotehtäviin on noustu 
hyvin heikoin yhdistystoiminnan kokemuksin. 
Tuoreet ajatukset ovat aina tervetulleita, mutta 
toisaalta täytyy myös tietää liitosta ja yleensä 
yhdistystoiminnan perusteista riittävästi, jotta voi 
toimia valtakunnallisen ja melko suuren liiton 
johdossa. Yhtenä erimielisyytenä on viime aikoina 
ollut suhtautuminen elämänkatsomustiedon 
opetukseen, viime liittokokous linjasi kannan 

tähän yksiselitteisesti, mutta osa liittohallituksesta 
ja monet keskustelupalstan aktiivit ovat esittäneet 
liiton kannanottona aivan erilaista näkemystä. Itse 
olen edelleen edellisen liittokokouksen linjauksen 
takana eli elämänkatsomustieto pitää säilyttää 
uskonnottomille tarkoitettuna oppiaineena, mikäli 
katsomusopetusta koulussa vielä järjestetään.

2Haluan johtaa sellaista hallitusta ja liittoa, 
jossa on mahdollisimman laajasti edustet-
tuna eri yhdistyksiä ja ERILAISIA ihmisiä. 

Ammatissani opettajana olen oppinut tulemaan eri-
laisten ihmisten kanssa toimeen ja tiedän, että par-
haiten toimiva ryhmä ei ole sellainen, joka muodos-
tuu vain keskenään hyvin toimeentulevista ihmi-
sistä. Riittävä määrä erilaisia näkemyksiä antaa mah-
dollisuuksia saada uusia toimintamuotoja aikaan. 
On kuitenkin muistettava, että liittohallituksen on 
voitava nauttia mahdollisimman laajasti koko liiton 
tukea, jotta se voisi toimia hyvin.

Minusta puheenjohtaja ei ole se henkilö liitossa, 
joka tekee mahdollisimman paljon. Puheenjohtaja 
jakaa tehtäviä ja koko liittohallitus toteuttaa näitä 
tehtäviä. Puheenjohtajan tehtävänä on myös ris-
tiriitatilanteissa pyrkiä sovittelemaan ja tekemään 
synteesi erilaisista näkemyksistä. Liiton tehtävä ei 
ole tehdä paikkakunnilla mitään suuria projekteja, 
ne ovat paikallisyhdistysten tehtäviä. Mikäli niillä 
on valtakunnallista merkitystä, liitto voi tukea nii-
tä. Liittohallituksen tehtävänä on auttaa yhdistyksiä 
kehittämään uusia toimintamuotoja ja auttaa niitä 
muun muassa erilaisten valitusten tai aloitteiden te-
kemisessä omalla paikkakunnallaan. Liitto ei myös-
kään ole rahoitusautomaatti, jokaisessa tapahtumas-
sa mitä liitto tukee, on myös paikallisesti hankittava 
rahoitusta tai tehtävä työpanosta, yhdistyksiä ei voi 
tekohengittää.

Liiton johdon tehtävänä on toimia liiton perus-
periaatteiden toteuttamiseksi valtakunnallisella ta-
solla, sääntöjen tarkoituspykälässä ne on koottu 
hyvin. Liitto antaa tärkeimmistä valtakunnallisis-
ta lakialoitteista kannanotot ja pyrkii vaikuttamaan 
päättäjiin valtakunnantasolla. Tavoitteena on oltava 
suorien yhteyksien saaminen mahdollisimman laa-
jasti päättäjissä oleviin uskonnottomiin. 

3Minusta valtiokirkkojen etuoikeudet on lak-
kautettava. Mikäli katsomusopetusta kou-
luissa järjestetään, on sitä oltava tasapuo-

lisesti kaikille. Elämänkatsomustiedon on oltava 
uskonnottomille suunnattu oppiaine, pienempien 
uskonnollisten ryhmien on saatava omaa opetus-
taan, mikäli heidän esittämänsä opetussuunnitel-

Eino huotari
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ma on Suomen koululakien tavoitteiden mukainen. 
Valtiollisten ja kunnallisten tilaisuuksien pitäisi olla 
tasapuolista kaikille eli niihin eivät kuulu uskonnol-
liset seremoniat. Parasta olisi, jos katsomus olisi yk-
sityisasia eli sitä ei saisi kirjata mihinkään viralliseen 
rekisteriin.

Uskonnottomilla on oltava oikeus juhlia merkit-
täviä tapahtumia elämässään sellaisin seremonioin 

kuin hän itse haluaa. Näin ollen on tärkeää avustaa 
ihmisiä näiden tilaisuuksien järjestämisessä, uskon-
nottomien juhlien järjestämiseen on saatava apua 
kaikkialla Suomessa. Miten yhdistykset haluavat 
asian järjestää, on niiden oma asia. Kuitenkin koko 
liiton asiana on oltava se, että apua on aina saatavis-
sa ja tarvittaessa juhliin järjestyy puhuja Hangosta 
Nuorgamiin ja Ahvenanmaalta Ilomantsiin.

kuka oLet?
Olen 44 -vuotias diplomi-insinööri ja toimin 
ammattikoulun opettajana. Olen toiminut vapaa-
ajattelijoissa vuodesta 2002. Merkittävin toimeni 
vapaa-ajattelun hyväksi on eroakirkosta.fi -palvelun 
perustaminen Jori Mäntysalon kanssa. Olen myös 
et-opetus.fi -projektin ideoija ja alkuun panija 
monen muun muassa Timo Porasen ja Otto 
Chronsin kanssa.

Yhdistykseni on Tampereen vapaa-ajattelijat ry. 
Aloite puheenjohtajuudestani tuli Jori Mäntysalolta. 
Tampereen vapaa-ajattelijat ovat ehdokkuuteni 
takana.

1Vapaa-ajattelijoita on viime vuosina vaivan-
nut tietynlainen virkamiesmäisyys. Liitossa 
ei ole ollut kykyä erottaa toisistaan tärkeitä 

ja vähemmän tärkeitä asioita. Näin on muodostu-
nut erittäin jäykkä ja epämotivoiva toimintakult-
tuuri. Hallinnon pyörittäminen on ollut tärkeintä 
ja varsinainen yhteiskunnallinen toiminta on jäänyt 
sivuosaan.

Osittain sisäisten ristiriitojen takia vapaa-ajatteli-
joiden valtakunnallinen toiminta on ollut hyvin ly-
hytjänteistä ja linjatonta. Tämän takia uusien ihmis-
ten on ollut vaikea tulla mukaan toimintaan. Kun 
ihmisiä ei saada innostumaan, niin vapaaehtoisorga-
nisaatiossa ei tapahdu mitään.

2Liitosta tehdään aidosti uskonnottomien pu-
hemies. Liitto pyrkii saavuttamaan median, 
politiikkojen ja virkamiesten silmissä aseman, 

jossa siltä kysytään näkemystä aina, kun käsiteltävä 
asia koskee edes jollain tavalla uskonnottomuutta ja 
uskontojen asemaa yhteiskunnassa. 

Liiton tulee keskittyä uskonnottomuuden ja us-
konnon yhteiskunnalliseen asemaan ja lainsäädän-
töön. Uskontokritiikin kärkenä pidetään mieluum-
min uskonnon moraalin tosiasiallisia vaikutuksia 

pEtri karisMa

esimerkiksi homoseksuaalien asemaan kuin sen it-
sestäänselvyyden toistamista, että jumalia ei ole.

Paikallisyhdistysten valjastaminen toimin-
taan. Paikallisyhdistyksissä on paljon potentiaalia. 
Lähentämällä liittoa ja paikallisyhdistyksiä voidaan 
myös puuttua paljon ongelmia tuottaneeseen sisäi-
seen tiedonkulkuun.

3Liiton pitää olla näkyvä ja kuuluva yhteiskun-
nallinen vaikuttaja. Liiton tulee kannustaa 
uskonnottomien oikeuksista kiinnostuneita 

osallistumaan keskusteluun ja haastamaan vallitse-
vat normit.

Yksi esimerkki monista ongelmakohdista, joista 
vapaa-ajattelijoiden tulisi pitää ääntä on valtionkir-
kon pyrkimys entistä syvällisempään yhteistyöhän 
muun muassa kuntien kanssa. Tähän tulee puuttua 
ja viestittää ajatusta, että uskonto pitää siirtää yhä 
syrjemmälle kuntien ja valtion toiminnasta, yksityi-
sen piirin asiaksi. Esimerkiksi säännöllinen yhteistyö 
koulun ja evankelisluterilaisen seurakunnan välillä 
on näytettävä yhtä oudoksi kuin yhteistyö koulun ja 
jonkin poliittisen puolueen välillä.

Vain nostamalla näkyville meidän mielestäm-
me katsomusten tasa-arvoa loukkaavat asiat voim-
me saada niihin muutosta. Jos kissa ei itse nos-
ta häntäänsä, niin ei sitä kukaan muukaan tee sen 
puolesta.

10 Vapaa Ajattelija 3/2011
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kuka oLet?
Olen diplomi-insinööri, tutkinto Otaniemestä, 
viimeksi kuluneella vuosikymmenellä 
apurahatutkijana.

Eräänä merkittävimpänä ammatillisena saa-
vutuksenani pidän sitä, että 1990-luvun lopul-
la muodostin yliopistossamme maatalous-metsä-
tieteelliselle tiedekunnalle erikoiskurssin nimeltä 
Metsäteollisuuden tuotanto- ja materiaalitalous ja 
laadin siihen opetusaineiston, sekä luennoin kurssin 
muutaman vuoden ajan. Sittemmin aihetta (vähän 
lavennettuna) hoitamaan on perustettu ihan täysi 
professuuri (logistik i skogsbruk), joka tavallaan on 
minun aloittamani opetuksen jatkaja.

Olen ollut keväästä 2004 vapaa-ajattelijoi-
den jäsenenä Helsingin Yliopiston Prometheus-
yhdistyksessä ja sittemmin Länsi-Uudenmaan 
Ateisteissa. Liiton puheenjohtajaksi minua ehdotti 
Vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus

1Yrityselämän pahimpien välineiden ja oppien 
soveltaminen liittoon. Tiedän jo tutkijanpäte-
vyytenikin kautta tarpeeksi liiketaloustieteistä 

arvioidakseni soveltuvuutta. Vaikka jotkut valitet-
tavasti sellaisia menetelmiä halajavat, tulisi luopua 
vaatimasta moista käyttöön vapaaehtoisorganisaati-
ossa, johon ovat soveltumattomia ja myös haitalli-
sia. Liiton kaltaisessa järjestössä niiden käyttäminen 
johtaisi siihen, että liiton toiminnasta aika pian jäisi 
jäljelle lähinnä vain 'ontot kuoret'.

Jotakin on sairaasti vialla kun liittohallituksen 
päätöksistä ja toiminnasta ei ole vuosiin haluttu an-
taa tietoja avoimesti liiton jäsenistölle.

Aika paha ongelma on sekin, että jotkut liiton 
luottamustehtävissä olevat sanovat, että eivät halua 
toimia yhdessä useiden muiden vapaa-ajattelijoiden 
kanssa.

Riitelyähän nuo ovat ja pahentavat. Tästä jäl-
leen liittokokouskaudella 2008 – 2011 on kertynyt 
muutamia valitettavia esimerkkejä. Liiton luotta-
mustehtäviin valittavien tulee totutella tulemaan 
toimeen muiden vapaa-ajattelijoiden kanssa.

2– kouluissa teetetty uskonnonharjoi-
tus. Nimenomaan siis juuri uskonnon 
HARJOITTAMINEN. Sillä sitä vastaan tais-

telemiseen on laillinen väline: koulun opetustyö on 
velvoitettu pysymään uskonnollisesti tunnustukset-
tomana. Kunpa tätä pystyttäisiin valvomaan parem-
min ja maan kouluverkossa kattavammin. Näin pys-

kiM sjöströM

tymme auttamaan niitäkin lapsia joiden vanhemmat 
eivät päästä heitä eroamaan kirkosta, mutta jotka 
haluavat itse kieltäytyä uskonnonharjoittamisesta.

– kirkon ja valtion kytköksen purkamiseen uu-
dentuntuista argumenttia käyttäen: julkisyhteisöiltä 
ihmisoikeudet puuttuvat. Kirkon omista uskollisista 
voi löytyä lisää valtiosidoksen purkamista ajavia, jos 
heitä saa ymmärtämään mitä uhkia merkitsee, että 
valtion kirkot ovat huterassa asemassa pysyessään 
julkisyhteisöinä, joilla ei ole edes välillisen vaikutuk-
sen kautta ihmisoikeussuojaa. Uskonnonvapaushan 
sekään ei itse asiassa suojaa julkisen vallan ’alaosas-
toja’ eli seurakuntia.

3Esimerkiksi: Luotan siihen, että aina kun kir-
kosta puhutaan, sen asema heikkenee ja siitä 
eroaa jäseniä. Eli kirkosta tulee kannustaa pi-

tämään meteliä.
Erityisen rohkaistavaa on myötävaikuttaa metelin 

syntymiseen kirkosta yhteyksissä, jossa kirkko pää-
tyy epäedulliseen valoon. Kirkon ja uskovaisten pi-
tää antaa tehdä möhliä, ja niistä pitää uutisoida.

Saisimmekohan nuoria aikuisia ja teinejä levittä-
mään lisää twitterissä, facebookissa jne kirkkoa kos-
kevia epäedullisia jytkyjä.

11Vapaa Ajattelija 3/2011
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Kirkko vihastutti 
sukututkijat
kirkon säilyttämät väestörekisteritiedot ovat olleet perinteisesti 
sukututkijoiden tärkein tietolähde. nyt kirkkohallitus on rajoittamassa 
hallussaan olevien kirkonkirjojen omatoimista käyttöä, mikä on 
suututtanut sukututkijat.

Kiistan keskiössä ovat viiden vuosikymme-
nen, noin vuosien 1910–1960 manuaaliset 
kirkonkirjat, joita sukututkijat ovat halun-

neet tutkia omatoimisesti. Kyseiset tallenteet ovat 
syntyneet seurakuntien toteuttaessa väestörekisterin-
pitotehtävää. Ihmisoikeuksien suojaamaa yksityistä 
omistusoikeutta kirkon seurakunnilla ei ole kirkon-
kirjoihin, koska julkisyhteisö ei ole ihminen eikä 
edes ihmisten vapaaehtoinen yhteenliittymä.

Suomen Sukututkimusseuran käsityksen mukaan 
kirkonkirjojen oikeudellinen asema on nykyisellään 
”jossakin määrin selkiytymätön”. Niihin sovelletaan 
sekä lakia väestötietojärjestelmästä että kirkkolakia.

Tähän saakka sukututkijat ovat voineet saada 100 
vuotta tuoreempia kirkonkirjoja luettavakseen al-
lekirjoittaessaan sitoumuksen, jossa he vakuuttavat 
noudattavansa kyseisiä asiakirjoja koskevia salassapi-
to- ynnä muita määräyksiä. Kirkkohallituksen mie-
lestä tämä ei enää ole riittävä.

isku vasten kasvoja

Kirkkohallitus lähetti 10. maaliskuuta seurakunnil-
le yleiskirjeen (9/2011), jossa se ”suositti yleisek-
si käytännöksi” sallia jatkossa lupia ainoastaan 100 
vuotta vanhempien kirkonkirjojen tutkimiseen. 
Yleiskirjeen ovat allekirjoittaneet kansliapäällik-
kö Jukka Keskitalo ja kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja. 
Valmistelijana on ollut kirkkohallituksessa hallinto-
päällikkö Mikko Tähkänen.

"Paaviakin paavillisemmaksi" heittäytyi sit-

ten Helsingin seurakuntayhtymän keskusrekiste-
ri, joka päätti laittaa kieltoon sukututkijoilta myös 
vuosien 1856 – 1910 kirkonkirjojen omatoimisen 
tutkimisen (Kirkko ja Kaupunki 6.4.2011). Tässä 
Helsingin seurakuntayhtymä lähti laittomuuteen, 
sillä 1800-luvun tiedot ovat jo lainkin velvoittami-
na julkisia.

Suomen Sukututkimusseuran toiminnanjohta-
ja Pasi Tapani Kuusiluoma kirjoitti 18. maalis-
kuuta järjestön verkkosivuilla, että kirkkohallituk-
sen suositus oli isku vasten sukututkijoiden kasvoja. 
Kuusiluoman mukaan Suomen Sukututkimusseura 
oli yrittänyt yli kolme kuukautta vaikuttaa aktii-
visesti kirkkohallitukseen, ettei se antaisi kyseistä 
suositusta.

– Kirkkohallitus ei missään vaiheessa ilmais-
sut vähäisintäkään halukkuutta löytää tilanteeseen 
muuta ratkaisua kuin ehdottoman tutkimuskiellon. 
Kirkkohallituksen virastokollegion lyhytnäköiseen 
päätökseen eivät ole kyenneet vaikuttamaan sen 
enempää kirkon korkean hengellisen johdon edus-
tajan ja kirkkohallituksen täysistunnon maallikko-
jäsenen vetoomukset kuin valtioneuvoston jäsenen, 
eduskuntaryhmien edustajien ja monien yksittäisten 
kansanedustajien kehotukset toimia asiassa maltilli-
sesti, Kuusiluoma kirjoittaa.

Kirkkohallitus oli Kuusiluoman mukaan myös 
kylmästi viitannut kintaalla tietosuojavaltuutetun ja 
arkistolaitoksen osoittamalle vakavalle pyrkimyksel-
le löytää asiassa kompromissiratkaisu, joka kunni-
oittaisi korkeimman hallinto-oikeuden asiasta 16. 
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marraskuuta 2010 antamaa ja kirkkohallituksen 
kieltoa puoltavaa päätöstä, mutta sallisi sukututki-
joiden tutkia vuosien 1910–1960 kirkonkirjoja.

– ’Ystävänpäivän kokouksessa’ tietosuojavaltuu-
tettu esitti kompromissiehdotuksen, jota arkistolai-
toksen ja sukututkijoiden edustajat olivat valmiit 
yhdessä tietosuojavaltuutetun toimiston edustaji-
en kanssa kehittämään, mutta kirkkohallitusta se ei 
kiinnostanut, Kuusiluoma kirjoittaa.

Kirkkohallituksen alaisuudessa on useat sa-
dat paikallisseurakunnat eri puolilla maata. Tietty 
osa 1900-luvun alkupuoliskon kirkonkirjoista ei 
kuitenkaan enää kuulu kirkolle, vaan on luovu-
tettu Kansallisarkistolle. Näitä ovat sodan jälkeen 
Neuvostoliiton alueelle jääneiden ja 1940-luvun lo-
pulla lakkautettujen seurakuntien arkistot. 

Arkistolaitoksen laajennettu johtoryhmä päätti 
7. huhtikuuta uudistaa kirkonkirjojen omatoimi-
sen tutkimisen lupakäytäntöjä. Se muistutti, että 
sata vuotta nuorempien kirkonkirjojen omatoimi-
nen tutkiminen arkistolaitoksen tutkijasaleissa on 
tähänkin asti edellyttänyt käyttöluvan hakemista. 
Kesäkuun alusta alkaen arkistolaitos edellyttää käyt-
tölupahakemuksen liitteenä selvitystä tutkimus-
hankkeen sisällöstä sekä sen tulosten käyttötarkoi-
tuksesta. Käyttöluvan saanut tutkija antaa myös ny-
kyistä yksityiskohtaisemman sitoumuksen henkilö-
tietojen lainmukaisesta keräämisestä ja käsittelystä.

Samoihin aikoihin kun kirkko maaliskuus-
sa laittoi manuaaliset kirkonkirjat säpin taakse, 
Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen julkishal-
linnon digitaalisten tietoaineistojen saatavuudesta. 
Periaatepäätöksen mukaan julkisten tietojen pitäisi 
olla avoimesti saatavilla kaikille ja pääsääntöisesti 
maksuttomia.

Ilmeisesti kirkkohallituksen maaliskuussa lähet-
tämän yleiskirjeen aikaansaama suuttumuksen aalto 
pelästytti kirkon johtoa, sillä kirkon tiedotuskeskus 
julkaisi 28. maaliskuuta tiedotteen mainiten siinä 
myös sen, että kirkkoherroilla on kuitenkin harkin-
tavaltaa sallia sukututkijoiden työ sataa vuotta nuo-
rempienkin kirkonkirjojen parissa. Tätä tapauskoh-
taista harkintavaltaa ei ollut mainittuna kirkkohalli-
tuksen yleiskirjeen suosituksessa.

Kourallinen sukututkijoita keräili huhtikuun 
2011 alussa vastauksia lukuisista kirkkoherranvi-
rastoista kysymällä, voivatko he saada poikkeuk-
sen kirkkohallituksen suosituksen linjasta ja pääs-
tä kirkkoherran harkinnalla tekemään tutkimusta. 
Käytännöllisesti katsoen kaikki heidän saamansa 
vastaukset olivat kielteisiä: kirkkoherrat eivät aio 
poiketa kirkkohallituksen yleiskirjeen kirjaimes-

ta. Kirkon tiedotuskeskuksen pehmennys jäi siis 
arvottomaksi.

Helsingin Sanomien lisäksi sukututkijoiden ahdin-
gosta kirkon kourissa uutisoivat monet maakunta-
lehdet. Jopa myös kirkollisen ryhmittymän julkaise-
ma Kotimaa-lehti uutisoi aiheesta.

Toimittaja Ilkka Malmberg kirjoitti kolumnin-
sa aiheesta Helsingin Sanomissa 3. huhtikuuta. Hän 
katsoi kirkkohallituksen menettelyn kunnon syyk-
si erota kirkosta. Malmberg kirjoittaa, että kirkko 
ei voi olla vastuussa ”kaikkien hörhöjen puheista" 
mutta että kirkko on vastuussa kirkkohallituksen 
puheista ja teoista.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio totesi STT:lle 
11. huhtikuuta, että kirkon arkistointi kaipaisi ny-
kyaikaistamista, koska siellä on vakavia puuttei-
ta eikä täysin julkista tietoa anneta, vaikka laki sitä 
vaatii.

– Siellä on sikin sokin salassa pidettävät ja julkiset 
asiat, hän totesi.

Aarnion mielestä ”pitäisi pystyä kuitenkin huo-
lehtimaan, että julkiset tiedot pystytään antamaan 
niille, joilla on lain nojalla niitä oikeus kerätä”.

Aarnion näkemyksen uutisoi muun muassa 
Helsingin Sanomat verkkosivuillaan 11. huhtikuuta  
kirjoittaen, että sukututkijat ovat moittineet luteri-
laisen kirkkohallituksen kantaa kiivaasti ja katso-
neet, että kirkko hyökkäsi heitä vastaan tarkoitusha-
kuisesti. Kirkon tekemän muutoksen on Helsingin 
Sanomien mukaan katsottu hankaloittavan sukutut-
kimusta huomattavasti.

tuLevaisuudesta

Yleisesti ottaen sukututkijat katsovat, että arkisto-
laitoksen 7. huhtikuuta julkistama malli on heille 
sopiva. Kirkonkirjojen omatoiminen tutkimismah-
dollisuus on siinä yhä turvattu. Tutkija pystyy itse 
lähdekritiikkikykyjään soveltaen toteuttamaan tut-
kimuksensa ja tarkistamaan argumentaationsa pe-
rusteet asiakirja-aineistosta yksityiskohtia myöten.

Kunnolliset sukututkijat ovat tähänkin saakka 
noudattaneet tietojen käytössä ja julkistamisessa pe-
riaatteita, jotka suojaavat henkilötietoja, ja useim-
miten neuvotelleet elossa olevien suvun jäsenten 
itsensä kanssa siitä, mitä heistä kustakin tultaisiin 
julkaisemaan. Arkistolaitoksen uusittu sitoumusme-
nettely ei lisää minkäänlaista merkitsevää sisällöllistä 
taakkaa tällaisille sukututkijoille, joskin tietysti hie-
man kasvattaa paperitöiden määrää.

Sukututkijat suututtanut kirkkohallitus ei ole 
osoittanut merkkejä siitä että siirtyisi arkistolaitok-
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sen linjoille.
Luterilaisen kirkkohallituksen johtavien hallin-

tohenkilöiden toiminta on vahvistanut sukututki-
joiden piirissä käsitystä, että kirkko pitää sukutut-
kijoita ”kansalaisten tietosuojaa vakavasti uhkaava-
na häirikköjoukkona, jota on suitsittava vahvoilla 
remmeillä”. Sukututkijoiden johtohenkilöt ovat in-
formoineet kenttäänsä kirkkohallituksen tuollaises-
ta solvaavasta asenteesta. Kuusiluoma oli varoitta-
nut kirkkohallitusta, että ”sukututkijoiden kollek-
tiivinen leimaaminen tietosuojarikollisiksi” laajenee 
julkisuudessa käytäväksi keskusteluksi, joka ei tule 
olemaan kirkolle miellyttävää.

Monet sukututkijat ovat kommentoineet, että 
kirkkohallituksen edustajat vaikuttavat peräti juku-
ripäisiltä, uppiniskaisilta henkilöiltä, yhteistyökyvyt-
tömiltä ja keskusteluhaluttomilta.

Havaittavissa on trendi, että maalliset viranomai-
set (kuten tietosuojavaltuutettu ja arkistolaitos) ovat 
ymmärtäväisiä sukututkijoita kohtaan ja käyttävät 

malleja, joissa näiden työ voi jatkua, kun taas kir-
kolliset "viranomaiset" (kuten kirkkohallitus, kirk-
koherranvirastot ja seurakuntayhtymien keskusre-
kisterit) estävät sukututkijoiden työn.

Kirkon motiiveista
Sukututkijoiden keskuudessa käydyissä verkko- 
ja muissa keskusteluissa, muun muassa seuraavia 
motiiveja on arveltu kirkkohallitukselle ja kirkolle 
tässä aiheessa:

– rahastus. Seurakunnan virkatyönä tehtävät 
sukuselvitykset sukututkimusta varten maksavat 
yleisesti nykyään 33 euroa per tehty työtunti.

– ruikutus. Kun tilaustyöt kasautuvat ja viiväs-
tyvät ja sukututkijoiden palveleminen voidaan 
luokitella ’yhteiskunnalliseksi tehtäväksi’, voita-
neen odottaa tätä työtä käytettävän perusteena 
yhteisövero-osuuden kasvattamisvaatimuksille ja 
valtionavustusten saamiselle.

 – salailu. Muutamat sukututkijat ovat avoi-
messakin keskustelussa korostaneet, että kirkko-
hallituksen päätös rajaa vielä juuri 1918 tapahtu-
mia ja ihmisiä koskevat merkinnät kirkon lukko-
jen taakse. Monet papit estivät 'väärällä puolel-
la' olleiden hautaamisia. ”Rahvaallekin avautuisi 
pääsy tietoihin millä tavalla kirkko on vaikutta-
nut sisällissotaan.” Yhä vielä 1900-luvun kipeiden 
hetkien suorasukaiset ehkä ”ihmisarvoa loukan-
neet merkinnät” esimerkiksi sisällissodan ja lapu-
alaisvuosien aikaisissa väestökirjoissa. Teloitusten 

salaaminen. Myös pappien tekemiä asiakirjavää-
rennöksiä on uumoiltu. Sukututkijakollega Erkki 
käytti hauskasti sanontaa ”vauhkoontuneet papit” 
kirjauksien tekijöinä.

– kontrollimania. Seurakunnilla on lakiin pe-
rustuva velvollisuus antaa kirkonkirjoista tietoja 
hyväksyttävää tarkoitusta varten ja sukututkimus 
on sellainen tarkoitus. Mutta rajoittamalla oma-
toimisen tutkimisen mahdollisuuksia, yksittäisiä 
sukututkimuksia voidaan kontrolloida ja esimer-
kiksi viivyttää. 

– yleisempi tutkimusvastaisuus. Kirkko 
on varsin usein kunnostautunut tieteen vas-
tustajana ja/tai harhaluuloihin kiintyneenä. 
"Fundamentalistiset teologiat katsovat tiedon li-
kaiseksi ja syntiseksi, pirusta siinneeksi”, kuten 
eräs sukututkija arveli.

– keskinkertaisille virkamiehille ominai-
nen jukuripäisyys. Kyvyttömyys nähdä oikeis-
sa mittasuhteissaan perusteita, faktoja, logiikkaa. 
Hätävarjelun liioittelu. Takertuminen johonkin 
puolikutoiseen sovellukseen. Lukkiutuvat asen-
teet. Vallan tunnetta alhaisellakin virkaportaalla. 
Simputushalu. K.S.

Kim Sjöström

Kirjoittaja on Länsi-Uudenmaan Ateistit ryn puheen-
johtaja. Hän harrastaa sukututkimusta, ja on julkais-
sut useita artikkeleita sukututkimuksen tieteellisissä 
sarjoissa, useita kappaleita sukukirjoissa, sekä kirjoi-
tuksia yleistajuisissa julkaisuissa esitellen sukututki-
musta ja sukututkimustuloksia.
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Useimmat meistä muistavat brittirunoilijan 
Percy B. Shelleyn (1792 – 1822) roman-
tiikan edustajana 1800-luvun englantilai-

sessa kirjallisuudessa sekä Frankensteinin kirjoittajan 
Mary Shelleyn puolisona. Mary oli hänen toinen 
vaimonsa.

Kirjailijan työn ohella Shelley loi akateemis-
ta uraa Oxfordin yliopistossa ja toimi parlamentin 
jäsenenä, minkä tehtävän hän oli perinyt isältään. 
Sekä akateeminen että parlamentaarikon ura kui-
tenkin katkesivat Shelleyn julkaistua pamfletin The 
necessity of a-theism (Ateismin välttämättömyys), 
jossa hän tarjosi varsin kiistanalaisen näkemyksen 
uskonnosta.

Percy Shelley eli lyhyen, mutta tapahtumarik-
kaan elämän ja julkaisi lukuisan määrän runoteoksia 
ja esseitä. Hänen elämänsä päättyi traagisesti, kun 
hän kolmekymmenvuotiaana hukkui purjehdittu-
aan myrskyssä.

Romantiikan hengessä Shelley ylisti luontoa sen 
lumoavasta kauneudesta, mutta myös sen pelotta-
vasta tuhovoimasta. Shelleylle luonto edusti uuden 
elämän ihmettä, mutta samalla myös sen rappiota 
ja kuolemaa, jota kohti jokainen elämä oli matkal-
la aina syntymän hetkestä lähtien. Shellyn runo-
us on täynnä tätä olemassaolon syvää melankoli-
aa – elämän ja kuoleman ikiaikaista kiertokulkua. 
Pian William-poikansa kuoleman jälkeen 1820  
Shelley kirjoitti kuuluisan runonsa Ode to the West 
wind (Oodi länsituulelle), jossa hän oli vaikuttunut 
enemmän luonnon abstraktista voimasta kuin sen 
jumaluudesta.

Shellylle elämän ja kuoleman kiertokulku oli it-
sestään selvää; se on luonnonlaki, joka ruokkii ikui-
sesti itseään, ja johon ei sisälly mitään suurta juma-
laista suunnitelmaa tai muuta tarkoitusta kuin se 
itse. Shelleyn maailmankuvassa ei ollut myöskään 
mitään kuolemanjälkeistä elämää. Äärettömyys ja 

Percy B. Shelley – 
kapinahuuto 
ateismin puolesta

universaalisuus nojaavat loputtomaan elämän uusiu-
tumiseen kuoleman kautta, ei universumin yläpuo-
lella olevaan jumaluuteen. Jos jokin on jumalista, se 
on elämän ja kuoleman kiertokulku itsessään.

On epäselvää, oliko Shelley sydämeltään ateisti, 
vaiko pikemminkin agnostikko tai jopa panteisti, 
sillä hänen kirjoituksensa koskien kysymystä juma-
luudesta on moniselitteinen. Erityisesti se, että hän 
painottaa äärettömyyttä ja kaikkien elävien olento-
jen elinvoimaa viittaisi jälkimmäiseen. Varsinkin hä-
nen myöhemmät työnsä heijastavat enemmän pan-
teistista maailmankuvaa, kun taas nuorena kapinal-
lisena idealistina hän oli avoimen ateistinen, mikä 
käy selvästi ilmi hänen esseestään Ateismin välttä-
mättömyys vuodelta 1813.

Samanlaista maailmankuvaa heijastaa myös 
Shellyn samoihin aikoihin julkaisema runo Queen 
Mab (Keijukaiskuningatar, 1913). Se kertoo myyt-
tisestä keijukaiskuningattaresta elämän kiertokulun 
ikuisuudessa, josta meillä on vain hämärä mielikuva 
ja jossa meidät on tuomittu unohduksiin. Shelleyn 
runossaan esittämä näkemys on avoimen vastakkai-
nen kristilliselle ajatukselle suuresta jumalallisesta 
suunnitelmasta ja kuolemanjälkeisestä elämästä, on 
se sitten taivas tai helvetti. 

Runossa Shelley kiistää olennaisilta osiltaan aja-
tuksen kuolemattomuudesta. Kuten myöhemmin 
runosta käy ilmi, hän pitää  ”luonnonlakeja” kanta-
vana voimana vailla mitään muuta tarkoitusta kuin 
ylläpitää elämän kiertokulkua.

ateismin puoLesta

Ateismin välttämättömyydessä Shelley varmasti sel-
vimmin kiistää jumalan olemassaolon. Teos ilmes-
tyi ensimmäisen kerran pamflettina vuonna 1811 ja 
uudistettuna painoksena vuonna 1813. Pamfletin 
ilmestyminen johti pian Shelleyn karkottamiseen 
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kapinahuutona ateismin puolesta aikana, jolloin 
suuri yleisö ei ollut valmis vastaanottamaan viestiä 
lukuun ottamatta pientä aristokraattista ja akatee-
mista eliittiä, jota ateistiset ajatukset kiehtoivat.

Mielestäni Ateismin välttämättömyyden ansio no-
jaa juuri tähän kapinahuutoon. Tämä tuo mieleen 
nykyajan ateistikirjailijat kuten Richard Dawkinsin 
ja Christopher Hichensin, jotka välittävät provo-
katiivisesti ateismin viestiä selkeällä ja konstailemat-
tomalla kielellä, vaikkakin perustaen viestinsä erin-
omaisesti filosofiseen ja tieteelliseen tietoon.

Merkittävä ero nykyajan ateistikirjailijoihin on 

Oxfordin yliopistosta. 
Shelleyn ajatukset ateismista 

Keijukaiskuningattaressa ja Ateismin välttämättömyy-
dessä eivät sinänsä ole uusia. Samansuuntaisia aja-
tuksia olivat aiemmin esittäneet muun muassa filo-
sofit David Hume ja John Locke.

Uutta Shelleyn ajattelussa oli se, että hän avoi-
mesti ja provokatiivisesti yllytti aikalaisiaan ateis-
miin. Hän rohkaisi lukijoitaan ajattelemaan kehitys-
tä avoimin mielin uudesta näkökulmasta, mikä hä-
nen visiossaan johti automaattisesti ateismiin. Toisin 
sanoen Ateismin välttämättömyys voidaan nähdä 

Ode to the West Wind
(Ote runosta)

Wild Spirit, which art moving everywhere;
Destroyer and preserver;

hear, oh hear!
.. If I were a dead leaf thou mightest bear;

If I were a swift cloud to fly with thee;
A wave to pant beneath thy power and share

The impulse of thy strength,
only less free Than thou,

O uncontrollable!
.. A heavy weight of hours has chained and bowed

One too like thee:
tameless, and swif, and proud

(Vapaasti suomennettuna)
Villi tuuli, joka kulkee kaikkialla

tuhoaa ja suojelee
.. jos oisin kuollut lehti, jota ylväimmin kannat;

Jos oisin kiitävä pilvi, joka lentää kanssasi;
Aalto hyökyen valtasi alla ja osana sitä

Sinun voimasi syke,
vain vähemmän vapaa kuin sinä

Oi, hallitsematon!
.. Aikojen raskas paino on kahlinnut ja taittanut

myös yhden sinun kaltaisesi
ajattoman, ja nopeasti kiitävän, ja ylpeän

(Käännös M.O.)
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kuitenkin se, että Shelley tähtäsi viestinsä selvästi 
elitistiselle yleisölle. Tuohon aikaan ateismi ammen-
si kannatustaan laajimmin aristokraattien piiristä, 
mihin Shelley itsekin kuului. Vaikka porvarisluokka 
ja lukutaito olivat kasvussa, aristokraatit olivat yhä 
parhaiten koulutettu ryhmä, joka perinteisesti täytti 
yhteiskunnan vaikutusvaltaisimmat poliittiset ase-
mat ja hallitsi yliopistolaitosta.

On lähes tarpeetonta sanoa, että aristokratia oli 
myös ryhmä, joka saattoi sallia itselleen älyllisiä har-
rastuksia kuten ateismin, kun taas yhteiskunnan 
valtaväestö porvarisluokka mukaan lukien oli ensi-
sijaisesti huolissaan päivittäisestä toimeentulostaan 
sen sijaan että olisi käyttänyt aikaansa lukemiseen ja 
keskustelemiseen ”hassuista asioista”. Yhteiskunnan 
enemmistö myös hyötyi selkeästi määritellystä kir-
kon hallitsemasta maailmankuvasta kollektiivisen 
identiteetin lähteenä pikemminkin kuin jos olisi itse 
esittänyt tai pohtinut olemassaolon kysymyksiä.

”Kapinahuudossaan” Shelley myös summaa ai-
kansa ateistiset pääargumentit ja päätyy johto-
päätökseen, että rationaalinen mieli ei voi uskoa 
jumalaan. Hän tarjoaa omaan filosofiseen vakau-
mukseensa nojaavan käsitteistön ateismiin, mikä 
kannustaa asiasta kiinnostuneita jatkolukemiseen ja 
pohdintaan.

Paradoksaalista kyllä, heti otsikon Jumalaa ei ole 
alla Shelley painottaa, että tämä koskee luovaa ju-
maluutta, mutta jättää hypoteesiin ikuisen universu-
min kanssa kommunikoivasta hengestä koskematto-
maksi. Tässä mielessä Shelleyn avoimuus panteis-
mille näyttää ilmeiseltä.

Shelleytä ei ehkä voidakaan määritellä oikeaop-
pisesti ateistiksi, jos tällä halutaan tarkoittaa mihin 
tahansa yliluonnolliseen voimaan uskomisen puut-
tumista. Shelley pikemminkin näyttää eksistenti-
alistiselta etsijältä, joka hakee inspiraatiota useista 
gnostisista, runollisista ja filosofisista lähteistä. Ehkä 
oikeampi tulkinta hänen ajattelustaan yleisesti ot-
taen onkin se, että hän oli agnostikko, joka myö-
hemmissä töissään näytti painottavan romanttista 
panteismia.

järki ja tunteet vastakkain

Shelleyn argumentit luovaa jumaluutta vastaan sel-
laisena kun se on esitetty kristinuskossa, ovat joka 
tapauksessa vahvoja ja perustuvat rationaaliseen fi-
losofiaan. Tämä näkyy selvästi Ateismin välttämät-
tömyyden alussa, jossa Shelley toteaa: ”Mitä tahansa 
väitettä koskevien todistusvoimaisten lähteiden tut-
kiminen on ainoa varma keino päästä totuuteen..” 

Toisin sanoen totuusväittämien tueksi tarvitaan em-
piirisiä todisteita.

Käsitellessään uskon luonnetta Shelley tekee 
klassisen eron tunteen ja järjen välillä. Hän liittää 
uskonnon tunteen piiriin, jossa aistien välittämää 
tietoa ei käsitellä järjen avulla. Tässä Shelley nostaa 
esiin keskeisen rationaalisen argumentin, nimittäin 
sen, että tunne ja järki ovat toisistaan erotettavissa 
olevia inhimillisen mielen ominaisuuksia ja että jär-
jen avulla voidaan saavuttaa empiirisesti löydettyjä 
totuuksia, jotka ylittävät tunteiden todellisuuden.

Shelleyn argumentti ateismille – siinä mieles-
sä, että ei usko luovaan (kristilliseen) jumaluuteen 
– on kolmiportainen. Ensin hän kiistää luovan ju-
maluuden olemassaolon sillä perusteella, että siitä 
ei ole olemassa empiiristä näyttöä perustaen väit-
teensä oletukseen, että vain empiirinen todiste voisi 
johtaa päätelmiin, että jumala voisi olla olemassa. 
Seuraavaksi hän huomauttaa prima causa (ensim-
mäinen syy) -ongelmasta. Luovan jumaluuden ole-
tus pikemminkin hämmentää käsitystä ihmisen 
olemassaolon syistä kuin selittää sitä. Se vain siirtää 
kysymyksen eteenpäin. Lisäksi loogisen syy-seuraus-
suhteen mukaan ei ole olemassa empiiristä näyttöä 
jumalallisesta luojasta. Kolmanneksi saman jo aiem-
missa argumenteissaan esiintuomassa rationaalisen 
empirismin hengessä Shelley väittää – oikein – että 
riittävää empiiristä näyttöä jumalan olemassaolon 
todisteeksi ei ole. 

Järkeilystään huolimatta Shelley päätyy johto-
päätökseen, jossa hän avoimesti neuvoo tutkimaan 
ateismia avarakatseisesti uskovien hyväksi. Shelleyn 
mukaan on myös ilmeistä, että koska usko on mie-
len tunnetila, ei-uskovia ei voida tuomita rikollisina 
ja että heitä voidaan vain moittia siitä, että he eivät 
ole onnistuneet välttämään vääriä mielikuvia kulloi-
sissakin keskusteluissa. Newtonia lainaten Shelley 
asettaa todistustaakan jumalan olemassaolosta teis-
teille: ”Jumala on hypoteesi ja sellaisena se tarvit-
see todisteita: onus probandi (todistustaakka) lepää 
teisteillä.” 

Shelley painottaa lisäksi, että ateismin pitäisi ol-
la arvostettu ja maailmanlaajuinen filosofia, jota ”ei 
voitaisi kriminalisoida”. Hänen aikanaan ateisti-
nen ajattelu oli hyvin marginaalista ja liitettiin usein 
syntiin, moraalittomuuteen ja pahuuteen.

ateismi kannustaa hyveisiin

 Vieläpä nykyisinkin järjen periaate usein hylätään 
vetoamalla siihen, että ihmismielen rajallisuus ei ky-
kene käsittämään jumalan suuruutta ja mystisyyt-
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(Otteita runosta)

Behold where grandeur frowned!
Behold where pleasure smiled!

What now remains? --the memory
Of senselessness and shame.

What is immortal there?
Nothing--it stands to tell

A melancholy tale, to give
And awful warnind; soon
Oblivion will steal silently
The remnant of its fame.

Monarchs and conquerors there
Proud o’er prostrate millions trod--
The earhquakes of the human race;
Like them, forgotten when the ruin

That marks their shock is past.

…
Below lay streched the universe!

There, far as the remotest line
That bounds imagination’s flight,

Countless and unending orbs
In mazy motion intermingled,

Yet still fulfilled immutably
Eternal Nature’s law.

Above, below, around,
The circling systems formed
A wilderness of harmony;

Each with undeviating aim,
In eloquent silence, through the depths of 

space
Pursued its wondrous way.

(Vapaasti suomennettuna)

Siellä, missä suuruus rypisti kulmiaan!
Siellä, missä nautinto hymyili!
Mitä nyt on jäljellä? --muisto
Järjettömyydestä ja häpeästä.

Mikä on kuolematonta?
Ei mikään--sen on kertominen

Melankolinen tarina, annettavana
Ja hirveä varoitus; pian

Unohdus varastaa ääneti
Rippeet sen maineesta

Kuninkaan ja valloittajat
Ylpeinä löivät miljoonia maahan--

Ihmiskunnan järistykset;
Kuten he, unohdettuna kun tuho

joka iskusta jäi on mennyt.

…
Alla ajattoman universumin!

Siellä, niin kaukana kuin kaukaisin raja
Joka panee mielikuvituksen lentoon,

Lukemattomat ja päättymättömät radat
Sokkeloisessa liikkeessä toisiinsa kietou-

tuneena
Silti yhä toteuttaen muuttumattomuutta

Ikuinen luonnonlaki
Ylhäällä, alla, ympärillä,
Muodostaen ympyröitä

Harmonian erämaan
Kukin järkkymättömästi kohti päämäärää
Puhuvassa hiljaisuudessa läpi avaruuden 

syvänteiden
Seuraten ihmeellistä tietään.

(Käännös M.O.)

Queen Mab

Molemmat runot luettavissa mm. sivustolla www.bartleby.com



21Vapaa Ajattelija 3/2011

tä. Liian usein keskustelu jumalan olemassa olosta 
päätetään vähättelevästi tähän väittämään; loppujen 
lopuksi kysymys on uskosta, josta kukaan ei voisi tai 
pitäisi väitellä.

Shelley leimaa tämän järkeilyn filosofisena luu-
lona ja tietämättömyytenä: ”nimeämällä jokin ju-
malaksi ei millään muotoa vastaa niitä olosuhteita, 
joita Newton kuvasi. Se kantaa kaikki merkit filo-
sofisen harhaluulon levittämästä harsosta, piilot-
taa filosofien laiminlyönnit jopa heiltä itseltään. He 
lainaavat sen kudoksen säikeitä antropomorfisis-
ta karkeuksista. .. Jumala on esitetty äärettömänä, 
ikuisena, käsittämättömänä: häneen on sisällytetty 
jokainen väittämä, mitä tietämättömyyden logiikka 
voi synnyttää. Jopa hänen palvojansa sallii sen, et-
tä on mahdotonta muodostaa minkäänlaista ideaa 
hänestä.”

Shelley kiistää väitteen, että uskon puute juma-
laan johtaisi moraaliseen anarkiaan. Hän huomaut-
taa, että ateismi päinvastoin todennäköisesti kan-
nustaa ihmisiä hyveellisempään elämään, koska 
”ateismi jättää ihmiselle järjen, filosofian, luonnon 
kunnioituksen, lait, maineen ja kaikki mikä voi pal-
vella häntä johdattamaan hyveellisyyteen”. Uskonto 
puolestaan johtaa yhteiskunnan kaaokseen, koska 
”taikausko tuhoaa nämä kaikki ja jäykistyy tyranni-
aksi ihmisen ymmärryksen yli”. Tässä Shelley sitee-
raa suoraan lordi Baconin Moraalisia esseitä.

Koska ateismi on sidottu tähän elämään, ihminen 
omistautuu sille avoimin mielin ja mukautuu järjen 
ja luonnon käsitykselle moraalista, laeista, hyväs-
tä maineesta ja valtiosta. Kun taas teisti nojaa tietä-
mättömyyden painostavaan taikauskoiseen verhoon 
– tyranniaan mielen ymmärryksen yli. Shelley an-
taa täten ymmärtää, että uskonto sortaa rationaali-
sen mielen ja sen hedelmien hyödyntämisen, ennen 
kaikkea filosofian ja tieteen.

Tämä viesti sopii nätisti nykyajan kirjoituksiin ja 
käsityksiin ateismista kuten Dawkinsin God deluti-
on ja Christopher Hitchens God is not great. Tosin 
näillä kirjoittajilla on pyrkimystä levittää valoa pal-
jon laajempaan filosofisten argumenttien kehään ju-
malan olemassaoloa vastaan samalla kun he varoit-
tavat uskonnon vaarallisista poliittisista, sosiaalisis-
ta ja kulttuurisista vaikutuksista alkaen uskonsoti-
en historiasta ja päätyen uskonnollisesti värittyvään 
terrorismiin, lasten armeijaan, joka varttuu järkky-
mättömien uskonnollisten totuuksien varjossa sen 
sijaan että heitä kannustettaisiin oikeaan tieteeseen 
ja itsenäiseen ajatteluun, vain muutamia esimerkke-
jä mainitakseni.

On hämmästyttävää havainnoida, että Shelleyn 

”kapinahuuto” ateismille ei ole missään muodos-
sa vanhentunut. Uskonnot ja spiritualismi ovat yhä 
leviämässä tietämättömyyden viruksen ja konflik-
tien helvetintulen tavoin ympäri maailmaa siitäkin 
huolimatta, että lisääntynyt lukutaito, koulutus, tie-
totekniikka ja tiedotusvälineet avaavat kanavia avoi-
melle keskustelulle.

Kapinahuutoa ateismille yhä tarvitaan herättä-
mään ainakin muutamia uusia ihmisiä riippumat-
tomaan ja kriittiseen ajatteluun. Kirjakauppojen li-
säksi internet tarjoaa globaalille yleisölle rajattomat 
lähteet käynnistää kriittistä ateistista kampanjoin-
tia. Shellyen Queen Mab ja Ateismin välttämättömyys  
voidaan parhaiten nähdä tämän kriittisen ateistisen 
ajattelun taustaa vasten.

Shelleyn avoin hyökkäys teismiä vastaan ja vah-
vasti perusteltu argumentti ateismin puolesta pam-
fletin muodossa oli ensimmäinen ”kapinahuuto” 
ateismille. Queen Mab ja Ateismin välttämättömyys 
ansaitsevat huomion tämän päivän ateisteilta, vaikka 
näyttääkin siltä, että kirjailijat, joiden tekstit eivät 
perustu ”kovaan tieteeseen”, eivät herätä yleistä kiin-
nostusta. Kuitenkin myös humanisteilla ja taiteilla 
on tarjota merkittävä ja kiinnostava ateistinen viesti. 
Shelley on vain yksi, vaikkakin tärkeä esimerkki täs-
tä lähteiden runsaudesta ”siellä jossain”.

Diana Brotherus
Kirjoittaja valmistelee väitöskirjaa kansainvälisestä oi-
keudesta Helsingin yliopistossa

(Käännös Marketta Ollikainen)
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En ole sitten omien lukioaikojeni ollut kou-
lujen päättäjäisissä tai kevätjuhlissa. Tänä 
keväänä siihen kuitenkin tarjoutui tilaisuus, 

kun pääsin omalle vanhalle yläasteelleni seuraamaan 
koulun kevätjuhlaa. Yhdeksäsluokkalaisten riemua 
peruskoulun päättymisestä oli mukavaa katsella.

En muista mitä yläasteeni rehtori puhui, kun it-
se olin yhdeksäsluokkalainen – silloin puheet ei-
vät tainneet paljoa kiinnostaa. Nyt kuitenkin yritin 
kuunnella; rehtorikin oli yhä se sama. Huomasin, 
etten edelleenkään oikein jaksanut ajatuksella seu-
rata puhetta, mutta osa siitä jäi kyllä mieleen, 
valitettavasti.

Puheen loppupuolella rehtori halusi muistut-
taa kaikkia, tässä nykyisessä yhteiskunnallisessa ti-
lanteessa, kristillisten arvojen tärkeydestä. En ollut 
uskoa korviani. Ollaanko nyt kunnallisen perus-
koulun yläasteen kevätjuhlassa vai kenties siellä ke-
vätkirkossa? Puhe päätyi vielä Jeesuksen sanomak-
si väitettyyn versioon niin sanotusta kultaisesta 
säännöstä.

Olin toiveikkaana ajatellut, että meno olisi muut-
tunut omien kouluaikojeni jälkeen, mutta ilmeises-
ti näin ei ole. Katsomusneutraali peruskoulu ei ole 
lyönyt itseään läpi paitsi ehkä joissain komiteoissa.

Omana aikanani ala- ja yläasteella en tunte-
nut ketään, joka olisi ollut elämänkatsomustiedon 
opetuksessa. Tämä on tuossa vanhassa koulussani 

kaiketi jo muuttunut, mutta ei sitä kyllä käytän-
nön tasolla nyt ainakaan huomannut. Tuskin se us-
konnonopetuskaan on muuttunut tunnustuksetto-
maksi. Ja jos koulussa kerran käydään joka vuo-
si joulu- ja kevätkirkoissa, miten tämä edesauttaa 
tunnustuksettomuutta?

On ongelmallista, että kunnallinen koululaitos 
näinkin suoraan suosii ja tukee yhden uskonnon 
harjoittamista. Tätä ei vain usein haluta nähdä on-
gelmana, vaan perinteiden ylläpitämisenä, kulttuu-
risena tai historiallisena tapana, joka ei varmaan-
kaan häiritse ketään.

Asenteiden ja näkökulman tulee muuttua, jot-
ta koululaitoksesta tulisi kokonaisuudessaan joskus 
aidosti sekulaari. Alueellisia ja koulukohtaisia ero-
ja varmasti on, mutta edelleen suuntaan jos siihen 
toiseenkin.

Kevätjuhla päättyi, kuten varmaan melkein kai-
kissa Suomen kouluissa, Suvivirren veisaamiseen. 
Kädenvääntö perinteiden ja tasapuolisuuden tai 
neutraaliuden välillä käy tässäkin asiassa taas kuu-
mana. Ei perinteitä kuitenkaan kannata säilyttää 
vain perinteen itsensä vuoksi; muutenhan mikään ei 
koskaan muuttuisi.

Omasta mielestäni hieno ratkaisu on esimerkik-
si juuri Suvivirren sanoittaminen uudelleen, kuten 
Paula Vesala oli Helsingin Sanomien Nyt-liitteen 
pyynnöstä tehnyt tänä keväänä. Perinteitä voi aina 

Jo joutui armas aika, 
vai onko aika sittenkään mennyt eteenpäin?
heta saxell
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Lisääntymisterveys
Vielä ei onnistu astutus tumalla,

vaikka solubiologia uusia uria aukoo.
Siksi inseminaatiosonni rupeaa

haaremiinsa tutustumalla,
ennen kuin solustonsa uimaan laukoo.

Ei silti kannata vain sisäsiittoisesti häntiä,
edes spermavarainhoitajana.

Voi sikistä vaikka kaksipäisiä häntiä!
Olla siinä sitten sesonkitulosjohtajana

tai siunatun mallitilan punapääpamppuna,
taas jonkin helvetin jumalan täkäläisloistelamppuna.

Ihmeellistä on luonnon lisääntymisterveys!
Iskästä äiskään vain yhden etuvokaalin lisä.

Paitsi katolisen kirkon isillä,
joilla mamma mia selibaattihirveys

ja kardinaaleina vatipaavikaani ja herra isä.
Annettakoon heidän kaikki kestää!

Uskontopyykkiä nyt langenneilla piispoilla pestään.

Jouko Saksio

uudistaa ja tietenkin luoda aivan uusiakin käytäntö-
jä, joista ajan mittaan tulee perinteitä.

Virrenveisuu on kuulunut suomalaiseen koulun-
käyntiin hyvin pitkään, kuten aikanaan myös esi-
merkiksi oppilaitten ruumiillinen kurittaminen. Itse 
olen vielä ala-asteella laulanut ja opetellut ulkoa lo-
puttoman määrän virsiä, mikä ei enää 1980-luvun 
lopulla ollut kovin yleistä. Kurittamisesta oli onnek-
si jo päästy huomattavasti aiemmin eroon.

Laulamisen ja kurittamisen rinnastaminen voi 
kenties olla hölmöä, mutta vertaaminen toimii 

muistuttaen siitä, kuinka käytännöt muuttuvat ajan 
mittaan. Tosin myös loputon virsien laulaminen voi 
olla vähintäänkin piinallista…

Aikanaan sopivaksi ja oikeaksi toiminnaksi koet-
tu voikin myöhemmin muuttua tuomittavaksi. 
Toivottavasti Suvilaulu saa suuren suosion.

Heta Saxell
Kirjoittaja on helsinkiläinen filosofian maisteri, tiedot-
taja sekä vapaa kirjoittaja ja toimittaja.
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Liitto onnitteli uutta 
eduskuntaa
Vapaa-ajattelijain liitto on lähettänyt uudelle edus-
kunnalle onnittelut muistuttaen samalla kansan-
edustajia siitä, että perustuslain säätämien perusoi-
keuksien osalta julkisen vallan toiminnassa ja julki-
sissa palveluissa ilmenee epäkohtia, joihin tarvitaan 
korjausta.

Liiton mukaan julkinen valta ei ensinnäkin koh-
tele kansalaisia yhdenvertaisesti uskonnon ja vakau-
muksen osalta, vaikka perustuslain 6 § toteaa, että 
ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa 
eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, us-
konnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella.

– Kun julkinen valta yhä eduskunnasta alkaen 
järjestää uskonnon harjoittamista, kuten jumalan-
palveluksia ja hartaustilaisuuksia, osana omaa vi-
rallista toimintaansa, kuten valtiopäivien avajaisia, 
koulutyötä, päivähoitoa, yliopiston avajaisia ja pro-
mootioita sekä varusmiespalvelusta, sellainen toi-
minta nostaa uskonnon, varsinkin evankelis-lute-
rilaisen ja ortodoksisen uskonnon etuoikeutettuun 
erikoisasemaan tavalla, joka syrjii uskonnottomia ja 
muita uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia, 
liiton onnittelukirjeessä todetaan.

Toiseksi liitto haluaa kiinnittää kansanedustajien 
huomiota siihen, että uskonnon ja omantunnon va-
pautta ei toteuteta Suomessa täysimääräisesti.

– Esimerkiksi Puolustusvoimien Yleisessä pal-

veluohjesäännössä tämän oikeuden ilmaiseminen 
käytännössä puuttuu kokonaan niin että käytäntö-
nä on pakottaa kaikki kirkkoon kuuluvat osallistu-
maan myös jumalanpalveluksiin ja hartaushetkiin. 
Käytännössä myös kirkkoon kuulumattomia pai-
nostetaan osallistumaan uskonnon harjoittamiseen 
tai ainakin seuraamaan sitä – esimerkiksi sotilasva-
kuutuksen antajien tulee käytännössä seurata soti-
lasvalan antamiseen liittyvää rukoiluttamisesta voi-
dakseen Yleisen palveluohjesäännön mukaan osallis-
tua yhteiseen paraatiin.

Samantapaista uskonnon harjoittamiseen painos-
tavaa käytäntöä on liiton mukaan monin paikoin 
myös kouluissa ja päivähoidossa koskien juma-
lanpalveluksia, hartaushetkiä ja eräin paikoin jo-
pa päivittäisiä opettajajohtoisia ääneen lausuttavia 
ruokarukoiluttamisia.

– Muistutamme myös, että kirkkoon ja muihin 
uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia ihmisiä 
on Suomessa jo yli miljoona. Eikä evankelisluterilai-
seen kirkkoon muodollisesti kuuluvien suuri määrä 
(alle 78 prosenttia) anna evankelisluterilaisen kirkon 
edustajille legitimiteettiä puhua kaikkien kirkkoon 
kuuluvien puolesta katsomuksellisissa asioissa kun 
otetaan huomioon, että seurakuntavaaleissa suuren 
kohun jälkeenkin äänesti vain 17 prosenttia kirkon 
jäsenistä, liitto muistutti onnittelukirjeessään kan-
sanedustajia.               M.O.

kuva: MarkEtta ollikainEn
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Kuukautta ennen kevään eduskuntavaaleja us-
konnonvapaus.fi-sivustolla ollutta vaalikonetta 
käytettiin yli 12 000 kertaa. Ehdokkaita konee-
seen vastasi 580. Ahkerimpia vastaajia eduskun-
tapuoleista olivat Vihreiden, Vasemmistoliiton ja 
Kristillisdemokraattien ehdokkaat.

Jos oletetaan, että vaalikoneeseen vastanneet eh-
dokkaat kuvaavat puolueensa linjaa yleisesti ja vas-
taukset painotetaan paikkamäärillä, uusi eduskun-
ta tullee muuttamaan nykyistä käytäntöä vain kah-
dessa kohdassa: Poikien ympärileikkauksen kieltäisi 
valtaosa muiden eduskuntapuolueiden paitsi RKP:n 
ehdokkaista. Elämänkatsomustiedon opetuksen 
avaisivat myös kirkkoon kuuluville muut paitsi 
Kristillisdemokraatit.

Eduskunnassa nämä muutokset saisivat enemmis-
töt äänin 146–23 ja 147–38. Käytännössä vaaliko-

Vapaa-ajattelijoiden 
vaalikone oli ahkerassa 
käytössä

neeseen vastanneet ehdokkaat eivät välttämättä ku-
vaa puolueensa valituksi tulleita ehdokkaita.

Muutoin uusi eduskunta ei näyttäisi olevan muu-
tosten kannalla. Esimerkiksi valtionkirkkojen vero-
tusoikeuksiin ei ainakaan tulevan neljän vuoden ai-
kana kajottaisi äänin 151–41.

Vaalikoneen käyttäjistä sen sijaan muutoksia ajaa 
huomattavasti suurempi osa. Enemmistö lähtisi 
purkamaan kirkon verotusoikeutta, siirtäisi hauta-
ustoimen kunnille ja niin edelleen. Tämä johtunee 
siitä, että vaalikoneetta käytti ennen kaikkea vapaa-
ajattelusta kiinnostuneet, eivätkä luvut todennäköi-
sesti kuvaa koko kansaa.

Kaikki vaalikoneeseen vastanneiden valittujen 
kansanedustajien vastaukset ja koneen käyttäjien 
vastausjakaumat on luettavissa sivustolta www.us-
konnonvapaus.fi/vaalit/eduskunta2011/
M.O.

Armeija puolustaa 
pakkouskontoa
Pääesikunnan 1. kesäkuuta antama vastaus 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyn-
töön on surullista luettavaa. Puolustusvoimat puo-
lustaa tiukasti pakkouskonnon harjoittamista evan-
kelisluterilaisen kirkon jäsenille, uskonnottomia 
ja toisuskoisia syrjiviä käytäntöjään muun muassa 
paraatien suhteen sekä ylipäätään kirkollisen työn 
erityisasemaa. Selvityspyynnön mukaanhan niin 
sanottua negatiivista uskonnonvapautta ei ole tuo-
tu riittävän selkeästi esiin muun muassa Yleisessä 
palveluohjesäännössä.

Pääesikunta katsoo, että Yleisen palveluohjesään-
nön kohta 447 mahdollisuudesta vapautua osallis-
tumasta uskonnon harjoittamiseen viittaakin vain 
niihin, jotka eivät kuulu evankelisluterilaiseen tai 

ortodoksiseen kirkkoon ja jotka perustuslain tar-
koittamalla tavalla omatuntonsa vastaisesti eivät voi 
katsoa voivansa osallistua uskonnonharjoittamiseen. 
”Kuulumalla kirkkoon henkilö ilmaisee vakaumuk-
sensa, joka ei voi olla lain tarkoittamalla tavalla risti-
riidassa hänen jäsenyytensä kanssa.” Kirkkoon kuu-
luvien varusmiesten velvoittamisen osallistumaan 
”palvelustehtävänään” kirkollisiin tilaisuuksiin ei 
katsota olevan ristiriidassa Perustuslain 11 §:n kans-
sa, jossa säädellään kuitenkin myös omantunnon ja 
vakaumuksen vapaudesta.

(jatkuu seuraavalle sivulle)
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Tämä on väärä tulkinta perusoikeuksista, koska 
perustuslain mukaan kenenkään ei ole pakko osal-
listua uskonnon harjoittamiseen omantuntonsa vas-
taisesti. Varusmiehet voivat myös valita vapaasti us-
konnottoman sotilasvakuutuksen ja uskonnollisen 
valan välillä. Kirkkoon kuulumisen ja varusmiesten 
ja sotilaiden vakaumuksen liittäminen tiukasti yh-
teen on ylipäätään virheellinen, perustuslain hen-
gen ja tarkoituksen vastainen ratkaisu, mutta sen 
virheellisyyttä korostaa se, että vain hyvin pieni osa 
nuorista varusmiehistä on liittynyt itse kirkkoon eli 
ylivoimaisesti suurin osa heistä on lapsena liitetty 
kirkkoon heiltä itseltään kyselemättä. Jos tätä filo-
sofiaa noudatettaisiin koko yhteiskunnassa, oltaisiin 
lähellä paluuta 1800-luvulle, jolloin kirkossakäyn-
tipakkoa tehostettiin vielä jalkapuurangaistuksen 
uhalla.

Pääesikunta myös puolustaa yhä Yleisen palve-
luohjesäännön syrjivää kohtaa 415; tämä kohta 
koskee kenttähartautta, jossa se on osana suurem-
paa kokonaisuutta eli paraatia. Jos kenttähartauteen 
osallistuminen ei omantunnon syistä ole mahdollis-
ta, kyseiselle sotilaalle järjestetään muuta palvelus-
ta, ja tällöin sovelletaan Yleisen palveluohjesäännön 
kohdan 447 periaatetta. Tämä tarkoittaa, että us-
konnon harjoittamisesta pidättäytyvä sotilas ei voi 
osallistua paraatiin, mikä on ilmiselvästi uskonnot-
tomia syrjivä linjaus. Paraatiin osallistumisen sito-
minen uskonnon harjoittamiseen osallistumiseen on 
räikeässä ristiriidassa yhdenvertaisuuden sekä oman-
tunnon ja vakaumuksen vapauden kanssa.

Pääesikunnan mukaan ”monessa varuskunnas-
sa myös kirkkoon kuulumattomat ovat halunneet 
osallistua ja ovat osallistuneet sotilaspappien pitä-
mille oppitunneille.” Pääesikunnan henkilöstöosas-
ton mukaan ”sotilaspappi selvittää perustuslain ja 
uskonnonvapauslain kaikkia koskevan uskonnonva-
pauden merkityksen”. Vasta tämän jälkeen voi alkaa 
olla pois kirkollisesta opetuksesta.

Näin ollen kaikille pakollinen uskonnon, oman-
tunnon ja vakaumuksen vapauteen liittyvän asian 
esittelyn antaminen juuri sotilaspapille on virheel-
linen ratkaisu, koska hän on jäävi ja puolueellinen 
henkilö tätä asiaa selvittämään. Kaikille katsomus-
ryhmille tasapuolisen ja yhdenvertaisuutta sekä us-
konnon ja omantunnon vapautta koskeva ratkaisu 
olisi, että esittelytunnin pitäisi joko yksikön päällik-
kö tai kuraattori tai molemmat yhdessä.

Näillä ensimmäisillä oppitunneilla kirkkoon kuu-
lumattomia alokkaita eli uusia varusmiehiä käytän-
nössä ohjataan osallistumaan kirkolliseen työhön ja 
myös uskonnon harjoittamiseen. Pääesikunnan lau-
sunnossa samoin kuin opetuksessa käytetty ilmai-
su niistä, ”jotka perustuslain tarkoittamalla tavalla 
omatuntonsa vastaisesti eivät voi katsoa voivan-
sa osallistua uskonnonharjoittamiseen”, on jo niin 
koukeroinen ja jotenkin kummallinen ilmaisu, että 
sellaiseksi tunnustautuminen ei ole välttämättä kai-
kille kirkkoon kuulumattomille helppoa tilantees-
sa, jossa sotilaspapeilla ja niin sanotulla kirkollisella 
työllä on selkeä etulyönti- ja esikoisasema kaikkiaan 
johtajavaltaisessa ja autoritäärisessä toiminnassa.

Painostavien ”eivät voi katsoa voivansa” -ilmai-
sujen ja -kriteerien sijasta lähtökohtana varusmies-
palveluksessa tulisi olla, että evankelisluterilaiseen 
kirkkoon kuulumattomat eivät osallistu kirkolliseen 
toimintaan ja evankelisluterilaisen uskonnon har-
joittamiseen ja sillä selvä. Toki he tämän pääsään-
nön sijaan omasta pyynnöstään voisivat osallistua, 
mutta osallistumisen ei siis tulisi olla lähtökohtana 
nykyiseen tapaan.

Vapaa-ajattelijain liiton keväällä 2011 antaman 
lausunnon mukaan valtion palkkaamana tapahtuva 
kirkollinen työ tulisi lopettaa kokonaan puolustus-
voimissa. Niin kauan kuin kirkollista toimintaa ja 
uskonnon harjoittamista armeijan toimesta toteute-
taan, toimimme tietenkin myös perustuslain kunni-
oittamien ja oikean toteuttamisen puolesta.

Esa Ylikoski
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sivistystoimen johtaja Auli Pitkälä ihmettelee sopi-
muksen saamaa kohua.

– Sopimukseen on ainoastaan kirjattu ylös kaik-
kien tietoon jo pitkään noudatetut periaatteet kou-
lun ja seurakuntien yhteistyössä, hän toteaa.

Tiedetään, että koulut eri puolilla maata harrasta-
vat eri asteista yhteistyötä seurakuntien kanssa, mut-
ta Espoossa yhteistyö on selkeästi kirjattu yhteiseen 
sopimukseen, mikä vapaa-ajattelijoiden mielestä 
rikkoo niin perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteita 
kuin Opetushallituksen hyväksymiä Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteita. Sopimus paitsi an-
taa yhdelle uskontokunnalle erityiskohtelun myös 
tukee uskonnonharjoittamista kouluissa, mitä ei 
julkisin varoin ylläpidetyssä koululaitoksessa pitäisi 
tehdä.  

Esa Ylikoski kertoo, että Espoon kaupungin si-
vistystoimen ja Espoon seurakuntayhtymän sopi-
musta on käsitelty muun muassa Vapaa-ajattelijain 
liiton ET- ja katsomusainetyöryhmässä sekä et-ope-
tus.fi-projektin aktiivien keskuudessa. Keskustelun 
pohjalta Ylikoski on laatinut asiasta kantelun Etelä-
Suomen aluehallintovirastoon. Länsi-Uudenmaan 
Ateistit ry. on puolestaan kannellut sopimuksesta 
eduskunnan oikeusasiamiehelle. 

M.O.

uutiset

Koulutoimen ja seurakunnan 
yhteistyö hämmästyttää Espoossa
Koulujen päättäjäisviikonlopun alla Helsingin 
Sanomat kertoi Espoon sivistystoimen ja Espoon 
seurakuntayhtymän tehneen sopimuksen uskon-
nollisten tilaisuuksien järjestämisestä kouluissa. 
Sopimuksen mukaan koululaiset menevät kirkkoon 
ainakin kerran vuodessa ja seurakunnan aamunava-
us kuullaan kouluissa kuukausittain.

Sopimuksessa puhutaan ”kasvatuskumppanuu-
desta”, jossa ”yhteisenä tavoitteena on tukea oppi-
laan kasvua monikulttuurisessa yhteiskunnassa” ja 
joka ”on oppilaan kasvun ja kouluyhteisön hen-
kisen hyvinvoinnin edistämistä ja opettajan työn 
tukemista.”

Varsinaisten kouluissa järjestettävien uskonnollis-
ten tilaisuuksien ohella sopimus antaa seurakuntien 
työntekijöille mahdollisuuden osallistua muun mu-
assa koulun retkipäiviin ja leirikouluihin sekä olla 
mukana syksyisin seitsenluokkaisille järjestettävissä 
ryhmäytyspäivissä.

Sopimuksen mukaan kukin koulu nimeää luku-
vuotissuunnitelmassaan yhdyshenkilön, joka vastaa 
yhteistyöstä seurakunnan kanssa.

Jo huhtikuussa allekirjoitettu yhteistyösopimus 
on herättänyt hämmästystä paitsi vapaa-ajattelijoissa 
myös tiedotusvälineissä laajemminkin. Paikallisen 
sanomalehden Länsiväylän haastattelussa Espoon 
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kuitenkin 2000-luvun loppupuolelta, tuoreimmat 
tältä vuodelta.

Hannu Eklund on hyvä ja kokenut kirjoitta-
ja, joka pystyy lyhyessäkin kirjoituksessa pureutu-

maan asian ytimeen. Vaikka kirjoi-
tukset on julkaistu paikallisissa ja 
alueellisissa lehdissä, hän useim-
miten käsittelee yleisiä kirkkoon ja 
uskontoon liittyviä teemoja kuten 
naispappeutta, kirkon ja valtion 
eroa, uskonnonopetusta kouluissa, 
kirkosta eroamisia tai vapaa-ajatte-
lua. Joihinkin kirjoituksiin kipinän 
on antanut joko vuodenkiertoon 
liittyvät kirkolliset juhlat tai jokin 
uutisaihe kuten Kymen Sanomissa 
3. joulukuuta 2008 ilmestyneeseen 
kirjoitukseen ”Voisiko ortodoksi-
pappi vaihtaa sukupuolta”.

Eklund on kirjoittanut paljon 
myös historiasta, politiikasta ylei-

semminkin, suomen kielestä ja toiminut muun mu-
assa Eteenpäin-lehden avustajana. Pääosin hänen 
käsialaansa oli Kotkan Vapaa-ajattelijoiden 2009 
julkaisema 80-vuotishistoriikki. Hän on myös kir-
joittanut kotkalaisurheilua käsittelevän urheiluseu-
ra KTP:n historian, joka ilmestyi vuonna 2007. 
Suomen urheiluhistoriallinen seura nimesi Eklundin 
teoksen tuolloin ”Vuoden urheiluhistorialliseksi 
teoksi”.

Eklundin teosta Kotkan Don Quijote voi ostaa 
joko tekijältä itseltään (041 547 2100) tai Kotkan 
Vapaa-ajattelijoiden sihteeriltä Anneli Laakkoselta 
(040 585 6066).

Suosittelen lämpimästi. Ainakin itse viihdyin 
suunnattomasti Kotkan Don Quijoten parissa. 
Samalla opin monia uusia asioita ja ehkä sain hie-
man tarkistaa omiakin ajatuksiani.
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Kirja-arvostelu

Reunahuomautuksia uskonnosta ja 
politiikasta vuosikymmenten varrelta

kotkan don Quijote
Hannu Eklundin kirjoituksia kirkosta ja uskonnosta

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry, 2011, 15 e 

Hyvällä syyllä voi sanoa, että kotkalainen 
vapaa-ajattelija Hannu Eklund on edistä-
nyt uskontokriittistä ajattelua omalla alu-

eellaan enemmän kuin moni järjestöaktiivi. Hänen 
terävä kynänsä on piirtänyt kriit-
tistä kuvaa kirkosta ja uskonnos-
ta suomalaisessa yhteiskunnassa jo 
usean vuosikymmenen ajan pai-
kallisten sanomalehtien mielipide-
sivuilla. Monet hänen reunahuo-
mautuksensa ovat kirvoittaneet 
laajaakin keskustelua aiheesta.

Osan tuosta mielipidekirjoitte-
lustaan Eklund on koonnut kir-
jaksi, joka on vastikään ilmesty-
nyt Kotkan Vapaa-ajattelijoiden 
julkaisemana. Eklund ei ole tyy-
tynyt niputtamaan kirjaan vain 
omia kirjoituksiaan, vaan hän 
kommentoi ja siteeraa saamaansa 
palautetta kulloisestakin aiheesta. 
Hän myös pohtii, miksi kyseinen aihe oli aikanaan 
ajankohtainen ja tarpeellinen nostaa esiin.

– Erityisesti ”isompien vääntöjen” ansiosta teok-
sesta muotoutuu eräänlainen moniääninen pamflet-
ti, jossa kirjan tekijänä pidätän pääroolin itselle-
ni. Pitkään haaveilemani kirkko- ja uskontokriitti-
nen pamfletti toteutuu nyt tässä, ainakin osittain, 
Eklund opastaa lukijoita.

Kirjaan valitut mielipidekirjoitukset on julkaistu 
etupäässä Kotkassa ilmestyvissä Kymen Sanomissa ja 
Eteenpäin-lehdessä, mutta mukana on kirjoituksia 
myös paikallislehdistä, Viikko-Eteenpäin -lehdestä 
ja Demarista. Teosta elävöittävät P. A. Mannisen ja 
Osmo Tammisalon alun perin Vapaa Ajattelijassa jul-
kaistut piirrokset.

Vanhimmat kirjaan valitut kirjoitukset ovat jo 
1970-luvun lopulta, mutta valtaosa kirjoituksista on 

Marketta Ollikainen
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Forssan Vapaa-ajattelijat ry. 
Juha Toivonen 
Tölönkaari 4 A 8 
30420 Forssa 
puh. 044 592  0210 
forssa@vapaa-ajattelijat.fi 
Tili FI9243272020042580

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry. 
Neljäs linja 1 
00530 Helsinki 
puh. 040 540 8280 (Tarja Koivumäki) 
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/ 
helsinki@vapaa-ajattelijat.fi

Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys 
Prometheus ry. 
Janne Vainio 
Vedenottamontie 12 E 38 
00980 Helsinki 
puh. 050 365 6808 
prometheus@vapaa-ajattelijat.fi

Joensuun seudun Vapaa-ajattelijat ry. 
Ari Sulopuisto 
Karhuntie 27 
80230 Joensuu 
puh.040 5713 989 
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/joensuu/ 
joensuu@vapaa-ajattelijat.fi 
Tili IBAN FI5947853020020795, 
SWIFT/BIC HELSFIHH

Kainuun Vapaa-ajattelijat ry. 
Aki Räisänen 
Sudenpolku 11 B 24 
87300 Kajaani 
puh. 050 5948 501 
http://www.facebook.com/pages/Kainuun-Vapaa-
ajattelijat/106053492764842 
kainuu@vapaa-ajattelijat.fi

Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry. 
Ulla Kindstedt 
Korvenkatu 8 
03600 Karkkila 
puh. iltaisin (09) 225 5930, päivisin 040 0225 570 
(Erkki Hohenthal) 
karkkila@vapaa-ajattelijat.fi

Kemin Vapaa-ajattelijat ry. 
Pertti Periniva 
Leppälinnuntie 5 

94700 Kemi 
puh. 040 5572 215 
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/kemi 
kemi@vapaa-ajattelijat.fi 
Tili FI4180001800810070

Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry. 
Anita Törn 
Vesikansantie 1131 
77240 Halkokumpu 
http://ks.vapaa-ajattelijat.fi/ 
ks@vapaa-ajattelijat.fi

Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry. 
(Entinen nimi: Järvenpään vapaa-ajattelijat ry) 
Lasse Pylkki 
Hakalantie 40 
04380 Tuusula 
puh. 050 5715 795 
http://keski-uusimaa.vapaa-ajattelijat.fi/ 
keski-uusimaa@vapaa-ajattelijat.fi

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry. 
Karjalantie 2-4 
48600 Kotka 
puh. (05) 2186 047 
tai 044 0183 966 (Anneli Laakkonen) 
kotka@vapaa-ajattelijat.fi 
Tili FI0551720220125158

Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry. 
(Entinen nimi Pohjois-Kymen vapaa-ajattelijat ry) 
Heljä Pekkalin 
Killingintie 4 B 19 
45700 Kuusankoski 
puh. 040 7044 638 
kouvola@vapaa-ajattelijat.fi

Lahden Vapaa-ajattelijat ry. 
Saimaankatu 3-5 B 34 
15140 Lahti 
puh. (03) 7827 408 
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lahti/ 
lahti@vapaa-ajattelijat.fi

Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat ry. 
Olavi Korhonen 
Korkearannantie 3 F 
54530 Luumäki 
puh. 050 0556 010 
http://lpr.vapaa-ajattelijat.fi/ 
lappeenranta@vapaa-ajattelijat.fi

Vapaa-ajattelijain Liiton jäsenyhdistykset
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Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry. 
Reijo Raappana 
Raappanantie 7 
95830 Vaattojärvi 
puh. 044 2714 466 
luoteis-lappi@vapaa-ajattelijat.fi 
Tili FI8556435720027896

Länsi-uudenmaan Ateistit ry. 
c/o Moisa 
Vellamonkatu 4 
08100 Lohja 
http://www.dlc.fi/~etkirja/uusimaa.htm 
lansi-uusimaa@vapaa-ajattelijat.fi

Nokian Vapaa-ajattelijat ry. 
Sirkka Salonen 
Hoppulankatu 5 
37120 Nokia 
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/nokia/ 
nokia@vapaa-ajattelijat.fi

Oulun seudun Vapaa-ajattelijat ry. 
Jouko Saksio 
Jalohaukantie 1 E 41 
90250 Oulu 
puh. 040 5360 345 
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/oulu/ 
oulu@vapaa-ajattelijat.fi

Porvoon seudun Vapaa-ajattelijat ry. 
Aimo Törmänen 
Tarmolankatu 24 C 23 
06100 Porvoo 
puh. 040 7481 022 
porvoo@vapaa-ajattelijat.fi 
Tili FI3711245000479830

Raision Vapaa-ajattelijat ry. 
Niko Saarinen 
Ankkurikylänkatu 2 D 40 
20240 Turku 
puh. 040 5384 820 
raisio@vapaa-ajattelijat.fi 
Tili FI0343092120097460

Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry. 
Saara Hartzell 
Ounasvaarantie 1 as. 2 
96400 Rovaniemi 
puh. 050 5004 660 
rovaniemi@vapaa-ajattelijat.fi

Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry. 
Arvid Saarinen 
Yrjönkatu 11 A 7 
28100 Pori 
puh. 040 0833 210 
http://satakunta.vapaa-ajattelijat.fi/ 
satakunta@vapaa-ajattelijat.fi 
Tili IBAN FI9512693000624815,  
SWIFT/BIC NDEAFIHH

Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry. 
Erkki K. Virtanen
erkkikv@gmail.com 
http://seinajoki.vapaa-ajattelijat.fi 
Tili FI1512923000101328

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry. 
Yliopistonkatu 58 B 
33100 Tampere 
puh. 045 1303 837 
http://tampere.vapaa-ajattelijat.fi/ 
tampere@vapaa-ajattelijat.fi 
Tili FI6257318210000418

Turun Vapaa-ajattelijat ry. 
Mikko Mäkinen 
Mittarinkatu 2 as 1 
20100 Turku 
puh. 044 2090 445 
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/turku/ 
http://turunvaparit.blogspot.com/ 
turku@vapaa-ajattelijat.fi 
Tili FI7655424040026375

Vapaa-ajattelijain Liiton Vuoksenlaakson yhdistys ry.  
Hannes Koivumäki 
puh. 050 5557 793 
vuoksenlaakso@vapaa-ajattelijat.fi

Varkauden Vapaa-ajattelijat ry. 
Taisto Kaukonen 
Toritorppa 
Petroskoinkatu 18 
78200 Varkaus 
puh. (017) 5527 277 
varkaus@vapaa-ajattelijat.fi
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