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Vapaa Ajattelija       4/2011 Pääk i r jo i tus
P e t r i  K a r i s m a

Liittokokous pidettiin Lahdessa 9. ja 10. heinäkuu-
ta. Liittokokous sujui odotusten mukaisesti ja nyt 
liitolla on mahdollisuus uuteen alkuun. Olen erit-
täin tyytyväinen, että minut valittiin vapaa-ajatteli-
jain liiton puheenjohtajaksi. Tarkoitukseni on tuoda 
vapaa-ajattelijain liitto 2010-luvulle ja tehdä siitä 
aktiivinen ja näkyvä yhteiskunnallinen toimija.

Lyhyen tuttavuuden perusteella voin sanoa, että 
nykyinen vapaa-ajattelijain liiton hallitus on sitou-
tunut toimeensa ja valmis tekemään työtä vapaa-
ajattelun ja uskonnottomuuden hyväksi. Tulemme 
kutsumaan kaikki uskonnottomien oikeuksista kiin-
nostuneet yhteisiin talkoisiin. 

Itse näen vapaa-ajattelijain liiton toiminnallisena 
yhteisönä, en niinkään filosofisena keskustelufooru-
mina. Totta kai filosofointi omassa piirissä on tär-
keää, mutta sillä ei muuteta yhteiskuntaa. Muutos 
tehdään vaatimalla yhteiskuntaa muuttumaan. 
Silloin on kuitenkin tärkeää, että osaamme asettaa 
sanamme ja vaatimuksemme järkevällä ja ymmärret-
tävällä tavalla. Jos vaadimme asioita, jotka ovat liian 
monen mutkan takana, on vaatimusten läpimeno 
mahdotonta. Uskonnotonta yhteiskuntaa rakenne-
taan pala palalta ja oikeista naruista vetämällä.

Uskonto on yhteiskunnassa enemmän ja enem-
män näkösällä. Onneksi läheskään kaikki uskon-
toon liittyvä näkyvyys ei ole uskonnolle myönteis-
tä. Keskustelu uskonnosta ja sen asemasta yhteis-
kunnassa on tervetullutta. Keskustelu mahdollistaa 
muutoksen. Vaikeneminen tarkoittaa aina pysähty-
neisyyden tilaa.

Vapaa-ajattelijoiden tulee kyseenalaistaa kristil-
lis- ja yleensä uskontopohjaiset tavat ja lain säädäntö. 
Uskonto voi tarjota jollekin ihmiselle tukea ja tur-
vaa, mutta tälläkään perusteella ei ole oikein, että 
vaaditaan uskonnolle erityisasemaa yhteiskunnassa. 
Uskonto pyritään sotkemaan koko yhteiskuntaan, 
vaikka uskonto on mitä suurimmissa määrin yksi-
tyisyyteen kuuluvaa.

Itse pidän uskontoa politiikkana. Uskonnolla on 
yhteiskunnallisia tavoitteita samalla tavalla, kuin 
muilla vakiintuneilla poliittisilla toimijoilla, tai vaik-
ka vapaa-ajattelijoilla.

Eräs tuntemani pappi totesi osuvasti ennen edel-
lisiä eduskuntavaaleja, että evankelisluterilainen 
kirkko on Suomen neljäs suuri puolue. Tämä pappi 
edusti kirkon konservatiiveja ja hänestä olisi aivan 
selvä, että kirkolla on oma poliittinen agenda, jota 
se pyrkii viemään sammutetuin lyhdyin eteenpäin. 
Onhan kirkon poliittisesta agendasta ollut selviä 
viitteitä muun muassa uuden uskonnonvapauslain 
säätämisen yhteydessä.

Kyllähän evankelisluterilaisella kirkolla saa ol-
la poliittinen agenda. Mutta olisi reilua, että kirk-
ko ei piileksisi uskonnollisen auktoriteetin kaa-
vun alla, vaan tulisi mukaan avoimesti poliittiseen 
keskusteluun.

Vapaa-ajattelijoiden tulee vaatia Suomeen sellais-
ta lainsäädäntöä, joka sopii mahdollisimman mo-
nelle. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää abortti-
lainsäädäntöä. Aborttilainsäädännön tulee olla niin 
salliva, kuin se vain lääketieteellisesti on mahdollis-
ta. Jos jonkun mielestä tämä laki ei sovi hänen ide-
ologiaansa, oli se sitten uskonnollinen tai jokin muu 
ideologia, niin ei hänen tarvitse soveltaa lakia itseen-
sä. Tietenkin pitää katsoa, että kukaan ei joudu us-
konnollisen painostuksen kohteeksi esimerkiksi täs-
sä mainitussa aborttikysymyksessä.

Aina voi vaatia itseltään tiukempaa normistoa, 
mutta on toisten halventamista, että vaatii mui-
ta elämään oman ideologian rajoitteiden mukaan. 
Abortin vastustajan ei tarvitse tehdä itselleen abort-
tia, vaikka laki sen sallii. Samoin ei kasvissyöjän tar-
vitse syödä lihaa, vaikka lihaa on tarjolla.

Vielä on pitkä matka sekulaariin Suomeen! 
Matka on aloitettava nyt, eikä huomenna.

Petri Karisma

Tässä numerossa 

Vapaa-ajattelijain liiton liittokokous kokoontui 9. – 10. heinäkuuta 
Lahdessa. Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Petri Karisma 
Tampereelta ja liittovaltuuston puheenjohtajaksi Robert Brotherus 
Helsingistä. Kokouksen järjestelyistä vastasi Lahden Vapaa-ajatteli-
jat, joka samalla juhli 75-vuotistaivaltaan.
Tämä Vapaa Ajattelija on omistettu liiton liittokokoukselle. 
 Kerromme myös, mikä on miehiään liiton uusi puheenjohtaja.

Petri Karisma, liiton uusi puheenjohtaja..s.4

Uusi johto vapaa-ajattelijoille.................. s. 6

75 vuotta vapaa-ajattelua Lahdessa ......s.12

Elämänkaaripalkinto Taipaleelle ............s.17
Vapaa-ajattelijain liitto on myöntänyt elämänkaaripalkinnon lahte-
laiselle vapaa-ajattelijalle Reijo Taipaleelle hänen poikkeuksellisen
pitkästä työstään uskonnottomien ja vapaa-ajattelun hyväksi.
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Aulis Kilpeläinen, juokseva vapaa-ajattelija s. 21
Hannu Eklund on haastatellut kotkalaista vapaa-ajattelijaa Aulis 
Kilpeläistä, joka vielä 68-vuotiaana juoksee maratonia.

Kuka vihaa Anders Breivikiä ................s. 23
Robert Brotherus pohtii Norjan heinäkuisen murhenäytelämän 
syitä ja uskonnon osuutta tapahtumaan.

Uutisia .....................................................s. 27

Kannen kuva: Robert Brotherus

Tästä on hyvä jatkaa!

UUdEN LiiTToVALTUUsToN jäsENiä 
 scANdic-HoTELLiN EdEssä.

REijo TAiPALE 

Kuvat: Marketta ollikainen
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Vapaa-ajattelijain liitto valitsi 
uudeksi puheenjohtajakseen 
Petri Karisman Lahdessa 9.-
10. heinäkuuta pidetyssä 
liittokokouksessa. Karisma 
tunnetaan erityisesti 
eroakirkosta.fi-sivuston yhtenä 
ideoijana ja käynnistäjänä, mutta 
mitä muuta hän on ehtinyt tehdä 
44-vuotisen elämänsä aikana. 
Vapaa Ajattelija kysyi tuoreelta 
puheenjohtajalta, mikä hän on 
miehiään ja miten hän maailmaa 
ympärillään hahmottaa.

Vapaa-ajattelijain liiton tuore puheen-
johtaja Petri Karisma on Tampereen 
Tammelassa asuva ammattikoulun opet-

taja. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden 
diplomi-insinööri, ja on parhaillaan viimeistele-
mässä ammatillista opettajantutkintoa Tampereen 
ammattikorkeakoulussa.

Karisma kertoo, että hänen kotitaustansa on hy-
vin samankaltainen kuin valtaosalla hänen ikäisil-
lään suomalaisilla. Vanhemmat kuuluivat kirkkoon, 
mutta uskonto ei näytellyt minkäänlaista roolia hei-
dän arjessaan. Karisman mielestä he eivät olleet edes 
tapakristittyjä, sillä kukaan perheestä ei käynyt kir-
kossa, eikä uskonnosta puhuttu kotona.

Karisma vietti lapsuutensa Heinolassa, jossa hän 
kävi myös rippikoulun, kuten tuolloin 1980-luvun 
alussa oli yleisesti tapana.

– Mistään vaihtoehdoista ei tietenkään tuohon 
aikaan ainakaan Heinolassa ollut puhetta. Toisaalta 
rippikoulu ei minulle, eikä varmaan monelle muulle 
ikäiselleni ollut mikään uskonnollinen tapahtuma. 

Se vain mahdollisti kotoa poissa olemisen kaverei-
den kanssa, hän kertoo. 

Karisma erosi kirkosta heti täytettyään 18 vuotta.

HisToria opeTTi uskonTokriiTTisyyTTä

Karisma vietti 1970-luvulla paljon aikaa jatko-
sodan käyneen enonsa kanssa ja hän alkoi pereh-
tyä toisen maailmansodan tapahtumiin ja natsien 
hirmuhallintoon.

– Tuossa vaiheessa kiinnostuin ensimmäisen ker-
ran ajatuksesta, miten joku ideologia saa yksittäisen 
ihmisen ja kokonaisen kansakunnan hallintaansa. 
Uskonnossahan on kyse aivan samasta kuin poliitti-
sessa ideologiassa eli vallasta ihmiseen, hän pohtii.

Karisma sanoo kiinnostuksensa uskontoihin ole-
van pikemminkin sosiologista ja psykologista, ei 
niinkään teologista. Häntä kiinnostavat myös usko-
vaiset ihmiset ja heidän käyttäytymisensä.

– Muistan kuinka jo rippikoulussa testasin usko-
via nuoria yhdessä kirkon nuorisotilassa, eli tein jo 

Petri Karisma, liiton  
uusi puheenjohtaja

tuolloin omaa pientä sosiaalipsykologista tutkimus-
ta, hän kertoo.

Vapaa-ajatteluun Karisma tutustui jo 1990-lu-
vun puolivälissä, vaikka hän liittyikin Tampereen 
vapaa-ajattelijoihin vasta vuonna 2002. Hän kertoo 
saaneensa konkreettisen sysäyksen liittymiselleen 
New Yorkin terroristi-iskuista 9. syyskuuta 2001, 
jotka todella nostivat uskonnon ja sen nimissä teh-
tävät teot julkisuuteen ja eri keskustelufoorumeille. 
Karisma tunsi, että hänenkin oli aika tehdä jotain.

– Se, miksi olen edelleenkin mukana vapaa-ajat-
telijatoiminnassa, johtuu mukavista ihmisistä ja sii-
tä, että olemme vuosien varrella saaneet oikeasti pal-
jon aikaan, hän myhäilee.

eroakirkosTa.fi räjäyTTi pankin

Syksyllä 2003 astui voimaan uusi uskonnonvapa-
uslaki, jonka mukaan kirkosta eroamista ei tar-
vinnut enää tehdä henkilökohtaisesti maistraat-
tiin. Petri Karisma ja toinen Tampereella asuva 
vapaa-ajattelija-aktivisti Jori Mäntysalo oival-
sivat, että tässä avautui vapaa-ajattelijoille mai-
nio tilaisuus kannustaa ihmisiä joukolla eroa-
maan kirkosta. He ideoivat internettiin sivuston, 
jonka kautta kuka tahansa saattoi täyttää kirkosta 
eroamisilmoituksensa.

Sivusto saavutti nopeasti suuren suosion, joka 
jatkuu yhä edelleenkin. Tähän mennessä sivus-
ton kautta on eronnut kirkosta jo lähes 300 000 
henkilöä.

Karisma näkee sivuston menestyksen taustalla 
kaksi tekijää. Palvelu on tarjolla internetissä, jossa 
sitä on helppo käyttää. Toiseksi sivustoa markki-
noitiin alusta lähtien aktiivisesti.

– Kun kyseessä on internetpalvelu, kustannus 
ja käytetty aika kirkosta eronnutta kohden muo-
dostuu hyvin pieneksi. Palvelu on silloinkin toi-
minnassa, kun kukaan ei aktiivisesti tee mitään. 
Palvelun käynnissä pitäminen ei myöskään vaadi 
paljon aikaa, Karisma selvittää.

Palvelun markkinointi mahdollisti näkyvyyden, 
minkä seurauksena syntyi eräänlainen positiivinen 
takaisinkytkentä, eli mitä enemmän palvelu sai 
julkisuutta, sitä enemmän myös erottiin kirkosta. 
Karisman mukaan tärkeä osa markkinoinnissa oli 
välittää tietoa sivuston kautta tapahtuvista kirkosta 
eroamisluvuista. Näitä lukuja eri tiedotusvälineet 
ovatkin julkaisseet ahkerasti. Samalla koko palvelu 
ja vapaa-ajattelijat siinä sivussa ovat saaneet run-
saasti myönteistä julkisuutta.

Karisma kertoo, että eroakirkosta.fi -palvelu sai 

alusta asti erittäin myönteisen vastaanoton, sekä 
muilta vapaa-ajattelijoilta, että hänen omalta tutta-
vapiiriltään. Myös media on ollut palvelua kohtaan 
yllättävänkin suopea.

– Ehkä eroakirkosta.fi -palvelu rikkoo sopivalla 
tavalla suomalaista totuttua ja ahdistavaa konsen-
susta, Karisma toteaa.

Karisma ja Mäntysalo ideoivat eroakirkosta.fi 
palvelun, mutta myöhemmin taustatiimiin on tul-
lut muitakin henkilöitä, joilla on Karisman mu-
kaan palvelun kehittämisen kannalta saattanut olla 
jopa merkittävämpi rooli kuin hänellä ja Jorilla.

– Näinhän se aina menee. Jonkun on keksittävä 
ideat, joista muiden on mahdollista kehittää niitä 
eteenpäin. Mikään toiminta ei synny tyhjästä, hän 
muistuttaa.

Eroakirkosta.fi palvelun ohella Karisma on ollut 
mukana vapaa-ajattelijoiden elämänkatsomustieto-
hankkeessa, ja hän on osallistunut myös et-opetus.
fi-sivuston toteuttamiseen toimimalla muun muas-
sa hankkeen alkuaikoina sen tiedottajana.

– Tässä hankkeessa roolini ei alun jälkeen ole 
missään muodossa ollut kuitenkaan merkittävä, 
hän toteaa.

Vapaa-ajaTTelu Tärkein HarrasTus

Karisma arvioi saavansa pedagogiset opintonsa 
Tampereen ammattikorkeakoulussa valmiiksi vielä 
tämän vuoden aikana. Hän suorittaa tutkintoaan 
työnsä ohella niin sanottuna monimuoto-opiskelu-
na, jossa vietetään muutama päivä koulussa ja teh-
dään harjoitukset kotona. Hän myöntää olleen to-
tuttelemista, kun on pitänyt käyttää aikaa pari iltaa 
viikosta ja osan viikonloppua opiskeluun, vaikka 
opiskelu ei ole kovin täysipäiväistä ollutkaan.

Karisma kertoo käyttäneensä suhteellisen paljon 
aikaa uskonnottomuuden edistämiseen jo vuosia, 
eikä hän usko, että liiton puheenjohtajuus lisäisi 
hänen työtaakkaansa kovinkaan paljon aiempaan 
verrattuna. Painopiste tietenkin muuttuu puheen-
johtajuuden myötä.

– Vapaa-ajattelu on minun tärkein harrastukse-
ni, siksi pyrin koordinoimaan siihen käytetyn ajan 
järkevästi, hän vakuuttaa.

Vapaa-ajatteluharrastuksen ohella Karisma ker-
too lukevansa ja kirjoittavansa paljon sekä liikku-
vansa mielellään kaupungilla kavereita tapaamassa.

– Tietenkin pyrin myös pitämään kunnosta-
ni huolta. Olen lisäksi kiinnostunut ruoanlaitosta, 
varsinkin intialainen keittiö on lähellä sydäntäni, 
hän sanoo.

”VAPAA-AjATTELU oN MiNUN TäRKEiN HARRAsTUKsENi” 
sANoo LiiToN TUoRE PUHEENjoHTAjA PETRi KARisMA. 

Teksti: Marketta ollikainen Kuva: Marketta ollikainen
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Vapaa-ajattelijoiden liitto valitsi 
uudeksi puheenjohtajakseen Petri 
Karisman Tampereelta Lahdessa 
9.-10. heinäkuuta kokoontuneessa 
liittokokouksessaan. Liiton 
puheenjohtajana aiempina 
vuosina toiminut Robert Brotherus 
puolestaan luotsaa liittovaltuustoa 
seuraavat kolme vuotta.

Vapaa-ajattelijain liiton joka kolmas vuosi ko-
koontuvassa liittokokouksessa on perintei-
sesti käyty värikästä ja joskus uuvuttavaakin 

väittelyä siitä, kuka ja miten liittoa tulisi johtaa tule-
vina vuosina. Värikästä keskustelua odotettiin tänä-
kin vuonna; olihan liiton koko johto vaihtumassa ja 
liiton luottamustehtäviin oli tarjolla useita varteen-
otettavia ehdokkaita.

Ennakkokaavailuista huolimatta liittokokous sujui 
kuitenkin yllättävänkin jouhevasti. Muutamaa so-
raääntä lukuun ottamatta liiton valituksi tullut uusi 
johto sai taakseen kokousedustajien vankan tuen. 

Väistyvä liittohallitus oli tehnyt kokoukselle ehdo-
tukset sekä uuden  liittohallituksen että uuden liit-
tovaltuuston kokoonpanoksi, jotka hyväksyttiin jo 
ensimmäisessä äänestyksessä. Samoin liiton uuden 
puheenjohtajan ja liittovaltuuston puheenjohtajan 
vaaleissa tarvitsi järjestää vain yksi äänestyskerta.

Ennen liittokokousta jäsenjärjestöt olivat esit-
täneet puheenjohtajaehdokkaiksi Petri Karismaa 
Tampereelta, Eino Huotaria Karkkilasta ja Kim 
Sjöströmiä Helsingistä. Kun muita ehdokkaita ei 
kokoukseen alkuun mennessä ollut ilmoittautunut, 
puheenjohtajan vaali käytiin näiden kesken. Vaalissa 

Uusi johto 
vapaa-ajattelijoille

Petri Karisma sai 35 ääntä, Eino Huotari 14 ääntä ja 
Kim Sjöström 3 ääntä. Koska Karisma sai enemmis-
tön annetuista äänistä, toista äänestyskertaa ei enää 
tarvittu. 

Liittovaltuuston puheenjohtajan vaalissa vastak-
kain olivat Robert Brotherus Helsingistä ja Aki 
Äisänen Kajaanista. Brotherus sai vaalissa 36 ääntä ja 
Räisänen 16 ääntä, joten Brotherus tuli valituksi.

säänTöiHin muuToksia
Ennen liiton luottamushenkilöiden valintaa 
sunnuntaina liittokokous oli ehtinyt käsitellä 
jo tukun muita asioita. Liiton korkeimpana 
päättävänä elimenä liittokokous käsitteli ja 
hyväksyi liiton tilinpäätöksen, talousarvion, 
toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat sekä 
myönsi liiton toimihenkilöille vastuuvapauden.

Liittohallitus oli myös esittänyt kokouksel-
le muutoksia liiton sääntöihin, jotka se oli esi-
tarkistuttanut Patentti- ja rekisterihallituksella. 
Muutoksia ja täsmennyksiä esitettiin sääntöjen 
pykäliin 7, 8, 9, 11 ja 13. Keskeisin muutos koski 
pykälää 8, jossa kohdassa 6 liittohallitus ehdot-
ti liittohallituksen jäsenten määrän kasvattamista 
aiemmasta seitsemästä kahdeksaan. Liittohallitus 
myös esitti pääsihteerin valinnan siirtämistä 
liittohallitukselle.

Sääntömuutosesitys herätti välillä kiivastakin 
keskustelua. Jotkut liittokokousedustajista epäili-
vät koko sääntömuutoksen tarpeellisuutta. Lopulta 
äänestyksessä liittohallituksen esitys hyväksyttiin 
kahden kolmasosan enemmistöllä. 52 liittokokous-
edustajasta hallituksen sääntömuutosesitystä kan-
natti 34 ja vastusti 17 edustajaa.

Teksti: Marketta ollikainen Kuvat: Marketta ollikainen ellei yksittäisen kuvan yhteydessä toisin mainita

LiiTToKoKoUKsEEN osALLisTUi 52 ääNioiKEUTETTUA EdUsTAjAA. 

ENNEN KoKoUKsEN ALKUA LiiTToKoKoUsEdUsTAjAT 
ViETTiVäT HiLjAisEN HETKEN KEVääLLä KUoLLEEN VAPAA-

AjATTELijAN TEUVo KANToLAN MUisToKsi. 

VAPAA-AjATTELijAiN LiiToN LiPPU LiEHUi KoMEAsTi  KoKoUsPAiKAN scANdic-HoTELLiN KAToLLA. 

ääNEsTyKsET LiiTToKoKoUKsEssA sUjUiVAT 
 PoiK KEUKsELLisEN joUHEVAsTi, EiKä UUsiNTAääNEsTyKsiä 

jUURi TARViTTU.

VäisTyVäN LiiTToVALTUUsToN PUHEENjoHTAjA oLAVi KoR-
HoNEN (oiK.) KUKiTTAA VAsTA VALiTUN PUHEEN joHTAjAN 

PETRi KARisMAN (VAs.) jA RoBERT BRoTHERUKsEN, joKA 
sEURAA KoRHosTA LiiTToVALTUUsToN PERäsiMEssä. 
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jäsenyHdisTyksilTä aloiTTeiTa
Liiton jäsenyhdistykset olivat tehneet kokoukselle lu-
kuisia aloitteita, joita ne toivoivat uuden liittohalli-
tuksen ja liittovaltuuston vievän eteenpäin alkavalla 
liittokokouskaudella. Kemin vapaa-ajattelijat esittivät 
liiton kulttuuriohjelman uudistamista. Karkkilan va-
paa-ajattelijat puolestaan toivoivat liiton toimivat ak-
tiivisemmin valtion ja kirkon erottamiseksi toisistaan.

Keski-Uudenmaan vapaa-ajattelijat toivoivat lii-
ton lehden Vapaa Ajattelijan kehittämistä. Keski-
Uusimaa myös esitti, että elämänkatsomustiedon 
opetus tulisi olla kaikkien halukkaiden valittavissa.

Liittokokous hyväksyi aloitteet liittohallituksen 
puoltavan kannan mukaisesti.

liiTon Viiri näkyVäsTi esillä

Lahden kaupunki otti vapaa-ajattelijat näyttävästi 
vastaan. Liiton viiri oli vedetty salkoon kokouspaikan 
hotelli Scandicin katolle, mitä ei tiettävästi aiemmin 
ollut tehty liittokokousten historiassa. Kaupungin 
edustaja Pekka Komu oli ilahtunut siitä, että vapaa-
ajattelijat olivat valinneet Lahden liittokokouksensa 
pitopaikaksi. Hän muistutti tervehdyksessään, että 
kylmän rationaalisuuden rinnalla tarvittiin myös sy-
dämen sivistystä.

Kokousjärjestelyistä vastasivat Lahden vapaa-
ajattelijat, jotka viettivät samalla yhdistyksensä 
75- vuotisjuhlia. Näyttelijä Hannu Salmisen juon-
tamassa juhlassa lauantai-iltana liittokokousedusta-
jat saivat nauttia korkeatasoisesta musiikkipitoisesta 
ohjelmasta ja palauttaa mieliin, mitä kaikkea yhdistys 
oli tehnyt kuluneen 75 vuoden aikana.

Iltajuhlassa Vapaa-ajattelijain liitto myös julkisti 
kautta aikain ensimmäisen elämänkaaripalkintonsa, 
jonka väistyvän liittovaltuuston puheenjohtaja Olavi 
Korhonen ja varapuheenjohtaja Robert Brotherus 
luovuttivat lahtelaiselle Reijo Taipaleelle. Palkinnolla 
liitto halusi kiittää Taipaletta poikkeuksellisen pitkäs-
tä, yli 40 vuotta kestäneestä aktiivisesta työstä vapaa-
ajattelun hyväksi.

liiTToHalliTus: 
Puheenjohtaja Petri Karisma

jäseneT:
Esa Ylikoski (Henrik Sawela) 
Kari Pasanen (Kristian Virtanen) 
Heljä Pekkalin (Tomi Pinomäki) 
Marko Lakkala (Niko Saarinen) 
Tapio Kortesaari (Lassi Pylkki) 
Aimo Törmänen (Roope Kangas) 
Arvid Saarinen (Marko Pääkkönen) 
Mikko Mäkinen (Antti Ellonen)

KUVAssA osA UUdEN LiiTToHALLiTUKsEN jäsENisTä jA 
VARAjäsENisTä PUHEENjoHTAjANsA KERA.

liiTToValTuusTo 
Puheenjohtaja Robert Brotherus

jäseneT: 
Jani Hinkka (Johanna Sauna-aho) 
Olavi Korhonen (Antti Värri) 
Ilkka Vuorikuru (Jaakko Wallenius) 
Marko Koivuniemi (Anita Törn) 
Markku Perkiö (Tauno Perkiö) 
Juha Kukkonen (Kimmo Laine) 
Anneli Laakkonen (Pasi Hiltunen) 
Juha Mykrä (Jari Peltonen) 
Juha Toivonen (Marja Vinni) 
Timo Karjalainen (Sirpa Pöyönen)

osA UUdEsTA LiiTToVALTUUsTosTA scANdic-HoTELLiN 
EdEssä.

Uudet 
luottamushenkilöt 
seuraavaksi 
kolmivuotiskaudeksi
Vapaa-ajattelijain liiton liittokokous valitsi kokouksessaan 8.-10. 
heinäkuuta liitolle seuraavan liittohallituksen ja liittovaltuuston 
(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa).

TALoUdENHoiTAjA HELjä PEKKALiN sELViTTi KoKoUKsELLE 
LiiToN TiLiNPääTöKsEN KoUKERoiTA. 

RUoTsissA AsUVA sVEN FERNáNdEz Toi 
LiiTToKoKoUKsELLE  TERVEisET isäNsä josE FERN’ANdEz 

sANTANAN  RUoTsissA PERUsTAMALTA HUMAN-ETisKA 
FoRBUNdETiLTA 

KoKoUKsEN PääTTEEKsi KoTKAN VAPAA-AjATTELijAT 
 VAsTAANoTTiVAT LiiToN KiERToPALKiNNoN ”UsKoNNoT-

ToMAT AiVoT” TUNNUsTUKsENA AKTiiVisEsTA TyösTä 
VAPAA-AjATTELUN HyVäKsi KULUNEENA LiiTToKoKoUs-
KAUTENA. PALKiNNoN oN sUUNNiTELLUT ERKKi HoHEN-

THAL  KARKKiLAN VAPAA-AjATTELijoisTA.
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KUVA: RoBERT BRoTHERUs KUVA: MARKETTA oLLiKAiNEN
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uskonnon ja omanTunnon Vapaus 
TäyTeen ToTeen
Valtion ja kunnan tehtävänä on turvata uskon-
non ja omantunnon vapaus. Perustuslain takaama 
uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapaus 
Suomessa ontuu yhä varsinkin lapsiperheiden, las-
ten, nuorten sekä varusmiesten kohtelussa.

Kunnallisen päivähoidon, peruskoulun, lukion ja 
oppilaitosten tehtävänä ei tule olla hartaustilaisuuk-
sien ja jumalanpalvelusten järjestäminen. Myöskään 
Puolustusvoimien ja eduskunnan tehtäviin ei tule 
kuulua uskonnon harjoitus. Uskonnollisuus tai us-
konnottomuus on henkilökohtainen asia. Julkisen 
vallan tulee ainoastaan turvata yksilöiden ja yhtei-
söjen uskonnon ja omantunnon vapaus, ei järjestää 
esimerkiksi jumalanpalveluksia.

Niin kauan kun uskonnon  harjoittamista 
 organisoidaan päivähoidossa, oppilaitoksissa ja 

Puolustusvoimissa, ketään ei saa velvoittaa osallis-
tumaan uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyden 
nojalla siihen    – eikä siihen saa painostaa myöskään 
kirkkoon kuulumattomia. Kansalaisvelvollisuudet 
eivät saa pakottaa nuoria uskonnon harjoitukseen. 
Perustuslain 11 § mukaan ”kukaan ei ole velvolli-
nen osallistumaan uskonnon harjoittamiseen oma-
tuntonsa vastaisesti”. Uskonnon, omantunnon ja 
vakaumuksen vapauden ongelmat koskettavat sekä 
kirkkoon kuuluvia että siihen kuulumattomia.

Vapaa-ajaTTelijaT puuTTuiVaT 
laHden seurakunTayHTymän 
VäärinkäyTöksiin

Liittokokouspaikkakunnan luterilaisista seura-
kunnista on valitettu vapaa-ajattelijapiireissä. 
Muistotilojen epääminen uskonnottomilta, kirkon-

Liittokokous 
hyväksyi kaksi 
julkilausumaa

kirjojen salailumentaliteetti ja seurakuntien paimen-
kirjeet kirkkoon kuulumattomille herättävät närää.

Uskonnottomilta saattotilaisuuksilta evätään 
Lahden hautausmaiden yhteydessä sijaitsevien muis-
totilojen (kuten kappelien) käyttö. Ongelma on 
akuutti lahtelaisille vapaa-ajattelijoille.

Yleisesti Suomessa on havaittu, että maalliset vi-
ranomaiset (kuten tietosuojavaltuutettu ja arkisto-
laitos) ovat ymmärtäväisiä sukututkijoita kohtaan ja 
käyttävät malleja, joissa näiden työ voi jatkua, kun 
taas kirkolliset (kuten kirkkohallitus, kirkkoherran-
virastot ja seurakuntayhtymien keskusrekisterit) es-
tävät sukututkijoiden työtä. Lahden seurakuntayh-
tymän keskusrekisteri on jo varhain ryhtynyt suku-
tutkimuksen vastustajaksi. Se laittoi vuonna 2006 
kieltoon sukututkijoilta kirkonkirjojen omatoimisen 
tutkimisen. Esimerkkinä kirkollisesta tahosta jotka 
ovat kirkkaasti sopimattomia käyttämään valtaa ja 

toimimaan viranomaisina.
Käyttäen kirkkoon kuulumattomien ihmisten 

väestörekisteritietoja, joita ottivat käyttöönsä oikeu-
denvastaisesti, Lahden luterilaiset seurakunnat ovat 
lähetelleet niin kutsuttuja paimenkirjeitä kirkosta 
eronneille. Vapaa-ajattelijoiden mielestä se on moi-
tittavaa roskapostitusta, ja henkilörekisterien lain-
vastaista käyttöä. Seurakunnat hyödynsivät omaksi 
edukseen pääsyään valtion väestörekisterijärjestel-
män tietoihin, myös arkaluontoiseen vakaumusta 
kuvaavaan tietoon kirkkoon kuulumisesta.

Maallista valtaa ei pidä sallia kirkoille eikä seura-
kunnille. Lahden seurakuntayhtymä on osoittanut 
että kirkko on ilmiselvästi kykenemätön hoitamaan 
viranomaistehtäviä asiallisesti. Jälleen kerran vapaa-
ajattelijat joutuvat vaatimaan kirkkoa irti valtiosta. 
Viimeisetkin viranomaisasemien jäänteet on saatava 
poistetuksi.

PAULA VAsAMA jA EsA yLiKosKi TyösTäVäT jULKiLAUsUMAA KoKoUsTAUoLLA. 

Vapaa-ajattelijain liiton Lahdessa 9. – 10. 
heinäkuuta kokoontunut liittokokous 
hyväksyi seuraavat julkilausumat.
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75 vuotta 
vapaa-ajattelua 
Lahdessa

Vuonna 1922 Suomessa oli tullut voimaan 
uskonnonvapauslaki, joka mahdollisti us-
konnottomien yhdistysten perustaminen. 

Vei kuitenkin vielä runsas vuosikymmen, ennen 
kuin uskonnottomien etuja ajavia yhdistyksiä alet-
tiin maahamme perustaa. Valtakunnallinen etujär-
jestö Suomen Siviilirekisterien Keskusliitto ry. pe-
rustettiin 25. marraskuuta 1937.

Jo vuotta aiemmin, 25. lokakuuta 1936, Lahden 
työväentalolla oli järjestetty kokous, jossa oli päätet-
ty perustaa kaupunkiin yhdistys edistämään kirk-
koon kuulumattomien etuja. Yhdistys sai nimek-
seen Lahden Siviilirekisteriin kuuluvien yhdistys ry.

Perustavaan kokoukseen osallistui juhlasalin täy-
teinen joukko ja innostus oli suuri. Jäsenluettelon 
mukaan perustajajäseniksi ilmoittautui 62 henki-
löä, joista yksi Lilja Hyytiä (nykyinen Tamminen) 
on yhä elossa. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheen-
johtajaksi valittiin Väinö Lammila ja johtokun-
nan jäseniksi Aili Jokinen, Helvi Virtanen, Emil 
Makkonen, Lauri Sinkkanen ja Erkki Lehmula.

Kokouksen esitelmöijäksi oli lupautunut aikansa 
yhteiskunnallinen vaikuttaja ”isokeisariksikin” kut-
suttu lehtori Ernst Lampén. Itse hän ei kuitenkaan 
päässyt paikalle, vaan hänen puheensa luettiin ko-

kouksessa. Tilaisuuden jälkeen poliisi takavarikoi 
esitelmäaineiston haltuunsa.

sodan jälkeen VilkasTa 
yHdisTysToiminTaa

Toinen maailmansota katkaisi aktiivisesti alka-
neen yhdistystoiminnan useiksi vuosiksi, mut-
ta heti sodan jälkeen toiminta virisi uudelleen. 
Ihmisillä oli voimakas tarve osallistua yhteiskun-
nalliseen toimintaan ja tavoitteet olivat muutoin-
kin korkealla.

Lahden yhdistys järjesti jäsenilleen useita oh-
jelmallisia tilaisuuksia sekä yleisötilaisuuksia, 
joissa esiintyi joukko tunnettuja yhteiskunnal-
lisia vaikuttajia kuten Toivo A. Lehtinen, E. 
F. Rautela, K. L. Kulo, A. Vuorila, A. Kaste, 
Teuvo Rausku ja Väinö Voipio. Vuosina 1945 ja 
1952 yhdistys järjesti valtakunnalliset retkeilypäi-
vät. Yhdistys osallistui aina myös liiton järjestä-
mille kesäpäiville.

Vuonna 1951 yhdistys suuntasi Heinolaan 
avittamaan paikallisen vapaa-ajattelijain yhdistyk-
sen perustamista. Juhannuksena 1960 suuntana 
oli silloinen Leningrad, jossa yhdistyksen jäsenet 

LAHdEN VAPAA-AjATTELijoidEN 75-VUoTisjUHLAA ViETETTiiN HoTELLi scANdicissA LAUANTAiNA 9.             HEiNäKUUTA  PäiVäLLisEN jA MUsiiKKiPiToisEN oHjELMAN MERKEissä. 

Kuva: Robert Brotherus

Kuva: Robert Brotherus

jUHLAN jUoNsi NäyTTELijä HANNU sALMiNEN. 

Lahden vapaa-ajattelijat ry. toimi isäntänä Vapaa-ajattelijain liiton 
liittokokoukselle 9. – 10. heinäkuuta. samalla yhdistys juhlisti omaa 
75-vuotistaivaltaan.  
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onkin alkanut nyttemmin jo hiipua, yhdistyksen jä-
senten valmistamia käsi- ja puutöitä oli vielä myyn-
nissä Lahden liittokokouksessa. 

Taipale läHes 40 VuoTTa 
puHeenjoHTajana

Jäsenluettelon mukaan perustamisvuonna 1937 yh-
distyksen jäsenmäärä oli 92. Sodan jälkeen jäsen-
määrä kasvoi nopeasti. Vuonna 1946 yhdistyksellä 
oli jäseniä 240 ja kymmenen vuotta myöhemmin 
401.

75 vuoden aikana Lahden yhdistyksellä on ollut 
seitsemän eri puheenjohtajaa, joista kaikkein pisim-
pään tehtävää on hoitanut Reijo Taipale yhteensä 
39 vuotta vuosina 1965 – 2004. Yhdistyksen en-
simmäinen puheenjohtaja Väinö Lammila hoiti teh-
tävää ainoastaan vuoden, mutta seuraava puheen-
johtaja Lauri Sievänen viihtyi tehtävässä 22 vuotta 

vuosina 1938 – 1959. Ennen Taipaletta yhdistyk-
sen puheenjohtajina toimivat myös Kalle Sullström 
vuosina 1960 – 1961 ja Urpo Ruokonen vuosi-
na 1962 – 1964. Taipaleen jälkeen puheenjohtajan 
nuijaa ovat heiluttaneet Rauno Toiminen vuosi-
na 2005 – 2006 ja nykyinen puheenjohtaja Heikki 
Karjalainen vuodesta 2007 lähtien.

Kuten monissa muissakin yhdistyksissä myös 
Lahdessa yleisen kiinnostuksen hiipuminen järjes-
tötyöhön on syönyt yhdistyksen jäsenmäärää. Tällä 
hetkellä Lahden yhdistykseen kuuluu noin 70 jäsen-
tä. Yhdistyksen 75-vuotisjuhlassa oli kuitenkin ilo 
huomata, että mukana yhdistyksen toiminnassa on 
joukko aktiivisia nuoria, jotka osaltaan tulevat pitä-
mään uskonnottomien oikeuksia esillä jatkossakin 
Lahdessa.

Marketta ollikainen
(jutun lähteenä on käytetty Lahden Vapaa- 
ajattelijoiden laatimaa 75-vuotiskertomusta.)

saivat käydä mielenkiintoisia keskusteluja paikal-
listen ateistien kanssa.

Vuonna 1946 pidetyssä vuosikokouksessa yh-
distyksen nimi muuttui Lahden vapaa-ajattelijat 
ry:ksi.

siroTTeluHauTausmaa laHTeen

Lahden yhdistys oli esittänyt 1960-luvun lopul-
la niin sanotun sirotteluhautausmaan perustamis-
ta Lahteen. Yhdistys ei halunnut ottaa kontolleen 
omaa hautausmaata velvoitteineen, vaan halusi, että 
sirotteluhautausmaa olisi avoin kaikille lahtelaisil-
le. Vuosia kestäneen paperisodan jälkeen asia ratkesi 
lopulta niin, että Levon hautausmaalle perustettiin 
uurnalehto, jossa tuhkan voi kätkeä nimettömään 
paikkaan.

Vuonna 1941 yhdistyksen jäsen Artturi Ranta 
oli ehdottanut perustettavaksi hautausapurahaston, 

joka pääsi kuitenkin aloittamaan toimintansa vasta 
vuoden 1945 alkupuolella. Yhteiskunnan muuttues-
sa rahasto kävi vähitellen tarpeettomaksi ja se lope-
tettiin vuonna 1987.

Uskonnottomien hautaustilaisuuksiin yhdistyk-
sellä on ollut tarjota oma lauluryhmä sekä puhujia.

askarTelu- ja puuTöillä omaT 
ToimiTilaT

Vuonna 1957 yhdistyksen naisjäsenet perusti-
vat käsityökerhon ja alkoivat myydä kättensä töi-
tä muun muassa joulumarkkinoilla. Vuonna 1961 
myös yhdistyksen miehet tulivat mukaan omalla 
puutyökerhollaan.

Pääosin kerhoissa valmistettujen tuotteiden 
myynnistä saamillaan tuloilla yhdistys pystyi hank-
kimaan oman toimitilan Saimaankadun varrelta. 
Vaikka aktiivijäsenten ikääntyessä kerhotoiminta 

iRjA LAHTiNEN LAHdEN VAPAA-AjATTELijoisTA KAUPPAsi yHdisTyKsEN jäsENTEN VALMisTAMiA KäsiTöiTä 
 LiiTToKoKoUKsEssA LAHdEssA 9. – 10. HEiNäKUUTA. 
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VAPAA-AjATTELijAiN LiiToN TERVEHdyKsEN jUHLiVALLE LAHdEN VAPAA-AjATTELijoiLLE Toi LiiToN TUoRE 
 PUHEENjoHTAjA PETRi KARisMA. 
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Syyskuussa 75  vuotta 
täyttävä Reijo 
Taipale oli silmin-

nähden hämmentynyt 
saamastaan huomionosoi-
tuksesta vastaanottaessaan 
palkintoa väistyvän liit-
tohallituksen puheenjoh-
taja Olavi Korhoselta ja 
varapuheenjohtaja Robert 
Brotheruksesta Lahden 
vapaa-ajattelijoiden 
75-vuotisjuhlassa.

– Tämä on  minulle 
suuri kunnianosoitus, hän 
sanoi.

Palkinto myönnettiin 
Taipaleelle hänen poikke-
uksellisen pitkästä työs-
tään uskonnottomien ja 
vapaa-ajattelun hyväksi. 
Hän on muun muassa toi-
minut Lahden vapaa-ajat-
telijat ry:n puheenjohta-
jana 39 vuotta, vuodesta 
1965 vuoteen 2004 saakka.

Taipale kertoi Vapaa 
Ajattelijalle, että uskonnot-
tomuus tuli hänelle verenperintönä. Vanhemmat 
toimivat aktiivisesti paikallisessa yhdistykses-
sä ja jo 15-vuotiaana Taipale kiersi keräämässä 
jäsenmaksuja.

– Tuolloin jäsenmaksut kerättiin henkilökohtai-
sesti jäseniltä kaksi kertaa vuodessa. Monet heistä 

olivat vanhempia ihmisiä, jotka suhtautuivat meihin 
kerääjiin hyvin myötämielisesti, hän muistelee.

Taipaleen vanhemmat eivät kuuluneet kirkkoon, 
eikä hän myöskään käynyt rippikoulua. Sen sijaan 
koulun uskonnonopetukseen hän osallistui.

– Ei tuohon aikaan tainnut olla oikein edes muu-

Elämänkaaripalkinto 
Taipaleelle
Teksti: Marketta ollikainen Kuvat: Marketta ollikainen

VäisTyVäN LiiTToVALTUUsToN PUHEENjoHTAjA oLAVi KoRHoNEN jA LiiToN VARAPUHEEN-
joHTAjA RoBERT BRoTHERUs LUoVUTTiVAT ELäMäNKAARiPALKiNNoN REijo TAiPALEELLE 

LAHdEN VAPAA-AjATTELijoidEN 75-VUoTisjUHLAssA 9. HEiNäKUUTA. 

Vapaa-ajattelijain liitto on myöntänyt ensimmäisen elämänkaaripalkinnon 
lahtelaiselle vapaa-ajattelijalle Reijo Taipaleelle hänen poikkeuksellisen 
pitkästä työstään uskonnottomien ja vapaa-ajattelun hyväksi. Palkinto 
luovutettiin Taipaleelle Lahden vapaa-ajattelijoiden 75-vuotisjuhlassa 
hotelli scandicissa Lahdessa 9. heinäkuuta 2011.

ta vaihtoehtoa. Itse asiassa minusta oli kuitenkin 
hauskaa lukea uskontoa, kun järjellä ajatteli, että ei 
tämä oikeasti voinut olla näin, hän kertoo.

1960-luVu Vireää yHdisTysToiminTaa

Taipale oli 29-vuotias, kun hän ensimmäisen kerran tart-
tui yhdistyksensä puheenjohtajan nuijaan vuonna 1965. 
Lahden yhdistyksen jäsenmäärä oli kasvanut tasaisesti ko-
ko sodanjälkeisten vuosikymmenten ajan, ja yhdistystoi-
minta oli vilkasta. Miesten puutyökerho oli käynnistynyt 
1961 ja naisten käsityökerho neljä vuotta aiemmin.

– Kokoonnuimme jo-
ka maanantai-
ilta kaksi ja 
puoli tuntia 
kerralla teke-
mään puutöitä. 
Keräsimme ra-
haa, jotta saim-
me ostettua 
kahvia ja kukin 
vuorollaan toi 
aina pullat, hän 
muistelee.

Taipaleen 
mukaan käsi- ja 
puutyöt myytiin 
etupäässä joulumark-
kinoilla, joita saattoi 
olla kolme neljäkin 
vuodessa.

– Kävimme työväenta-
lolla ja kansantalolla myy-
jäisissä sekä pääsimme mukaan 
myös pankkien kerhotiloissa jär-
jestettyihin joulumyyjäisiin. Tavarat 
menivät yleensä hyvin kaupan, hän 
kertoo.

Lisätuloja yhdistys hankki myös osallis-
tumalla järjestyksenpitoon työväentalolla pide-
tyissä tansseissa. Näitä järjestysvuoroja yhdistyk-
selle kertyi vuodessa kolmesta neljään. Yhdistys 
järjesti myös joka joulu pikkujoulut ja teki kesä-
retkiä muiden yhdistysten kesäpäiville.

yHTeiskunnan muuTos söi 
jäsenmäärää

Taipale kertoo, että yleensä vapaa-ajattelijoihin 
suhtauduttiin Lahdessa myönteisesti, eikä yhdis-
tyksellä ollut suurempia kahnauksia esimerkiksi 

seurakunnan kanssa.
– Ainoa asia, jonka muistan kielteisenä, oli 

se, että tarjosimme 1960-luvulla paikalliseen sa-
nomalehteen pientä maksullista ilmoitusta, jos-
sa kerrottiin, että ”säästä veroja, eroa kirkosta”, 
mutta sitä ei otettu vastaan.

1970-luvulle tultaessa suomalainen yhteis-
kunta politisoitui ja vapaa-ajattelijayhdistyksiä 
alettiin yhä enemmän pitää kommunistien pei-
tejärjestönä. Taipaleen mielestä tämä ei kuiten-
kaan mitenkään erityisesti näkynyt Lahdessa.

– En itse kokenut sitä sillä tavoin, sillä en 
ole koskaan ollut minkään 

puolueen jäsen, hän 
sanoo.

Taipale 
myöntää, et-
tä yhteis-
kunnallinen 
muutos 
kohti tie-
toyhteis-
kuntaa on 
vaikuttanut 
myös vapaa-
ajattelijoi-
den toimin-
taan Lahdessa 

ja muu-
allakin. 

Jäsenmäärä 
huippuvuosi-

en 1960-luvul-
la yli 400:sta on 

tippunut nykyiseen 
70:een.
– Ehkä suurin syy on 

juuri tämä yhteiskunnan 
muutos. Tänä päivänä ihmis-

ten on helppo hankkia tietoa esi-
merkiksi internetin kautta, eikä ole 

saman laista tarvetta yhdistystoimintaan kuin ai-
emmin, hän pohtii.

Taipale sanoo kuitenkin olevansa ilahtunut 
siitä, että viime vuosina mukaan Lahden yhdis-
tyksen toimintaan on tullut myös useita nuoria.

– Esimerkiksi hallituksessa meillä on tällä 
hetkellä kaksi nuorta, hän kertoo. 

Vapaa Ajattelija onnittelee Taipaletta hänen 
saamastaan elämänkaaripalkinnosta sekä täyttä-
essään syyskuussa 75 vuotta.
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Lapseni aloitti keväällä päivähoidon kunnallises-
sa päiväkodissa. Päivähoidonaloituskeskustelun 
kaavakkeissa oli kohta myös perheen vakau-

musta koskien sekä siitä, millaisiin tilaisuuksiin lapsi 
saa osallistua. Odotin  mielenkiinnolla, miten asiaa 
käsiteltäsiin lastentarhanopettajan kanssa. 

Kun sitten keskustelussa pääsimme kohtaan, jos-
sa kerroin, että lapsemme ei kuulu kirkkoon eikä siis 
osallistu kirkon järjestämiin tilaisuuksiin, vastaus oli, 
että onhan meillä näitä muitakin, kuten islaminus-
koisia, jotka eivät myöskään osallistu. En saanut sel-
ville, kuinka paljon näitä muita lapsia eli uskonnol-
lisista tilaisuuksista poisjääviä oikein on. Kun kysyin 
korvaavasta ohjelmasta, vastaus oli, että useinhan ti-
laisuudet ovat aamulla ja lapset on sitten tuotu myö-
hemmin niinä päivinä hoitoon.

Vanhemman, joka ei halua lapsensa osallistuvan 
päiväkodin ja seurakunnan yhteiseen toimintaan, 
on siis järjestettävä oma työpäivänsä siten, ettei lap-
si joudu perheen vakaumuksen vastaisesti osallistu-
maan uskonnolliseen tilaisuuteen. Olin jokseenkin 
tyrmistynyt kuullessani tämän, ja kunhan asia tulee 
ajankohtaiseksi, aion ottaa uudelleen puheeksi sen, 
että päiväkodin olisi järjestettävä korvaavaa toimin-
taa tuoksi ajaksi. Ei päiväkodin toiminta muuten-
kaan voi lähtökohtaisesti olla sellaista, että kaikki lap-
set eivät voi siihen osallistua, ainakaan kunnallisessa 
päivähoidossa.

Muilta osin tämä eettisen kasvatuksen aihe kuitat-
tiin kommentilla, että täällä päiväkodissa toimitaan 
näiden meidän perinteiden mukaan eikä niitä ruveta 
muuttamaan muiden näkemysten vuoksi. Rukoilu ja 

virret eivät sentään kuuluneet ohjelmaan, mutta päi-
väuniaikaan soitettavalta musiikkilevyltä kyllä ainakin 
yksi virsi löytyi. Tapakristillisyys on siis edelleen aina-
kin joissain paikoissa hyvin tiukkaan juurtunutta eikä 
sitä edes osata tai haluta nähdä sellaisena asiana, jo-
hon pitäisi jollain tavalla puuttua. Seurakuntien aktii-
vinen pyrkimys osallistua päiväkotien ja koulujen toi-
mintaan on kuitenkin ongelmallista monella tapaa.

Tällä hetkellä yhdellä uskonnollisella ryhmällä, 
evankelisluterilaisella kirkolla, on valta-asema suh-
teessa muihin uskontoihin tai maailmankatsomuk-
siin. Tämä ei ole tasavertaista. Uskonnollinen ja tun-
nustuksellinen opetus ei myöskään Suomessa kuulu 
kunnalliselle päivähoidolle tai koululaitokselle, vaan 
se on vanhempien asia. Jos vanhemmat haluavat lap-
selleen uskonnollista kasvatusta, se tulee tehdä kotona 
ja kyseisen uskontokunnan omissa järjestämissä tilai-
suuksissa, joihin lapsen voi halutessaan viedä.

Muutonkin sellaisen toiminnan ja opetuksen jär-
jestäminen, joihin kaikki lapset eivät voi yhdessä osal-
listua, on ongelmallista. Korvaava toiminta on myös 
usein täysin puutteellisesti järjestettyä tai olematon-
ta, lähinnä eristysluonteista. Lapsia ei ole mitään jär-
keä jakaa erillisiin ryhmiin ja siten korostaa eroja, 
kun paljon hedelmällisempää olisi järjestää kaikille 
sopivaa toimintaa ja opetusta, että asioista voitaisiin 
yhdessä keskustella ja oppia sitä kautta positiivisella 
tavalla esimerkiksi juuri monikulttuurisuudesta ja eri 
katsomuksista.

Kirjoittaja on helsinkiläinen filosofian maisteri, 
 tiedottaja sekä vapaa kirjoittaja ja toimittaja.

Katsomusten tasa-arvoa 
lapsenkengissä
Heta saxell

Edellisessä lehdessä lupasimme, että seuraa-
va lehti ilmestyy elokuussa. Nyt on syys-
kuu jo lopuillaan ja lehti on vielä viimeiste-

lyä vailla. Pahoittelen, että lehti on näin myöhässä. 
Toivottavasti pystymme seuraavat lehdet toimitta-
maan siinä aikataulussa, kuin olimme luvanneetkin.

Lukijoilta on tullut paljon toiveita, että Vapaa 
Ajattelijaa pitäisi kehittää ja uudistaa. Kukaan ei 
kuitenkaan ole osannut selkeästi sanoa, miten lehteä 
pitäisi uudistaa. Mitä uutta voisimme lukijoille tar-
jota, mitä emme jo ole aiemmin tehneet?

Vapaa Ajattelija on Vapaa-ajattelijain liiton tiedo-
tuslehti ja sen ensisijainen tehtävä on kertoa liiton 
jäsenille, mitä liitto on tekemässä heidän etujensa 
ajamiseksi. Toisaalta lehden tehtävänä on herättää 
keskustelua niistä aiheista ja kysymyksistä, joiden 
esillä pitoa liitto pitää tärkeänä.

Olen tehnyt Vapaa Ajattelija -lehteä jo useaan 
otteeseen vuosien varrella ja olen törmännyt aina 
samaan ongelmaan. Vaikka intoa lehden kehittämi-
seen olisikin, vain harva haluaa osallistua varsinai-
seen kehitystyöhön, eli tarjoamaan juttuja, juttueh-
dotuksia, ja/tai omia ideoitaan, joita toimitus voisi 
kehittää eteenpäin. 

Eli siis jatkossa toivon, että lukijat ja erityises-
ti liiton jäsenjärjestöjen aktiivit ottaisivat Vapaa 
Ajattelija -lehden paremmin omakseen ja tarjoai-
sivat omia juttuja tai juttuehdotuksia, esimerkik-
si siitä, mitä eri puolilla Suomea tapahtuu. Tiedän, 
että monet jäsenjärjestöistä järjestävät muun muas-
sa mielenkiintoisia esitelmätilaisuuksia, joista olisi 
kiinnostavaa saada juttua lehteen, mutta pienillä re-
sursseilla toimiva toimitus ei voi lähettää omaa toi-
mittajaa paikanpäälle juttua tekemään. 

Olen kuullut joidenkin torjuvan kirjoituspyyn-
nön sillä perusteella, että he eivät koe itseään kum-
moisenakaan kirjoittajana. Voin kuitenkin luvata, 
että lehden toimituksella riittää ammattitaitoa työs-
tää juttu julkaistavaan muotoon, kunhan se vain si-

sältää tärkeimmät asiat, eli ne mitä jutulla halutaan 
sanoa, joten kehotan vain rohkeasti tarttumaan asi-
aan ja tarjoamaan juttuja tänne päin.

Liiton tuore hallituskin on syystä ollut huolissaan 
lehden tulevaisuudesta. Se on nyt nimennyt lehdelle 
toimitusneuvoston, johon kuuluvat puheenjohta-
jan ja lehden päätoimittajan Petri Karisman  lisäksi 
Esa Ylikoski, Aimo Törmänen ja Lasse Pylkki. 
Toimituskunta on lupautunut olemaan lehden toi-
mituksen aktiivisena tukena ja uskon vakaasti, että 
tällä kokoonpanolla pystymme tarjoamaan lukijoille 
entistä ehompaa lehteä.

***

Vapaa-ajattelijain liiton korkein päättävä elin on 
liittokokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi. 
Edellinen liittokokous pidettiin kolme vuotta sitten 
Turun lähellä Paimiossa, joten jälleen tänä kesänä 
oli aika kutsua jäsenjärjestöt koolle kertomaan liiton 
luottamushenkilöille, mitä mieltä ne olivat liiton 
toiminnasta menneenä kolmivuotiskautena ja päät-
tämään liiton tulevasta toimista.

Liittokokous uusi myös liiton sääntöjä. Päätettiin 
muun muassa, että liiton pääsihteeriä ei enää jat-
kossa valita liittokokouksessa vaan sen valitsee liit-
tohallitus. Järjestäytymiskokouksessaan tuore liit-
tohallitus valitsi liiton uudeksi pääsihteeriksi Esa 
Ylikosken.

Keskitymme tässä lehdessä etupäässä Vapaa-
ajattelijain liiton liittokokoukseen ja sen tekemiin 
päätöksiin. Kerromme myös tarkemmin kokouk-
sen isäntänä toimineen Lahden vapaa-ajattelijain 
75-vuotisjuhlista.

Hyvää syksyä

Marketta ollikainen
toimitussihteeri

ToimiTukselTa

HETA sAxELL
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suomessa, tuskin koko tällä 
planeetalla on monta maratonia 
juoksevaa vapaa-ajattelijaa. 
Kotkalainen Aulis Kilpeläinen    
(68 v.) on sellainen, vieläpä 
aktiivinen kummallakin alalla. 

Kilpeläinen ei ole peruskotkalaisia, minkä jo 
puheenparsi paljastaa. Hän syntyi pienvilje-
lijäperheeseen Pielisjärvellä, joka kuuluu nyt 

Lieksaan.
– Isä teki talvisin metsätöitä ja ajoi hevosella puu-

ta. Olin savotassa 14-vuotiaasta sedän kanssa. Äiti (86 
v.) asuu yhä kotitalossa. Minulla on kaksi veljeä, hän 
kertoo.

Kotkan seutuun Aulis tutustui jo 18-vuotiaana 
lähdettyään etelään parempien työmahdollisuuksi-
en perässä. Hän päätyi Karhulan kartonkitehtaal-
le, ja Kotkan satama antoi kesätöitä. Sitten hän oli 
metsätöissä linjalla Lahti-Hämeenlinna ja Helsingissä 
rakennuksilla.

Armeija kutsui 1962, lääkintäkoulu Lahdessa ja pal-
velus Kontiorannassa ja sen sairaalassa.

– Armeija ei maistunut. Kun tilasin kasarmille va-
semmistolaisen Kansan Sanan, jouduin mustalle listalle 
enkä saanut lomia. Luvaton lomareissu toi pari viikkoa 
putkaa ja ylipalvelusta, Aulis muistelee. 

Armeijan jälkeen olivat vuorossa metsätyöt 
Metsähallituksella Pohjois-Karjalassa, ja kämppäemän-
nästä löytyi vaimo. Nuoripari muutti Kotkaan 1965.

– Sain töitä EG:n Hietasen sahalta, ja siellä myös 
asuimme. Sitten menin Ahlströmin lasitehtaal-

le ja asuimme Rauhalassa, kunnes ostimme osak-
keen Hovilasta 1967. Kolmesta tytöstämme on kaksi 
Kotkassa ja yksi Ruotsissa.

Seuraavaksi Aulis hankki Juurikorvesta talon ja ryh-
tyi autokorjaamoyrittäjäksi.

–  Erehdyin kuitenkin takaamaan ystävän velat, ja 
firma piti myydä. Talo meni huutokauppaan mutta jäi 
lopulta meille. Läksin metallialalle kymmeneksi vuo-
deksi, pääasiassa reissutöihin.

Vuonna 1978 hän vakiintui Kotkaan VR:lle, 
Juurikorpeen junansuorittajaksi ja lisäkoulutuksen jäl-
keen konduktööriksi. 

– En kuitenkaan ollut junissa vaan ratapihoilla ja 
vaihtotyönjohtajana. Eläkkeelle pääsin 2001.

maraToonariksi 54-VuoTiaana

Kilpeläinen ei nuorena urheillut erityisemmin. 
Juoksemisesta hän innostui työnantajan kunto-
sessioiden ansiosta. Laji sopi hyvin 60-kiloiselle ja 
166-senttiselle vartalolle. Kilpailu alkoi Helsingin 
City-maratonista yli 50-vuotiaiden sarjassa 1997. 

Huippukohta olivat Lahden MM-kilpailut 2009, 
jolloin Aulis sai kultaa Suomen yli 65-vuotiaiden kol-
mimiehisessä joukkueessa ja henkilökohtaisen pronssin 
ajalla 3.13. Aikaa voi verrata vaikkapa juuri palloilu-
uransa lopettaneeseen Sami Hyypiään, joka tärväsi 
City-maratonilla lähes neljä tuntia jouduttuaan välillä 
kävelemään pohjekrampin takia. Aulikselle on kerty-
nyt jo 15 SM-mitalia, kultaisia 5.

– Vanhimmat juoksijat ovat yli 80-vuotiaita, muun 
muassa hanuristi Veikko Ahvenainen, joka virittää en-
nen lähtölaukausta lähtösoiton. 

Harjoituskilometrejä kertyy Kilpeläiselle vuodes-

Aulis Kilpeläinen, 
juokseva 
vapaa-ajattelija

AULis KiLPELäiNEN REisKAN 
 MARAToNiLLA PyHTääLLä 2007
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Kuvat: Kilpeläisen kuva-arkisto
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sa yli 3 000. Lisäksi hän hiihtää 1500 ja pyöräilee. 
Viikkotahti on kesäaikana viisi noin 20 kilometrin 
lenkkiä.

Vapaa-ajaTTelijaksi näyTelmän kauTTa

Kotkan vapaa-ajattelijoihin Kilpeläinen liittyi vasta 
2009, yhdistyksen 80-vuotisjuhlien ansiosta.

– Läksin näytelmäporukkaan, joka esiintyi 
Merikeskus Vellamossa. Vapaa-ajattelijat tulivat si-
tä kautta tutuiksi, ja tunsin minä joitakin ennestään. 
Jäsenyys tuli kuin luonnostaan, kun ensin pyysivät 
hautuumaatalkoisiin. 

Pian Aulis valittiin yhdistyksen hallitukseen, ja hän 
oli Lahden liittokokouksessa yksi viidestä kotkalaises-
ta, varamiehen paikalta puheenjohtaja Kari Mänttärin 
tilalla.

– Lahdessa sai kuvaa siitä, missä vapaa-ajatteluliik-
keessä mennään. On puhuttu, että liitossa riidellään ja 
saivarrellaan. Kokous meni kuitenkin plussan puolelle. 
On hienoa, että johtoon tuli vereksiä voimia, nuoren-
puoleisia miehiä.

Kirkosta Kilpeläinen erosi jo 1969.
– Olen uskonnoton. Olen aina vierastanut uskon-

non sotkemista lähes joka paikkaan koulusta ja armei-
jasta alkaen. Kirkko hallitsee liikaa yhteiskuntaelämää, 
tunkeutuu sille kuulumattomille alueille. Kirkon ja 
valtion erottaminen on A ja O.

HauTausmaaTa uuTeen uskoon

Parikan hautausmaata, Suomen ensimmäistä ja 
suurinta vapaa-ajattelijakalmistoa on pantu uuteen 
uskoon uudella tarmolla. Kilpeläinen kuuluu ahke-
rimpiin puuhamiehiin.

– Olen osallistunut uuden huoltorakennuksen te-
koon ja vanhan purkuun, tehnyt lumitöitä ja kaiva-
nut uurnahautoja, hän selvittää. 

Seuraavat hankkeet ovat uurnalehdon laajen-
nus, muistokiven hankinta ja alueen aitaami-
nen. Uudistukset kantavat jopa vuosikymmeniksi 
eteenpäin. 

Kilpeläinen on ollut jonkin verran myös 
politiikassa.

– Olin SKDL:ssä jo 16-vuotiaana ja nyt kuulun 
Vasemmistoliittoon. SKP:hen ehdin kuulua Aarne 
Saarisen aikana puoli vuotta. Kerran olin SKDL:n 
kunnallisvaaliehdokkaana Kymissä. Reissutyöaikana 
olin luottamusmiehenä, hän kertoo.

Kilpeläinen on asunut Eilansa kanssa Karhulan 
puolen Kyyhkylässä vuodesta 1987. Aika kuluu ta-
lonhoidon, juoksemisen ja hautuumaatalkoiden li-
säksi Lieksan-reissuilla, joita kertyy viisi vuodessa, 
 pari viikkoa kerrallaan.

Hannu Ekholm

”ongelma taistellessa 
ihmisoikeuksien puolesta on 
siinä, että suurin osa ajasta 
kuluu puolustaen lurjuksia. 
sillä juuri lurjuksia vastaan 
kohdistuvat ensimmäisenä 
sortavat lait, ja sorto täytyy 
pysäyttää heti alkuun, jos sitä on 
pysäyttääkseen lainkaan” -- H.L. 
Mencken

Kuvitellaan, että mielestäni kehitysmaiden 
nälkäongelma on äärettömän paha asia ja 
että länsimaat tekevät liian vähän auttaak-

seen nälkiintyneitä. Kuvitellaan lisäksi, että erilais-
ten henkilökohtaisten ongelmien johdosta minusta 
kehkeytyy niin fanaattinen kehitysavun puolusta-
ja, että kirjoitan 1000-sivuisen pamfletin aiheesta ja 
aloitan kehitysapua vastustavien poliitikkojen sarja-
murhaamisen. Mitä johtopäätöksiä kehitysavun etii-
kasta voidaan vetää toimieni perusteella? Vastaus: ei 
yhtään mitään.

Jo filosofi David Humen ajoista saakka on ol-
lut yleisesti tiedossa, että tosiasioista ei voi johtaa 
moraalisia sääntöjä – ei vaikka tosiasiat sisältäisi-
vät viattomien ihmisten tappamista. Kampanjani 
perusteella voidaan kyllä tehdä erilaisia päätelmiä 
mielenterveydestäni ja fanaattisuuden psykologiasta, 
mutta kysymys sopivasta kehitysavun määrästä on 
yksinkertaisesti riippumaton siitä, minkälaisia kei-
noja eri ihmiset käyttävät tai ovat käyttämättä sen 

ajamiseen.
Kuitenkin ymmärrettävä emotionaalinen reak-

tio niin kuvitteelliselle kehitysapukampanjalleni-
kin kuin Anders Breivikin murhille Norjassa on 
eräänlainen tavoitteidemme ”moraalinen tahriintu-
minen”. Koska murhaaminen on paha asia ja minä 
siis paha murhamies, pahuuteni ikään kuin tahraa 
kohteeni: ajatellaan, että kaikki mitä olen pitänyt 
tavoiteltavana, täytyy olla pahaa ja kaikkien hyvin 
ihmisten pitää ruveta noita tavoitteita vastustamaan. 
Ajatusleikissäni se tarkoittaisi, että kaikki kehitysapu 
haluttaisiin lakkauttaa, koska näin vastustettaisiin 
pahan ihmisen tavoitetta. Anders Breivikin tapauk-
sessa se tarkoittaa, että mikä tahansa mielipide, joka 
ei täysin varauksetta kannata kaikkea maahanmuut-
toa ja täysin ehdoitta hyväksy kaikkia Islamin piir-
teitä leimataan ”vihapuheeksi” ja halutaan tuomita.

Termin ”vihapuhe” määritelmä tuntuu jäävän 
keskustelussa hämäräksi ja tarkoitushakuiseksi, mut-
ta kaikesta päätellen rima on nyt matalalla. Useat 
poliitikot vaativat Jussin Halla-ahon eroa tämän 
lausuttua ”maahanmuutto on huonoa ja monikult-
tuurisuus hanurista Breivikin teosta riippumatta ja 
huolimatta.” Vihreiden eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Pekka Haaviston mukaan ”On tärkeää, et-
tä Halla-aho sanoutuu irti ajattelusta, jota Norjan 
surmat tehnyt Breivik edustaa.” Haaviston vaatimus 
on liian epämääräinen. Se mikä on tärkeää on, että 
Halla-aho, Timo Soini ja kaikki muutkin tuomitse-
vat – kuten ovat tuominneetkin – Anders Breivikin 
väkivallanteot ja yleensäkin väkivallan käytön min-
kään mielipiteen levittämiseen tai tarkoitusperän 
ajamiseen. Mutta kun mennään tätä pidemmälle ja 
vaaditaan, että kukaan ei saa omata ja ilmaista mi-

Kuka vihaa 
Anders Breivikiä

MiTALiKoLMiKKo LAHdEN MM-KisoissA 2009. VoiTTAjA sLoVAKiAN ViNcENT
BAsisTA, ToiNEN UKRAiNAN dMyTRo LEBEdiEV jA KoLMAs sUoMEN AULis KiLPELäiNEN.

Kuva: Mari sydänmaalakka
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tään sellaista ajatusta, jonka paha ihminen Breivik 
omaa tai on kirjannut 1500 pamfletti-sivullaan, 
johdetaan virheellisesti moraalisääntöjä tosiasioista 
ja astutaan vaarallisesti mielipiteenvapautta vastaan.

Maahanmuuttoa pitää saada kritisoida ilman, 
että kaikki keskustelu leimataan vihapuheeksi. 
Kun SDP:n Jouni Backman vaatii ”nollatolerans-
sia kaikkeen sellaiseen kommentointiin, joka voi 
vaikuttaa asenteisiin esimerkiksi maahanmuutta-
jia kohtaan” tulee mieleen taannoinen Tanskan 
Mohammed-pilakuvajupakka. Silloin monet niin 
muslimit kuin ei-muslimitkin vaativat, että kaikki 
materiaali, joka voi loukata jotakuta muslimia, pi-
tää kieltää. Epäilemättä sellaista materiaalia on usein 
julkaistu Vapaa Ajattelija -lehdessäkin.

Hannu Visti kirjoittaa blogissaan osu-
vasti: ”Jos kiellämme ’vihapuheen’ päät-
tämättä hyvin tarkasti etukäteen, mikä 
on vihapuhetta ja mikä ei, kirjoitamme 
lainsäädäntöön termin, joka muistut-
taa sisällöllisesti Orwellin rikosajatus-
ta. Kukaan ei oikein tiedä, mitä se 
on, mutta se voi olla mitä hyvän-
sä jos vallankahva niin päättää. 
Työläisten paratiiseissa oli käytös-
sä ”vallankumouksen vastusta-
minen”, joka myöskin tarkoit-
ti kaikkea mahdollista pahaa ja 
joka antoi vallankahvalle näen-
näisen oikeuden ampua ke-
net hyvänsä väärien mieli-
piteiden takia.”

Helsingin keskustan 
”Hiljaisuuden rikko-
misen” mielenosoituk-
sessa 31. heinäkuuta 
vaadittiin ”Stop Viha”, 
”Hiljaisuus täytyy rikkoa” 
ja ”Vihapuheita ei salli-
ta.” Otsikko ei ehkä ole 
kaikkein osuvin kun ot-
taa huomioon Breivik-
keskustelun metelitason, 
mutta jos vihapuheen 
määritelmää nyt laven-
netaan ja sen sovellus-
kynnystä madalletaan, 
niin seurauksena on vää-
ränlaisen hiljaisuuden 
synnyttäminen: mieli-
valtaisen sensuurin ja pelonsekaisen hiljaisuuden.

Ja mitä tulee itse vihaan, niin kommenteista pää-

tellen osa mielenosoittajista epäilemättä omaa itse 
vihan tunteita Anders Breivikiä, hänen tekojaan ja 
äärioikeistoa kohtaan. Ja mikäpä siinä: onhan viha 
loppujen lopuksi luonnollinen ja terve tunne, joka 
herää ihmisessä hänen havaitessaan räikeää vääryyt-
tä ja joka antaa voimia taistella havaittua vääryyttä 
vastaan. Niinpä sen lisäksi, että etiikka tulee erottaa 
tosiasioista, täytyy viha tunnetilana erottaa vihan 
kohteesta ja seurauksista. Viha on historian aikana 
johtanut pahan lisäksi paljoon hyvään ja viha tulee 
eettisesti tuomittavaksi vain, jos sillä on tuomitta-
va kohde tai se, jos vihaaja syyllistyy tuomittaviin 
tekoihin.

roHkeaT krisTiTyT soTuriT

Breivik on uskonnollinen ihminen kahdessa mie-
lessä: hän on kristitty ja hän on fanaattinen. 

Kristinusko ja raamattu ovat jääneet suhteel-
lisen vähälle huomiolle mediassa verrattuna 

muihin tekijöihin, joita on mainittu hänen 
vaikuttimikseen. Breivik kirjoittaa ”vii-

dentoista ikäisenä päätin, että haluan 
kasteen ja konfirmaation Norjan 

valtionkirkkoon. Olen 100 pro-
senttisesti kristitty.” Breivik ru-

koilee jumalaa, käy kirkossa ja 
uskoo pääsevänsä taivaaseen.

Muut kristityt voivat toki väit-
tää, että Breivik ei ole oikea kristit-
ty, tai että hänen kristillisyydellään 
ei ole merkitystä hänen toiminnas-
saan. Breivik kuitenkin itse koros-

taa sangen selväsanaisesti uskon-
tonsa merkitystä. Hän kirjoit-

taa kymmeniä sivuja teemasta 
”Kristinuskon tuoma oikeu-
tus taistelulle”. Hän siteeraa 
niin vanhan kuin uuden-

kin testamentin sotaan 
ja taisteluun kiihot-

tavia kohtia kuten 
”Jumala lähtee liik-
keelle, ja hänen vi-
hollisensa hajaan-
tuvat [...]. Niin 
kuin vaha sulaa 

tulen hohteessa, niin 
tuhoutuvat väärämieli-

set Jumalan edessä.” (Psalmi 68), 
”Ylistetty olkoon Jumala, joka antaa voi-

mia, opettaa käteni sotaan ja sormeni taistelemaan.” 

(psalmi 144), ”Jos noudatatte minun käskyjäni, 
[…] eivät viholliset pääse tuhoamaan maata, vaan te 
ajatte heidät pakosalle ja kukistatte heidät. Viisi teis-
tä ajaa pakoon sata vihollista, sata teistä ajaa pakoon 
kymmenentuhatta, ja he kaatuvat teidän miekkaan-
ne” (3 Mooses 26) sekä Jeesuksen kehotus ”Jolla ei 
ole rahaa, myyköön viitan päältään ja ostakoon mie-
kan.” (Luukas 22:36) 

Breivik perustelee taistelua islamia vastaan raama-
tullisella ”itsepuolustuksella”, siteeraten Mooseksen 
kirjasta ”Jos varas saadaan kiinni talosta ja hänet 
surmataan, ei ketään tästä tuomittako.” Breivikin 
mukaan ”on siis täysin ok tappaa varas, joka mur-
tautuu taloosi; se on itsepuolustusta. Sinulla on oi-
keus puolustaa kotiasi, perhettäsi ja omaisuuttasi, 
raamattu sanoo. […] Islamin meneillään olevassa 
Euroopan valloituksessa jokaista sotilastoimea vihol-
listamme vastaan on pidettävä itsepuolustuksena.” 
Breivikin mukaan jokaisen kristityn tulee tehdä täs-
tä johtopäätöksensä, ”nousta Jumalan voimaan” ja 
opetella ”todelliseksi Jumalan soturiksi”.

Breivik myös piikittelee tunnettuja ateisteja. 
Kunniansa saavat kuulla muun muassa Richard 
Dawkins, Thomas Paine, Voltaire, Nietzsche, 
Marx ja Freud, joiden Breivik totaa olevan surku-
teltavia moraalittomia olentoja, jotka kuolinvuo-
teellaan katuivat ateismiaan. Breivikin mukaan ”ko-
vapintaisinkin ateisti kääntyy Kristuksen puoleen 
viimeisellä hetkellään.” Muun muassa Voltairen ker-
rotaan sanoneen: ”ihmiset ja Jumala ovat minut hy-
länneet... minä joudun helvettiin” ja Thomas Painen 
katuneen syvästi Age of Reason kirjan kirjoittamista.

Breivik käyttää satoja sivuja Islamin ja kristinus-
kon historiallisen kamppailun kuvaamiseen 700-lu-
vulta tähän päivään saakka. Hän ihannoi keskiajan 
ristiretkissä muslimeja vastaan taistelleita temppeli-
ritareita, käyttää temppeliritarien punaista ristisym-
boliaan kirjoituksissaan ja käyttää omana tittelinään 
”Euroopan temppeliritarien komentaja”. Breivik 
ihailee keskiajan paaveja, jotka lähettivät ristiretkiä; 
hänen mielessään kristittyjen tulisi yhdistyä takai-
sin yhdeksi eurooppalaiseksi katoliseksi kirkoksi ja 
aloittaa uudelleen modernit ristiretket islamia vas-
taan. Kaikilla kristityillä on Breivikin mukaan risti-
retkiin ei vain oikeus vaan jopa velvollisuus.

Breivik siteeraa paljon mediankin esille ottamaa 
”anti-jihadista” Gates of Vienna -blogia. Blogi on 
saanut nimensä Wienin historiallisesta merkityk-
sestä Ottomaanien yrityksissä valloittaa Eurooppaa 
1400 – 1600-luvuilla. Tämä 300-vuotinen jakso 
saa Breivikiltäkin paljon palstatilaa. Ajanjakso näki 
useita sotia Itävallan Habsburgien ja Ottomaanien 

valtakunnan välillä. Kolme kertaa peräkkäisinä vuo-
sisatoina muslimiarmeijat etenivät kirjaimellisesti 
Wienin porteille saakka mutta kristittyjen armei-
jat pystyivät joka kerta pysäyttämään niiden pää-
sy pidemmälle. Viimeisempänä ja suurimpana oli 
vuonna 1683 Wienin piiritys ja taistelu, joka päättyi 
Euroopan valtioiden muodostaman ja paavin siu-
naaman ”pyhän liittouman” voittoon. Liittouman 
joukkojen komentaja, Puolan kuningas Jan III 
Sobieski sanoi taistelun jälkeen Julius Caesaria 
mukaellen - mutta uskonnollisemmin – ”Tulimme, 
näimme, jumala voitti.”

Mediassa on paljon keskitytty siihen, mikä oli 
Breivikin inspiraatio ja innoittaja, joka pisti liik-
keelle hänen vihan, fanaattisuuden ja deluusioi-
den kierteensä. Voimme nähdä, että kristinuskolla, 
raamatulla ja kristittyjen historiallisella taistelulla 
muslimeja vastaan on merkittävä rooli innoittaja-
na muiden tekijöiden rinnalla. Breivikin ajatusten 
eri lähteiden keskinäisten painoarvon pohdiske-
lu ei kuitenkaan ole mielestäni oleellisin kysymys: 
samat tekijät ovat innoittaneet epäilemättä kym-
meniä tuhansia ennen Breivikiä ja tulevat innoitta-
maan tämän jälkeenkin samanlaiseen ajatuskiertee-
seen. Oleellista on se, että vain häviävän pieni osa 
Breivikin tavalla ajattelevista ihmisistä käytännös-
sä toimii Breivikin tavalla – ellei näin olisi eläisim-
me jatkuvasti keskellä sotatilaa ja murhia. Suurin 
osa Breivikin ajatuksellisista opetuslapsista jää vain 
unelmoimaan terroristiksi ryhtymisestä muttei kos-
kaan siirry käytännön tekoihin, koska pelkää toi-
mintaa ja sen seurauksia - ja hyvä niin. Mikä sit-
ten saa todellisen terroristin voittamaan pelkonsa 
ja toimimaan vakaumuksensa mukaisesti? Breivik 
kirjoittaa:

”On hyödyllistä uskoa kuolemanjälkeiseen elä-
mään, koska usko tekee sinusta tehokkaamman so-
tilaan. Hengellisesti itsevarma yksilö, joka ei pelkää 
kohtaloaan, pelkää vähemmän kuolemaa ja siksi toi-
mii itsevarmemmin ja ammattimaisemmin sotatoi-
missa. Siksi uskonto on oleellinen osa sodankäyntiä, 
mutta OLEELLINEN marttyyrioperaatioissa. […] 
Suosittelen vahvasti, että ennen operaatiota käyt kir-
kossa ja nautit pyhän ehtoollisen. Kuten tiedämme, 
se kuvaa viimeistä ateriaa, jonka Jeesus jakoi opetus-
lastensa kanssa ennen pidätystään ja ristiinnaulitse-
mistaan. Sinun pitää myös pyytää Jumalalta sovitus-
ta aiemmista synneistäsi. Pyydä Jumalaa valmistau-
tumaan kirkon marttyyrin saapumiseen. […] Minä 
tulen pääsemään taivaaseen, kuten kaikki muut kir-
kon marttyyrit ennen minua.”

Ilman uskonnon toimintaan rohkaisevaa luon-
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Kuntien seurakunnilta hankkimassa pienille kou-
lulaisille tarkoitetussa perusopetuksen iltapäivätoi-
minnassa on tullut esiin henkilökunnan ohjaamaa 
uskonnon harjoittamista muun muassa ruokaru-
kouksen muodossa. Tapauksia on ilmennyt jopa 
Helsingissä, jossa kirkkoon kuulumattomien lasten 
osuus on maan suurin. Uskonnon harjoittaminen 
ei kuulu tällaiseen lakisääteiseen toimintaan. Niin 
kuntien kuin vanhempien on syytä valvoa asiaa. 
Vapaa-ajattelijain mielestä toiminnan harjoittajien-
kin tulisi olla uskontojen suhteen neutraaleja.

Opetushallitus on antanut aamu- ja iltapäivätoi-
mintaan uudet ohjeet, jotka tulivat voimaan 1. elo-
kuuta 2011. Ohjeiden mukaan kunta voi järjestää 
perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan itse tai 
hankkia sitä myös ostopalveluna muulta julkisen tai 
yksityisen palvelun tuottajalta tai antamalla avustus-
ta palvelun tuottajalle. 

Pari vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan 
noin puolet toiminnasta on hankittu järjestöiltä 
tai seurakunnilta. Seurakuntien osuus oli kaikki-
aan noin 20 prosenttia. Helsingissä kaupunki on 
nyt sopinut seurakuntayhtymän kanssa 40 ryhmäs-
tä, ja sopimuksia on myös noin 40 järjestön kanssa. 
Tiettävästi useampi sata lasta jää tänä syksynä silti 
vaille ohjattua paikkaa.

Jos kunta ostaa palvelun seurakunnalta tai avus-
taa seurakunnan järjestämää toimintaa, kyseessä ei 
periaatteessa ole seurakunnan uskonnollinen kerho-
toiminta, vaan lakisääteinen julkinen toiminta, jossa 
jokaisen palveluntuottajan tulee noudattaa ohjeita 
ja sopimuksia. Kunnan ja palvelun tuottajan välille 
laadittava sopimus tulee perustua Opetushallituksen 
ohjeiden mukaisiin kasvatustavoitteisiin. Sopimus 
voidaan tehdä joko ostopalvelusta tai avustuksen 
antamisesta palvelun tuottajalle. Yksityisiä palve-
lun tuottajia ovat järjestöt, yhdistykset ja yhtiöt. 

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että seurakun-
tien ja seurakuntayhtymien mainitaan olevan julki-
sia palvelujen tuottajia.

Vapaa-ajattelijain liiton mielestä kuntien ei tu-
le antaa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimin-
taa ollenkaan uskonnollisten yhteisöjen, seura-
kuntien tai seurakuntayhtymien hoidettavaksi. 
Omantunnon vapauden kannalta luotettavampi ta-
pa toiminnan järjestämiseen on joko kunnan oma 
toiminta muun muassa leikkipuistojen ja koulujen 
yhteydessä tai vain yleiseen palveluun sopivien jär-
jestöjen, yhdistysten ja yritysten käyttäminen. Liitto 
on antanut asiasta lausunnon vuonna 2009. 

Mikäli kunnat kuitenkin antavat liiton kannan 
vastaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottamista 
myös uskonnollisten seurakuntien tai yhdyskuntien 
hoidettavaksi, niitä koskevissa avustus- tai ostopal-
velusopimuksissa sekä niiden valvonnassa tulisi kiin-
nittää erityinen huomio siihen, että toiminta ei ole 
luonteeltaan uskonnollista eikä siihen sisälly uskon-
non harjoittamista esimerkiksi ohjattujen rukoilujen 
muodossa.

ValVonTa VanHempien VasTuulla

Valvonnan varmistaminen käytännössä edellyttää 
myös vanhempien aktiivisuutta. Ongelmien ilme-
tessä oppilaan vanhempien on syytä ottaa heti yh-
teyttä kunnan opetusvirastoon. Asiasta on toivot-
tavaa informoida myös Vapaa-ajattelijain liittoa tai 
sen paikallista yhdistystä, joka voi osaltaan reagoida 
asiassa.

Vapaa-ajattelijain liiton lausunnossa vaadittiin, 
että niin perusopetuslaissa, Opetushallituksen pää-
töksessä aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteista 
kuin kuntien toimintasuunnitelmissa tulee kiinnit-
tää huomiota uskonnottomien ajatuksen-, oman-

Uskonnon 
harjoittaminen ei 
kuulu koululaisten 
iltapäivätoimintaan

netta Breivikin fanaattisuus olisi mitä ilmeisimmin 
jäänyt sanalliseksi uhoamiseksi niin kuin lähes kai-
killa muilla hänen uskonveljillään. Tätä voi verrata 
9/11 muslimi-terroristien rohkeuteen: ilman uskon-
toaan he eivät luultavasti olisi omanneet tarpeeksi 
rohkeutta pahoihin tekoihinsa ja lienee varmaa, että 
viimeisinä hetkinään he turruttivat pelkonsa ajatte-
lemalla taivasosuutta ja neitsyitä, jonka he ovat saa-
massa palkintona ”marttyyrioperaatiostaan”.

Emme voi estää vihaa. Mutta voimme toivoa us-
kontojen roolin vähenemistä, jolloin vähenee myös 
uskontojen välinen viha ja ennen kaikkea uskovais-
ten rohkeus toteuttaa vihaansa väkivallalla. Breivik 
kirjoittaa: ”Yksi uskova ihminen vastaa voimaltaan 
100 000 ihmistä, joilla on vain kiinnostuksen koh-
teita.” Usko jumalaan voi antaa voimia vahvoihin 
toimiin hyvässä ja pahassa. Kuoleman ja rankaisun 
pelko ovat hyviä asioita, jotka fanaattinen usko voi 
kriittisesti heikentää.

fanaaTTisuuden kierre

Ihmisellä pitää olla elämässään tärkeitä asioita, 
jotta elämä olisi mielekästä. Mutta ei ole hyväk-
si, jos jokin asia nousee aivan hirvittävän tärkeäksi. 
Patologinen tärkeyden tunne johtaa fanaattisuuteen. 
Fanaattisuudessa tarkoitus alkaa pyhittämään kei-
not. Fanaatikolle hänen tavoitteistaan tulee pakko-
mielle ja itsetarkoitus: havaitut ja kuvitellut uhkat 
moninkertaistuvat hänen mielessään massiivisiksi. 
Hänen näkemys omasta merkityksestään ja roolis-
taan kasvaa mielettömiin mittoihin ja hänelle kehit-
tyy ylitsevuotava varmuuden tunne: minä (tai me) 
olen oikeassa, muut väärässä. Tätä kuvaa ateisti-fi-
losofi Bertnard Russelin toteamus: ”Maailman on-
gelma on se, että typetykset ovat sikavarmoja mut-
ta fiksut ovat täynnä epäilystä.” Fanaatikon kuva 
ympäristöstään polarisoituu mustavalkoiseksi: hän 
näkee ihmisten olevan joko puolellaan tai häntä 
vastaan. Irrationaaliset ja tunnepohjaiset argumen-
tit saavat hänessä valtaa ja johtavat harhakäsityksiin. 
Harhakäsitykset puolestaan lisäävät hänen fanaatti-
suuden kohdetta kohtaan tuntemaansa tärkeyttä ja 
syntyy negatiivinen itseään ruokkiva kierre.

Fanaattisuuden vastakohta on maltillisuus, jota 
edustaa kiinalainen sananlasku ”Mikään ei ole niin 
tärkeää kuin kalliopuutarhan hoito eikä sekään ole 
kovin tärkeää.” 

Toki tämä aforismi puolestaan ampuu yli toiseen 
suuntaan, mutta se on kuitenkin hyvä pitää mielessä 
vertailukohtana kun haetaan kultaista keskitietä asi-
oiden sopivalle tärkeydelle.

Anders Breivik tarjoaa osuvan esimerkin fanaat-
tisuudesta, mutta fanaattisuuden kierrettä täytyy 
myös vapaa-ajattelijoiden varoa niin yksilöinä kuin 
yhteisönä. Ajamamme asiat maailmankatsomus-
ten tasa-arvosta, uskonnottoman maailmankuvan 
arvokkuudesta ja uskontojen erioikeuksien poista-
misesta ovat toki tärkeitä, mutta niistä ei saa tulla 
liian tärkeitä, jos haluamme välttää fanaattisuuden 
noidankehän. Aina kun lipeämme määrätietoises-
ta mutta maltillisesta toiminnasta fanaattisuuteen, 
kääntyvät sanamme ja toimemme tavoitteitamme 
vastaan ja menetämme uskottavuutemme.

Ennen kesän liittokokousta kirjoitti liiton ex-pu-
heenjohtaja Erkki Hartikainen blogissaan otsikolla 
”Mihin Vapaa-ajattelijain liiton kaappauksella täh-
dätään”: ”Vastaus on sama kuin edellisissä kaappa-
uksissa: Kirkon viides kolonna haluaa Pekka Elon 
johdolla poistaa Ruotsin mallin mukaisen uskon-
nonopetuksen vastustuksen Suomesta. Täydellinen 
puhdistus on tarpeen, jotta Vapaa-ajattelijain liitosta 
saadaan pelkkä Suomen humanistiliiton sokea käs-
kyläinen.” Ehkäpä tämä kelpaa esimerkiksi todelli-
suusvääristymästä, joka syntyy liian suuresta asioi-
den tärkeydestä, uhkakuvista ja me-vastaan-muut 
polarisaatiosta: omien vapaa-ajattelija-kollegojen 
ja ateisti-hengenheimolaisten näkeminen kirkon 
kätyreinä.

* * *
Muistakaamme Voltairen ajattelun tiivistelmä: 

”Olen eri mieltä kanssasi, mutta puolustan kuo-
lemaan saakka oikeuttasi ilmaista mielipiteesi.” 
Vapaa-ajattelijain liitto on useaan otteeseen histori-
ansa aikana vaatinut laajaa katsomuksen ja mielipi-
teen ilmaisun vapautta. Olemme vaatineet juma-
lanpilkkalain kumoamista ja puolustaneet niin Jussi 
Halla-ahon kuin omaakin oikeuttamme kirjoit-
taa kaikista uskonnoista sellaisillakin tavoilla, jotka 
loukkaavat uskovaisia. Se että Anders Breivik viha-
si Islamia ja murhasi viattomia, ei voi eikä saa vai-
kuttaa tähän sen enempää kuin mitkään muutkaan 
maailman valitettavat tosiasiat.

Tarkoitus ei pyhitä keinoja. Uskonnollinen ajat-
telu ja fanaattisuus joskus pyhittävät, kuten kä-
vi Anders Breivikille, ristiretkiä ja vahvaa katolista 
kirkkoa haikailevalle kristitylle. Jatkakaamme sa-
nanvapauden puolustamista fanaattisuus ja väkivalta 
tuomiten, rauhallisesti mutta määrätietoisesti. Se on 
paras vastaus Breivikille, joka on toistaiseksi onnis-
tunut liian hyvin tavoittelemassaan huomion kalas-
telussa ja konfliktin lietsonnassa.

Robert j. Brotherus

uuTiseT
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Seinäjoella 
erottiin kirkosta 
pedon luvun 
verran

tunnon- ja uskonnonvapauden turvaamiseen. Nyt 
1. elokuuta voimaan tulleissa Opetushallituksen 
ohjeissa mainitaan erikseen saamelaisten, romanien, 
maahanmuuttajien sekä viittomakielisten erityises-
tä huomioon ottamisesta, mikä on oikein, mut-
ta uskonnottomien huomioon ottamisesta ei ole 
mainintaa.

Kasvatustavoitteet ovat sinänsä oikein hyviä. 
Uskontokasvatusta tai uskonnon opetusta ei mainita 
eettisen kasvatuksen yhteydessä; toisaalta viitataan 
esiopetuksen jatkumoon ja perusopetuksen arvo-
pohjaan. Samalla painotetaan kodin kanssa sovitta-
via kasvatuksellisia periaatteita ja käytäntöjä.

Opetushallituksen ohjeiden mukaan kunnilla 
on kokonaisvastuu ja niiden tulee tänä syksynä hy-
väksyä toimintasuunnitelma, joka on laadittu aa-
mu- ja iltapäivätoiminnan perusteet ja paikalliset 
olosuhteet huomioon ottaen. Tulisi määritellä sel-
keä työnjako koskien ostopalvelusopimusten teke-
mistä ja valvonnan toteuttamista sekä avustuksista 
päättämistä ja valvonnan toteuttamista. Toimintaa 
tulee jatkossa arvioida ja myös julkaista arvioinnin 

tuloksia.
Vanhempien lisäksi myös yhdistysten on paikal-

laan seurata kuntien toimintaa omantunnon ja va-
kaumuksen vapauden näkökulmasta niin päivä-
hoidon, esiopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan 
kuin perusopetuksen alueilla. Tarvittaessa epäkoh-
tiin on syytä puuttua ottamalla yhteyttä kunnan toi-
mijoihin, tuomalla asioita paikalliseen julkisuuteen 
sekä myös tiedottamalla liitolle, joka muodostaa ko-
konaiskuvaa tilanteesta, antaa tukea ja pyrkii vaikut-
tamaan valtakunnallisella tasolla asioihin.

Esa ylikoski

Viitteet:
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perus-
teet. opetushallitus. Määräykset ja ohjeet 2011:1; 
http://wwwoph.fi/download/131412_po_aamu_ja_il-
tapaivatoiminnan_perusteet_2011.pdf
Lausunto selvitykseen aamu- ja iltapäivähoidosta, 
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot/apip-
toiminta

Raamatussa luku 666 mainitaan pedon lukuna, 
jota on pidetty pahuuden merkkinä mystiikassa. 
Paikallinen sanomalehti Seinäjoen sanomat ker-
toi elokuussa, että juuri tuon verran, 666, erosi 
Seinäjoella kirkosta viime vuonna. Edellisenä vuon-
na eroajia oli puolta vähemmän eli 327.

Etelä-Pohjanmaata ja sen kasvukeskusta 
Seinäjokea pidetään vankkana kirkon tukialuee-
na, puhutaan niin sanotusta raamattuvyöhykkees-
tä, jossa evankelisprotestanttinen uskonto leimaa 
paikallista kulttuuria. Kirkon herätysliikkeistä erityi-
sesti körttiläisyys on voimissaan Seinäjoella ja sen 
lähikunnissa.

Seinäjoen sanomien mukaan kirkko on ryhtynyt 

vastaiskuun kadotettujen jäsenten saamiseksi takai-
sin ruotuun. Seinäjoen kirkkoherra Tapio Luoma 
on lähettänyt henkilökohtaisesti jokaiselle kirkosta 
eronneelle kirjeen, jossa hän pyytää eronneita kerto-
maan eronsa syistä. Lehden mukaan toistaiseksi pa-
lautetta on kuitenkin tullut varsin vähän.

– Etelä-Pohjanmaalla kuulutaan kuitenkin vielä 
paljon kirkkoon. Tilanne on täysin erilainen Etelä-
Suomessa. Täällä katsotaan, että kuuluu kuulua 
kirkkoon. Se on luonteva asia, Seinäjoen seura-
kunnan viestintäjohtaja Leena Hautala vakuuttaa 
Seinäjoen sanomien haastattelussa.

M.O.

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. 050 408 5332 (Esa Ylikoski) 
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 6 D 20 
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
uuTiseT
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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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      TieTo – TeoriasTa TieTeenfilosofiaan

oulunseudun Vapaa-ajaTTelijaT ry. järjesTää lauanTaina 26. marraskuuTa 
kello 12.00 – 15.00 oulun suomalaisen yHTeiskoulun lukiossa (maunonkaTu 1) 
symposiumin, jonka aiHeena on TieTo – TeoriasTa TieTeenfilosofiaan.

dosenTTi, fT riku juri alusTaa aiHeesTa Tiedon ongelma filosofian HisToriassa.
TeoreeTTisen filosofian yliopisToleHTori, fT panu raaTikainen kerToo 
TieTeenfilosofian uusisTa TuulisTa.

            Tilaisuus on maksuTon

            oulunseudun Vapaa-ajaTTelijaT ry.


