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Petri Karisma

Suomen sosiaalidemokraattinen 
puolue hyväksyi Forssassa vuon-
na 1903 puolueohjelman, jonka 

vaatimukset olivat hyvin edistykselliset. 
Vuosien varrella lähes kaikki tavoitteet 
on saavutettu, mm. 8 -tunnin työpäivä 
ja oppivelvollisuus. Uskontoa koskevis-
sa vaatimuksissa on edistytty heikoiten. 
Forssan ohjelmahan vaatii uskonnon 
osalta seuraavaa:

”Uskonto on julistettava yksityisasi-
aksi. Kirkko on erotettava valtiosta ja 
kirkolliset sekä uskonnolliset yhdys-
kunnat katsottava yksityisiksi yhdis-
tyksiksi, jotka itse järjestävät sisälliset 
asiansa. Uskonnonopetus on poistetta-
va kouluista.”

Yllä olevista kohdista vain uskon-
nonopetuksessa on tapahtunut jotain 
kehitystä. Uskonnonopetus on vähen-
tynyt merkittävästi ja uskonnottomille 
on saatu oma aine - elämänkatsomustie-
to. Uskonnonopetuksesta ja sen asemas-
ta käydään koko ajan keskustelua, joka 
kertoo, että tilanne elää.

Kirkon ja valtion erosta kyllä keskus-
tellaan jossain määrin, mutta mitään 
ratkaisevaa asian suhteen ei ole tapah-
tunut. Kirkosta eroaminen tulee aikaa 
myöten rapauttamaan kirkon uskotta-
vuuden niin pahasti, että kirkon ja val-

tion erottaminen otetaan oikeasti esitys-
listalle eduskunnassa. Mikä se semmoi-
nen kansankirkko on, jonka kansa jät-
tää...

Tavoite, joka on jäänyt aivan lasten 
kenkiin, on uskonnon julistaminen yk-
sityisasiaksi. En itse muista, onko asi-
asta käyty edes kunnollista keskustelua. 
Yksi syy keskustelun vähyyteen voi olla 
asian määrittelemättömyys. Monikaan 
ei pysty ajattelemaan, mitä tarkoittaa 
uskonnon julistaminen yksityisasiaksi. 
Onneksi tähän tarjoaa vastauksen apu-
laisoikeuskansleri Mikko Puumalainen 
päätöksessään, joka koski käräjäharta-
ustilaisuuksien järjestämistä.

EU tulee hätiin,  
kun Suomessa ei osata!
Apulaisoikeuskansleri Mikko Puuma-
lainen on selvittänyt 17.1.2012 anta-
massaan päätöksessä tarkkaan, mikä on 
uskonnon yksityisyyden laita Euroo-
pan ihmisoikeussopimuksessa ja miten 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
asiaa tulkinnut.

Suomessa on lainsäädännössä läh-
detty ajatuksesta, että henkilön ei tarvit-
se osallistua oman vakaumuksen vastai-
seen uskonnon harjoittamiseen. Paljon 
on aiheuttanut kiistaa, mikä on uskon-
non harjoittamista ja mikä ei. Eduskun-
ta on mm. linjannut, että yksi virsi ei tee 
tilaisuudesta uskonnon harjoittamista, 
joten ilmeisesti kaksi virttä tekee.

Euroopan ihmisoikeussopimus läh-
tee varsin erilaisista lähtökohdista tar-
kastelemaan ongelmaa. Euroopan ih-
misoikeussopimuksen lähtökohta on, 
että henkilö ei saa joutua tilanteeseen, 
jossa hän joutuu suoraan tai välillisesti 
paljastamaan, onko hän uskossa tai us-
konnoton. Euroopassa siis koetaan, et-
tä henkilön oikeuksia on loukattu jo sii-
nä vaiheessa, kun hän joutunut tilaisuu-
den luonteen takia kieltäytymään tilai-
suuteen osallistumisesta.

Euroopan ihmisoikeussopimus on 
tässä asiassa huomattavasti suoravii-

vaisempi, kuin Suomen venkoileva ta-
pa. Kun noudatetaan eurooppalaista ta-
paa, jossa kenenkään ei tarvitse paljas-
taa omaa vakaumustaan, eikä osallistua 
oman vakaumuksensa vastaiseen us-
konnon harjoittamiseen, päästään mo-
nista ongelmatilanteista.

Euroopan ihmisoikeussopimus sisäl-
tää myös periaatteen julkiselle vallan-
käyttäjälle asetetusta neutraalisuuden 
ja puolueettomuuden vaatimuksesta. 
Julkisen vallan käyttäjä ei saa profiloi-
tua niin, että neutraalisuus uskontoi-
hin ja vakaumuksiin vaarantuu. Kaik-
kien ihmisten tulee kokea olevansa yh-
tä tervetulleita julkiseen tilaan. Julkisen 
vallan toimijoiden tulee pitää huoli, et-
tä kansalainen ei joudu vastentahtoisesti 
ja/tai oman edun vastaisesti kertomaan 
vakaumustaan.

Julkisen tilan neutraalisuus
Mitä tarkoittaa se, että noudatamme 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
linjaamaa ajatusta? Suomessahan on 
aivan normaalia, että suurin osa va-
rusmiehistä vannoo valan ja pienem-
pi osa varusmiehistä antaa vakuutuk-
sen. Varmasti on joukko varusmiehiä, 
jotka eivät halua kertoa vakaumustaan, 
joka saattaa olla valtavirrasta poikkea-
va. On hyvin mahdollista, että jois-
sain yksiköissä varusmies saattaa jou-
tua kiusaamisen kohteeksi, koska on 
poikkeava.

Mielenkiintoisin tilanne on kouluis-
sa. Jos kouluissa otetaan käyttöön tark-
ka linja, että kenenkään vakaumusta ei 
saisi paljastaa, eikä henkilöllä olisi vel-
vollinen paljastaa vakaumustaan, niin 
koulussa tulee muuttumaan paljon. Yk-
si mielenkiintoinen kysymys on, miten 
oppilaat jaetaan eri katsomusaineisiin 
paljastamatta oppilaan vakaumusta.

Toisaalta on hiukan erikoista, että 
vasta nyt ajatellaan, että uskonnollista 
vakaumusta ei tarvitsisi paljastaa. Ei-
hän poliittista vakaumusta ole koskaan 
kyselty?
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Uskonto on

Pääkirjoitus
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Kolme homo- ja naisvastaista lähetysjärjestöä 

menetti tukensa – Sisäministeri älähti

Kolme kielteisesti seksuaalivähem-
mistöihin ja naispappeuteen suh-
tautuvaa lähetysjärjestöä menet-

ti Helsingin seurakuntayhtymän lähetys-
määrärahat vuosille 2012-2014. Yhteinen 
kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa Kansan-
lähetyksen ja Kylväjä- sekä Sanansaattajat- 
lähetysyhdistysten tuet, koska niiden ei 
katsota noudattaneen kirkon linjaa.  

Äänestyksiä jouduttiin käymään kol-
me ennen kuin päätös saatiin aikaan, 
sillä järjestöjen edustajat pitivät tiukasti 
ja tunteikkaasti puoliaan. Mikäli järjes-
töt pitävät kiinni sukupuolisesta syrjin-
nästä ja homovastaisuudesta, tuki lop-
puu vaiheittain kokonaan. 

Sisäministeri Päivi Räsänen (KD) 
otti Helsingin Sanomien mielipidesi-

vulla kantaa tukensa menettäneiden lä-
hetysjärjestöjen puolesta. Räsänen ei pi-
dä itseään jäävinä kysymyksessä, vaikka 
hänen aviomiehensä Niilo Räsänen on  
Kansanlähetyksen alaisen Kansanlähe-
tysopiston rehtori.

Seurakunnat tukevat ulkomaille 
suuntautuvaa käännytystyötä yli 700 
000 eurolla vuodessa. Seurakuntien 
tiukkeneva asenne kirkon ääriliikkei-
tä vastaan on toivottu, joskin myöhäs-
sä ja liian pienessä mittakaavassa tuleva 
reaktio. Niin kauan kuin kirkko polkee 
seksuaalivähemmistöjen ja naisten oi-
keuksia, tulisi kirkon keskittyä sisäisten 
ihmisoikeusongelmiensa korjaamiseen 
muiden käännyttämisen sijaan.

Perussuomalainen ateismi - Soini äänessä

Perussuomalaisten puheenjohtaja 
Timo Soini luonnehti YLEn Astu 
Tarinaan-ohjelmassa ateisteja hy-

vin mielenkiintoisesti:
”Jotta pystyy olemaan ateisti, täytyy 

uskoa siihen ettei usko mihinkään. Ja 

ateistihan on lähempänä totuutta kuin 
penseä ihminen. Penseätä ei kiinnosta 
mikään, ateisti vastustaa jotain mihin 
hän ei usko mutta jonka tietää olevan 
olemassa.”

Katoliselle Soinille tekisi ehkä hyvää 
tutustua ateismin perusteisiin hieman 
tarkemmin.

Kolmen epäonnistuneen yrityk-
sen jälkeen uskonnoksi Ruotsis-
sa hyväksytty kopimismi (Mis-

sionerande Kopimistsamfundet) on 
herättänyt maailmalla hilpeyttä. Tie-
dostojen jakamiseen internetissä pai-
nottuva uskonto nimeää opinkappaleik-
seen muun muassa internetin pyhyyden, 
tiedostonjakelun eettisyyden ja tiedon 
yksityistämisen vastustamisen. 

Kopimismissa ei uskota jumalolen-
toihin tai yliluonnollisiin tapahtumiin, 

vaan kopimistit pilailevat muiden us-
kontojen kustannuksella. Perusajatus 

on väärin käännetty jae Raamatusta, ja 
pyhä symboli on muunneltu kopio yin-
yang-merkistä. Uskonnon pyhään sym-
boliin on lisätty kopioimista ja liittämis-
tä tietokoneella kuvaavat Ctrl-C ja Ctrl-
V-merkit.

Kopimistien ”pyhä” symboli merkit-
see kopioimista ja liittämistä.

Kantelu päätti Seinäjoen  
hartaustilaisuudet

Seinäjoen käräjäoikeus on saanut 
apulaisoikeuskanslerilta moitteet 
hartaustilaisuuden järjestämises-

tä valtion tiloissa. Asiasta kantelivat pai-
kalliset vapaa-ajattelijat. Seinäjoen kärä-

jäoikeudessa, eli nykyisessä Etelä-Poh-
janmaan käräjäoikeudessa, järjestettiin 
tammikuussa 2009 istuntokauden ava-
jaisten yhteydessä käräjähartaustilai-
suus, kuten perinteenä oli.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puu-
malainen pitää uskonnollisten tilai-
suuksien järjestämistä valtion tilois-
sa virka-aikana ongelmallisena. Kyse 
on Puumalaisen mukaan julkisen val-
lan puolueettomuudesta ja yhdenver-
taisuudesta. ”Vaikka perinteet ovatkin 
arvokkaita, julkisen vallan tulee turva-
ta perusoikeuksien toteutuminen”, Puu-
malainen huomauttaa.

Puolustusvoimien tilanteen käsittely jatkuu

Eduskunnan apulaisoikeusasiamie-
hen toimisto on pyytänyt Pääesi-
kunnalta lisäselvityksiä koskien 

varusmiehiin kohdistuvan kirkollisen 
työn oppituntien pakollisuutta ev.lut. 
kirkon jäsenille. Samalla kiinnitetään 
huomiota siihen, että elämänkatsomus-
tiedon opetuksen tavoitteista ja aiheista 
ei ole mitään hallinnollisia määräyksiä. 
Kirkkoon kuulumattomat varusmiehet 
joutuvat nyt hakemaan vapautusta kir-
kollisesta työstä ja uskonnon harjoitta-
misesta. Tämä on syrjivä, epäkunnioit-
tava ja loukkaava käytäntö. Neutraalin 
elämänkatsomustiedon ja etiikan tu-
lee olla kirkkoon kuulumattomien en-

sisijainen vaihtoehto, johon ei tarvitse 
erikseen hakea. 

Pääesikuntaa pyydetään myös il-
moittamaan eduskunnan apulaisoike-
usasiamiehen aiemmassa päätökses-
sään esittämien kannanottojen mahdol-
lisesti aiheuttamista jatkotoimenpiteistä. 
Kannanotot koskivat puutteita ns. nega-
tiivisen uskonnonvapauden toteuttami-
sessa. Pääesikunnan tuli antaa selvitys 
10.2.2012 mennessä. 

Vapaa-ajattelijain liitto on antanut lau-
sunnon Puolustusvoimien katsomukselli-
sen tasa-arvon parantamiseksi elokuussa 
2011. Vapaa-ajattelijat toivovat, että puo-
lustusvoimia kehitettäisiin katsomusneut-

raaliin suuntaan. Suomi on nykyään mo-
nikulttuurinen maa ja tämän tulisi näkyä 
myös puolustusvoimissa.

Myös Kansainvälinen humanistiliit-
to IHEU hyväksyi elokuussa kannan-
oton, jossa vaaditaan ei-uskonnollisen 
henkilöstön pestaamista eri maiden 
puolustusvoimien palvelukseen tur-
vaamaan yhdenvertaisesti myös uskon-
nottomille psykososiaalista ”pastoraa-
lista” tukea. 

Mitäs me Toiset - Esa Ylikosken artikkelista

Esa Ylikosken 29-sivuinen artik-
keli ”Uskonnottomat toisina ar-
meijassa ja koulussa” on julkais-

tu teemakirjassa Toiset, joka on Vasem-
mistofoorumin Peruste-julkaisusarjan 
numero 2/2011. Artikkelin empiirises-

sä osassa käydään ”pidemmän kaavan 
mukaan” kriittisesti läpi puolustusvoi-
mien Yleistä sisäpalveluohjesääntöä se-
kä Espoon kaupungin ja seurakuntayh-
tymän yhteistyösopimusta. Julkaisun 
muissa artikkelissa lähestytään ”toise-
utta” useista eri näkökulmista, sekä teo-
reettisista että joidenkin vähemmistöjen 
ihmisoikeusnäkökulmasta. 

” 
Monikultuurisuuden 

tulisi näkyä 
puolustusvoimissakin

Ruotsin uusi piraattiuskonto  
naureskelee valtauskonnoille

” 
Kopimistit uskovat 

internetin pyhyyteen

Keravan päivähoitojärjestelmä on aiheuttanut 
päänvaivaa paikallisille. Kasvissyöjäperheen 
lapselta evättiin oikeus kasvisruokaan, kun-

nes perheen vanhemmat keksivät sanoa hoitopaik-

Kasvisruokaa vain uskovaisille! kaan perheen olevan buddhalainen ja 
vaativan kasvisruokaa katsomuksen-
sa tähden. Tämän jälkeen vaatimuk-
seen suostuttiin.

Keravan kasvissyöntitapaus ei var-
masti ole ainoa laatuaan ja on hyvä esi-
merkki katsomusten epätasa-arvosta 
yhteiskunnassa. Siinä missä uskonnot-
toman eläinsuojelullinen vakaumus ei 
riittänyt perusteeksi saada kasvisruo-
kaa, uskonto riitti.
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Koostanut Suvi Auvinen

Prometheus-leiri eli tuttavallisem-
min protu on uskonnollisesti ja 
poliittisesti sitoutumaton aikuis-

tumisleiri. Leirejä järjestää Promethe-
us-leirin tuki ry, joka myös kulkee ni-
mellä Protu. Prometheus-leireillä poh-
ditaan nuorten itsensä kannalta kiin-
nostavia ja ajankohtaisia aiheita. Leirin 
tarkoituksena ei ole tarjota valmiita vas-
tauksia vaan haastaa leiriläisiä omaeh-
toiseen ajatteluun. Protu on poliittisesti 
ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, 
jonka toimintatavat pohjautuvat huma-
nistiseen elämänkatsomukseen. Protua 
erehdytään joskus luulemaan Vapaa-
ajattelijain liiton nuorisotoiminnaksi 

 �Katsaus Prometheus-leireihin

tulta levittämässä
muutamia kesässä. Toiminta kuiten-
kin kasvoi vauhdilla ja kasvaa edel-
leen: kesällä 2012 järjestetään leire-
jä jo noin seitsemänkymmentä. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa kymmenien 
nuorten työpanosta vuoden ympäri, 
kun leiripaikat varataan, ohjaajat ja 
apuohjaajat rekrytoidaan ja koulute-
taan, leiriesite toimitetaan jne. Lisäksi 
joka kesä muutama sata vapaaehtois-
ta ohjaajaa ja apuohjaajaa suunnittelee 
ja tekee leireistä totta. Toiminta on to-
dellista nuorisotyötä, sillä suurin osa 
yhdistyksen aktiivisista toimijoista on 
alle tai hiukan yli 20-vuotiaita, itse lei-
rin käyneitä nuoria. 

Kenelle?
 � Prometheus-leirille ovat tervetulleita 
kaikki 8. luokan käyneet nuoret riip-
pumatta heidän poliittisesta tai maa-
ilmankatsomuksellisesta vakaumuk-
sestaan.

 � Leirit on tarkoitettu 8.-9. luokan 
käyneille, mutta sitä vanhemmille 
(16-19 -vuotiaille) on tarjolla myös 
ns. seniorileirejä, joita järjestetään 
vuonna 2012 neljä kappaletta. Lisäk-
si yli 20-vuotiaille järjestetään kaksi 
aikuisleiriä.

 � Prometheus-leiri on tarkoitettu kai-
kille, jotka ovat kiinnostuneita poh-
timaan leirin teemoihin liittyviä ky-
symyksiä. Leirin näkökulma ei ole 
uskonnollinen, ja enemmistö leiri-
läisistä onkin uskontokuntiin kuulu-
mattomia nuoria. 

Mitä leirillä tapahtuu?
 � Prometheus-leiri kestää viikon, 
yleensä sunnuntaista sunnuntaihin. 
Leiriviikko rakentuu nuorten elä-
mässä ajankohtaisten ja askarrutta-
vien teemojen ympärille. 

 � Viikon aikana käsiteltäviä teemoja 
ovat erilaisuus ja syrjintä, päihteet ja 
riippuvuus, yhteiskunta ja vaikutta-
minen, tulevaisuus, maailmankuvat 

tai ateistiseksi järjestöksi. Tämä ei pidä 
paikkaansa. Seuraavassa luodaan katsa-
us protuleirien käytäntöön ja arvoihin.

Prometheus-leirien  
synty ja kasvu
Ensimmäinen Prometheus-leiri pidet-
tiin Suomessa vuonna 1989, kun ylä-
asteen elämänkatsomustiedon oppi-
laat kehittivät ajatuksen kristittyjen 
rippikoulua vastaavasta aikuistumis-
menosta. Ensimmäisen leirin järjes-
ti Filosofian ja elämänkatsomustie-
don opettajat FETO ry, ja Promethe-
us-leirin tuki ry perustettiin seuraava-
na vuonna. Kun Protu perustettiin, se 
oli pieni yhdistys ja leirejäkin oli vain 

ja -katsomukset, ihmissuhteet ja sek-
suaalisuus sekä ympäristö. 

 � Tavoitteena on rakentaa pala palalta 
omaa elämänkatsomusta sekä pääs-
tä kuulemaan muiden mielipiteitä 
ja löytää perusteluja omilleen. Viik-
koon kuuluu lisäksi leirielämää: sau-
nomista, laulamista, iltanuotioita, 
yhdessäoloa ja tunnelmointia. 

 � Ryhmä on tiivis, sillä yhdelle leirille 
osallistuu yleensä vain 7-16 leiriläistä. 
Leirin alussa toisilleen vieraat ihmiset 
muuttuvatkin viikon aikana läheisiksi, 
joskus jopa elinikäisiksi ystäviksi. 

 � Leirin lopuksi järjestetään Promet-
heus-juhla, jonne leiriläisten per-
heenjäsenet ovat tervetulleita juhlis-
tamaan lapsensa askelta kohti aikui-
suutta. 

Protun teemat
Monet leirin käyneet nimeävät pro-
tun tärkeimmäksi anniksi keskuste-
lut muiden leiriläisten ja ohjaajien 
kanssa. Vaikka käsittelytavat poikke-
avat toisistaan, ovat teemat samat jo-
ka leirillä:

Prometheuksen

” 
Prometheus-leirille ovat tervetulleita kaikki 8. luokan 

käyneet nuoret riippumatta heidän poliittisesta tai 
maailmankatsomuksellisesta vakaumuksestaan
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Protulta

Jumalaton: Hanna Nikkanen

eväät elämään
Vuonna 1995 Prometheus-leirit olivat  ivelä uusi ja suhteellisen tuntematon 
asia. Tietokirjailija Hanna Nikkanen päätyi protulle sattumalta – leiri teki 
vaikutuksen joka on kantanut vuosien yli tähän päivään saakka.

Suvi Auvinen

”Heti siitä lähtien kun ensimmäisen ker-
ran ET-tunnilla kuulin Prometheus-lei-
ristä tiesin, että se on mun juttu”, muis-
telee toimittaja ja tietokirjailija Hanna 
Nikkanen omaa kokemustaan Promet-
heus-leiristä. ”Oli selvää etten uskon-
nottoman perheen lapsena menisi rip-
pileirille, mutta koska leireily on kivaa 
olin ajatellut että jollekin leirille olisi 
hauska mennä.”

Nikkanen kävi oman protunsa vuon-
na 1995, jolloin leirit olivat huomatta-
vasti marginaalisempi ilmiö kuin ny-
kyään. ”Kukaan ystävistäni ei ollut me-
nossa leirille, enkä varmasti olisi kuullut 
koko leiristä ilman loistavaa ET-opetta-
jaamme,” Nikkanen kertoo. 

Vantaan Länsimäki jossa Nikka-
nen kävi peruskoulua oli jo 1990-lu-
vun puolessavälissä edelläkävijä ET-
opetuksessa. Monikulttuurisen alueen 
koulua kävi kolmetoista eri kansal-
lisuutta. Alueella asui paljon perhei-
tä, joiden lapsille ET-opetus oli ainoa 
mahdollisuus koska oman uskonnon 
opetusta ei ollut tarjolla. Kahdeksan-
nella luokalla ET-opettaja piti yhden 
tunnin jolla esitteli protuleiriä, ja siitä 
hetkestä Nikkanen tiesi lähtevänsä lei-
rille tulevana kesänä.

Koulusta itse  
valittuihin piireihin
Nikkanen oli alusta asti vakuuttunut sii-
tä, että protu olisi hänelle sopiva vaihto-
ehto: ”Rippileirille menivät lähes kaik-
ki luokkakaverini koska se oli tapa. Pro-
tu sen sijaan oli jotain mitä itse valitsin. 
Siellä tuli ensimmäistä kertaa olo, että 
on jossain samanhenkisessä seurassa, 
piireissä jotka itse valitsen.  Että nämä 
ihmiset täällä edustavat omissa koulu-
luokissaan sitä samaa hahmoa joka olin 
omassa koulussani.”

Protuleirit ovat kuuluisia hyväs-
tä ilmapiiristään ja avoimesta keskus-

telukulttuurista. Erityisesti Nikkasel-
le jäi mieleen yhteiskunta-päivä. ”Sil-
loin pääsi keskustelemaan eutanasiasta, 
abortista, kuolemantuomiosta”, Nikka-
nen kertoo. ”Yläasteella ei koulussa oi-
kein keskusteltu vakavista aiheista, kos-
ka luokassa oli aina niitä joita aiheet ei-
vät kiinnostaneet. Olin kaivannut sellai-
sia keskusteluja todella paljon, ja leirillä 
kaikki halusivat puhua ja ilmapiiri oli 
vapautunut.”

”Protulla kävin keskusteluja joita en oli-
si varmasti ilman leiriä käynyt siinä vai-
heessa. On hyvä joutua neljätoistavuotiaa-
na pohtimaan elämän suuria kysymyksiä. 
Jos en olisi päätynyt protulle, olisi mennyt 
vuosia ennen kuin olisin joutunut miet-
timään sellaisia asioita”, Nikkanen pohtii.

Elinikäisiä 
vaikutuksia
Hanna Nikkanen 
pohtii protun vai-
kuttaneen elämäänsä 
monella tasolla. ”Lei-
rillä oli paljon ensim-
mäisiä kertoja. Vaikka 
olin kotoa oppinut esi-
merkiksi sen, että sek-
suaalivähemmistöihin 
kuuluvia ihmisiä ilman 
muuta suvaitaan, en ol-
lut koskaan keskustel-
lut aiheesta kenenkään 
seksuaalivähemmistöön 
kuuluvan ihmisen kans-
sa”, Nikkanen muistelee. 

”Leirillä koin sellaista lä-
heisyyttä ja lämpöä johon 
en ollut ennen törmännyt. 
Se oli paljon enemmän 
kuin pelkkä leiri. Edelleen 
osa parhaista ystävistäni on 
protukuvioista tuttuja, jäin 
mukaan toimintaan vuo-
siksi.”

Nikkanen oli oman leirinsä jälkeen 
vuosia protu-yhdistyksen hallitukses-
sa ja päätoimitti protulehteä vuosina 
1998-2000. Oman leirinsä jälkeen hän 
oli lisäksi kolmella leirillä apuohjaaja-
na. ”Protukuvioissa oppi tekemään asi-
oita itse. Yhdistyksessä nuori ihminen 
sai vastuuta jota ei olisi annettu missään 
muualla. Protussa opin paljon myös jär-
jestötoiminnasta, ja tämä oppi on ollut 
korvaamattoman arvokasta”, Nikkanen 
kertoo.

”Protu muokkasi pitkälti sitä, kuka 
minusta tuli. Muiden protulaisten kans-
sa mietittiin sitä mitä meistä tulee, mi-
tä haluamme elämillämme tehdä. Nyt 
vuosia myöhemmin on hauska katsoa 
taaksepäin ja huomata että saavutim-
me sen mitä halusimme”, Nikkanen to-
teaa ja sanoo suosittelevansa leiriä läm-
pimästi kaikille.

Hanna Nikkanen
 � Helsinki
 � toimittaja/tietokirjailija
 � s. 16.3.1981
 � Protulehden päätoimittaja  
vuosina 1998-2000

Protu teki Hanna Nikkasen elämään pysyvän vaikutuksen 
Myyttinen Prometheus  tuo tulen ihmisille

ERILAISUUS JA SYRJINTÄ
Erilaisuus ja syrjintä -päivänä pureudu-
taan mm. erilaisuuden ja samanlaisuu-
den käsitteisiin sekä pohditaan syrjin-
nän syitä ja syntymekanismeja, yksilöl-
lisyyttä ja yhteisöllisyyttä, minuutta ja 
identiteettiä, stereotypioita ja sosiaali-
sia rooleja.

PÄIHTEET JA  
RIIPPUVUUS
Teemapäivänä pohdiskellaan omaa suh-
tautumista päihteisiin ja tarkastellaan 
päihteiden käytön laaja-alaisempia vai-
kutuksia mm. lähipiiriin, yhteisöön ja 
ympäristöön. Riippuvuus-teeman alla 
käsitellään erilaisia riippuvuuksia sekä 
niiden ja haitattomien tottumusten vä-
listä eroa.

YMPÄRISTÖ
Ympäristöteemaa käsitellään pohtimal-
la, mitä kaikkea ympäristö on ja miet-
timällä omaa suhdetta ympäristöön ja 
omien tekojen vaikutusta siihen. Tee-
man käsittely antaa aineksia oman ym-
päristön tutkimiseen ja siihen vaikutta-
miseen. Ympäristöaiheet nousevat esiin 
myös muina päivinä. 

IHMISSUHTEET JA  
SEKSUAALISUUS
Miten ihmissuhteet toimivat ja mitä 
on rakkaus? Miten sosiaaliset normit 
liittyvät seksuaalisuuteen? Ihmissuh-
teet ja seksuaalisuus -päivänä mieti-
tään vastauksia myös näihin ja leiril-
lä olevia askarruttaviin kysymyksiin. 
Silloin pohditaan myös itsetuntoa, ke-
hollisuutta, kauneutta, seurustelua ja 
seksiä.

YHTEISKUNTA JA  
VAIKUTTAMINEN
Teemaan sisältyy yhteiskunta-käsit-
teen ja siihen liittyvien termien avaa-
mista ja mm. oman paikan, vaikutta-
misen tarpeen ja vaikuttamismahdol-
lisuuksien pohtimista. Teeman päi-
vänä voidaan vaikka perustaa omat 
yhteiskunnat pienryhmissä ja tutkail-

la, mitä kaikkea yhteiskunta tarvitsee 
toimiakseen. 

TULEVAISUUS
Miten voin vaikuttaa tulevaisuuden kehi-
tyksen suuntaan? Mitä on aika ja onnel-
lisuus, entä menneisyys? Omien tulevai-
suuden tavoitteiden, toiveiden ja pelko-
jen pohtiminen ja hahmottaminen ovat 
olennainen osa aikuistumista, ja niitä 
käsitellään myös protuleireillä. Tulevai-
suuspäivänä kuitenkin pohditaan myös 
koko maailman tulevaisuutta ja nykypäi-
vän merkitystä tulevan kannalta. 

MAAILMANKUVAT JA  
-KATSOMUKSET
Maailmankuvat ja -katsomukset -tee-
ma herättää uusia ajatuksia ja antaa 
välineitä oman maailmankatsomuk-
sen muodostamiseen ja selkiyttämi-
seen. Päivän aikana erotellaan myös 
teeman käsitteitä: mitä eroa on maa-
ilmankuvilla, -katsomuksilla, uskon-
noilla ja elämäntavoilla? Eettiset ja mo-
raaliset kysymykset nousevat esiin ku-
ten myös omien arvojen sekä mielipi-
teiden synnyn ja perustelun pohdinta. 

Kuka  
Prometheus?
Prometheus on kreikkalaisessa mytolo-
giassa titaani, joka varasti jumalilta tu-
len ihmisille. Prometheus oli kapinalli-
nen luonne,? joka tasapainoili sopuisuu-
den ja vihan välillä. Hän oli yhtä ovela 
kuin ylijumala Zeus ja yhtä ristiriitai-
nen kuin ihmiset. Prometheuksen tulta 
kuvaa liekkimalja-symboli, joka on laa-
jassa käytössä uskonnottomien keskuu-
dessa. Nimi Prometheus merkitsee ”etu-
käteen ajattelevaa”.

Protu numeroina:
Prometheus-leirin käy vuosittain 900–
1000 nuorta, noin 1,5% ikäluokasta

 � Kaiken kaikkiaan vuosina 1989–2010 
leiriläisiä on ollut yhteensä yli 11 000

 � Kesällä 2006 Prometheus-leirille 
osallistuneista nuorista yli 60 % opis-
keli koulussa elämänkatsomustietoa 

 � Kesän 2009 leiriläisille tehdyn ky-
selyn tulosten mukaan noin 30 pro-
senttia protuleirin käyneistä nuoris-
ta kuuluu kirkkoon ja/tai käy myös 
rippileirin

 � Vuoden 2010 lopussa Protu-yhdistyk-
seen kuului 4153 jäsentä

 � Vuonna 2012 järjestetään 73 leiriä, joi-
den tiedot löytyvät osoitteesta protu.fi

” 
Leirin tarkoituksena ei ole 
tarjota valmiita vastauksia
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Suvi Auvinen

Vihreiden kansanedustaja Outi 
Alanko-Kahiluoto kirjoitti blo-
gissaan alkuvuodesta 2012 koke-

muksestaan viime syksyltä. Alanko-Ka-
hiluodolla oli työharjoittelussa yhdek-
säsluokkalainen tyttö, joka hakeu-
tui eduskuntaan suorittamaan 
opinto-ohjaukseen kuulu-
vaa työelämään tutustumis-
jaksoa. Alanko-Kahiluo-
to oli kysynyt harjoittelijal-
taan, olisiko tällä mielessä 
epäkohta, johon tämä haluai-
si eduskunnassa puuttua. Har-
joittelija halusi nostaa esiin kysy-
myksen uskonnon ja elämän-
katsomustiedon opiskelijoi-
den yhdenvertaisuudesta.

Joskus pieni ihminen saattaa voida vaikuttaa asioihin suuren koneiston sisällä. Yhdeksäsluokkalainen  

tyttö toivoi työelämään tutustumisjaksollaan eduskunnassa kaikille mahdollisuutta valita uskonnon  

sijaan elämänkatsomustieto. Toive johti kirjalliseen kysymykseen ja opetusministerin vastaukseen.

Alanko-Kahiluoto kirjoittaa blogis-
saan aiheesta seuraavasti:

”Kukaan ei ole Suomessa velvollinen 
osallistumaan omantuntonsa vastaises-
ti uskonnon harjoittamiseen. Perustus-
laki koskettaa meistä jokaista, myös ala-
ikäistä lasta ja nuorta. Suomessa on kui-

tenkin valtionkirkko. Tämän vuoksi 
myös kirkkoon kuuluvan oppi-

laan on pakko osallistua us-
konnon opetukseen, vaik-
ka haluaisi valita elämän-
katsomustiedon. Pe-

ruskoululaisen ja 
lukiolaisen on 

S u o m e s -
sa osallis-

tuttava uskonnon opetukseen, ellei sit-
ten eroa kirkosta, johon alaikäinen tar-
vitsee huoltajansa suostumuksen. Si-
ten todellinen uskonnonvapaus riippuu 
pitkälti vanhemmista. Kirkkoon kuulu-
vankin tulisi kuitenkin saada opiskella 
elämänkatsomustietoa niin halutessaan. 
Kirkkoon kuulumaton saa nimittäin it-
se valita, osallistuuko uskonnon vai elä-
mänkatsomustiedon opetukseen. Sa-
ma valinnanvapaus tulisi olla kirkkoon 
kuuluvalla.”

Alanko-Kahiluoto valmisteli harjoit-
telijansa kanssa kirjallisen kysymyk-
sen, jossa opetusministeri Jukka Gus-
tafssonilta kysyttiin voisi tällä hallitus-
kaudella tehtävän perusopetuksen tun-
tijaon uudistamisen yhteydessä ottaa 
esille elämänkatsomustiedon ja uskon-
non opiskelijoiden yhdenvertaisuuden, 
ja voisiko lainsäädäntöä uudistaa si-
ten, että kirkkoon kuuluva oppilas voisi 
osallistua myös elämänkatsomustiedon 
opetukseen eroamatta kirkosta.

Vastaksessaan Gustafsson kirjoit-
taa: ”Asia on keskeinen oppilaiden us-
konnonvapauden toteutumisen näkö-
kulmasta. Asiasta käydyn keskustelun 
valossa on syytä tarkastella perusteelli-
sesti uudestaan onko tarkoituksenmu-
kaista tai perusteltua rajoittaa kirkkoon 
kuuluvien oppilaiden oikeutta osallis-
tua elämänkatsomustiedon opetukseen 
ja heidän vanhempiensa oikeutta vali-
ta lapsellensa opetettava katsomusaine.”

Opetus- ja kulttuuriministeriös-
sä valmistellaan parhaillaan perusope-
tuksen tavoitteita ja tuntijakoa. Yhte-
nä tavoitteista on vahvistaa arvokasva-
tusta, johon elämänkatsomustieto olisi 
hyvä oppiaine. Alanko-Kahiluoto päät-
tää tekstinsä seuraavasti: ”ET antaa op-
pilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, su-
vaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvoste-
lukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elä-
mänkatsomustiedon muuttaminen 
valinnaiseksi oppiaineeksi olisi edistys-
askel kohti arvoiltaan suvaitsevaisem-
paa yhteiskuntaa.”

ET-opetusta  kaikille!

Outi Alanko-Kahiluoto perää kaikille 
oikeutta elämänkatsomustiedon 
opetukseen

” 
Todellinen  

uskonnonvapaus 
riippuu vanhemmista
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ET?Mikä ihmeen
ET eli elämänkatsomustieto on peruskoulun ja lukion oppiaine. Se on katsomusaine, 
joka tällä hetkellä on tarkoitettu niille, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan. 
Vapaa-ajattelijoiden mielestä ET tulisi avata kaikkien vapaasti valittavaksi niin, että 
myös uskontokuntiin kuuluvat voisivat halutessaan opiskella sitä uskonnon sijasta. 

ET tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden opettaa nuorille kaikkien hyväksymiä, 
uskontoihin sitoutumattomia yleismaailmallisia arvoja. Seuraavassa esittelemme 
ET:tä tarkemmin, mm. mitä se sisältää, kuinka paljon sitä valitaan ja ketkä voivat sitä 
opiskella. 

ET koulukasvatuksen keskiössä

Eero Salmenkivi

ET on uskonnottomien rinnakkais-
aine uskonnolle. Opetussuunni-
telman perusteiden mukaan ”kat-

somuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja nii-
tä koskevia merkityksiä pidetään yksi-
löiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön 
vuorovaikutuksen tuloksina”, joten mi-
tään yliluonnollisia voimia ei oppiai-
neessa oleteta todellisiksi. Näinhän ei 
toki – uskontoa lukuun ottamatta – teh-
dä muissakaan koulun oppiaineissa. Esi-
merkiksi kemiassa tai historiassa selitys, 
että asia tapahtui, koska jumala puutui 
ihmeen kautta tapahtumiin, ei ole hy-
väksyttävä vastaus. Siten ET ei lähtö-
kohdiltaan eroa useimmista koulun op-
piaineista. Uskontokuntiin kuulumatto-
muus ei myöskään sinänsä ole mikään 
katsomus, ja erilaisia uskonnottomia 
katsomuksia on monenlaisia, joten op-
piaineessa ei ole opeteta mitään erityis-
tä maailmankatsomusta. Tämän takia ja 
koska humanistiseen perinteeseen liit-
tyvät eettiset ohjeet ovat hyvin yleispäte-
viä ja kaikille sopivia, oppiainetta on ke-
hitetty yleiskasvatukselliseen suuntaan.

ET:ssä opetetaan katsomuksellista 
yleissivistystä ja hyvää elämää edistä-
viä taitoja, kuten toisen huomioon otta-
mista ja eettisen ajattelun taitoja. Jotta 
oppiaine ei muodostuisi oppilaiden ai-
vopesuksi jonkinlaiseen tulkintaan ny-

ky-Suomen arvomaailmasta, Suomen 
virallisesti hyväksymät kansainväli-
set eettiset periaatteet ovat oppiainees-
sa erityisen keskeisessä roolissa. Näistä 
ensisijaisena voi pitää ihmisoikeusetiik-
kaa – onhan ET itsekin tavallaan oman-
tunnonvapauden ilmaus, joka sai kehi-
tykselleen pontta Erkki Hartikaisen 
vuonna 1978 YK:lle tekemästä ihmisoi-
keuskantelusta. Muita periaatteita ovat 
demokratia, rauha ja suvaitsevaisuus. 
Vuoden 1994 opetussuunnitelman pe-
rusteista lähtien keskeiseen asemaan on 
noussut myös kestävä kehitys.

Koska ET:ssä opetetaan juuri niitä 
asioita, joihin Suomi on kansainvälises-
ti sitoutunut ja joita maassa on pidetty 
kasvatuksellisesti arvokkaimpina, ET:n 
opetus on hyvin lähellä opetussuunni-
telman arvoperustan opettamista. Siten 
oppiainetta voi vähäisestä oppilasmää-
rästään huolimatta pitää maamme yleis-
sivistävän koulutuksen kasvatuksellises-
ti keskeisimpänä oppiaineena.

ET:n opetus
ET:ssä ei siis opeteta mitään erityistä 
katsomusta tai perinnettä. ET:n tavoit-
teena on kehittää oppilaan omaa iden-
titeettiä ja katsomusta. Tämä merkit-
see lähtemistä oppilaan omasta maail-
masta ja oppilaan oman arvoja ja asen-
teita koskevan pohdinnan herättämistä 
ja tukemista. Oppilaslähtöisyydessään 
ET edustaakin nykyaikaisen kasvatus-

Koostanut Lasse Pylkki

tieteen ja suomalaisen perusopetuksen 
parasta perinnettä.
    Perusopetuksen alaluokilla oppilaan 
maailmasta lähteminen merkitsee arki-
päivän ongelmien käsittelemistä keskus-
telun, tarinoiden ja pohdinnan keinoin. 
Kansainvälisesti tällaista pohtivaa arvo- 
ja asennekasvatusta on edustanut eri-
tyisesti ns. filosofiaa lapsille -liike. Sik-
si elämänkatsomustiedon opetuksella 
on myös alimmilla luokilla ollut lähei-
nen suhde filosofointiin. Perusopetuk-
sessa tämä ei tarkoita mitään filosofi-
an perinteen muistiin painamista vaan 
avointa keskustelua ja pohdiskelua. 

Perusopetuksen ylimmillä luokilla 
ja lukiossa mukaan tulee katsomuksel-
lisen yleissivistyksen ja arvostelukyvyn 
laajentaminen perehtymällä erilaisiin 
katsomuksiin ja moraalipohdintoihin. 
Koska lukiossa filosofia on erillinen op-
piaine, on ET:tä erityisesti 2003 opetus-
suunnitelman perusteissa profiloitu toi-
saalta nuoren omakohtaiseen elämän-
katsomukselliseen etsintään, toisaalta 
erilaisiin kulttuurintutkimuksen aluei-
siin, kuten antropologiaan.

    Opettajalle ET-keskustelujen joh-
taminen asettaa melko suuria vaatimuk-
sia. Opettajan tulee olla avoin kuuntele-
maan lasten ja nuorten mielipiteitä. Tä-
mä avoimuus ei kuitenkaan merkitse 
sitä, että kaikki mielipiteet ovat yhtä hy-
viä. Niin keskustelussa kuin käytännön 
toiminnassakin toisia pitää kunnioit-
taa eikä heitä saa vahingoittaa. Opetta-
jan tehtävänä on lapsen ja nuoren omis-
ta lähtökohdista saada hänet tunnista-
maan opetussuunnitelman arvoperusta 
sekä ymmärtämään esimerkiksi suvait-
sevaisuuden ja demokratian arvo ja nii-
den puolesta esitetyt perustelut. Koska 
ET:n opetusjärjestelyissä ja opettajien 
pätevyydessä on paljon parannettavaa, 
edellä mainitut ja opetussuunnitelmata-
solla ilmeiset ET:n vahvuudet eivät vali-
tettavasti aina toteudu oppiaineen ope-
tuksessa käytännön tasolla.

FT Eero Salmenkivi toimii ET:n ja filoso-
fian didaktiikan yliopistonlehtorina Hel-
singin yliopiston opettajankoulutuslai-
toksessa

ET:n keskeiset  
sisällöt yläasteella
Kansalaisuus ja hyvä 
yhteiskunta

 � yhteiskuntateorian perusteet, 
demokratia

 � politiikka, toimiminen 
kansalaisena, kestävä kehitys

 Katsomusten maailma
 � katsomusten historiaa, 
katsomusvapaus

 � maailmankuva, 
maailmankatsomus ja 
elämänkatsomus

 � tieto ja tutkimus, luonnollinen ja 
yliluonnollinen

 � uskonto ja uskonnottomuus, 
oma elämänkatsomus

Kulttuuri
 � kulttuurin tutkimus, kulttuuri ja 
luonto

 � kulttuuri ja yhteisö, suomalainen 
kulttuuri, suvaitsevaisuus

 � käsityksiä ihmisen ja luonnon 
suhteesta: humanistinen, 
utilistinen, mystinen ja 
luontokeskeinen

Etiikka ja hyvä elämä
 � etiikan pääsuuntia ja 
peruskysymyksiä, nuoren 
moraalinen kasvu

 � ihmisoikeusetiikka, 
ympäristöetiikka

 � monikulttuurisuus eettisenä 
kysymyksenä

Tulevaisuus
 � tulevaisuuden tutkiminen
 � luonnon ja yhteiskunnan 
tulevaisuus, maailmanperintö

 � minun tulevaisuuteni, toimiminen 
tulevaisuuden hyväksi

ET:n sisällöt lukiossa
 � Hyvä elämä
 � Maailmankuva
 � Yksilö ja yhteisö
 � Kulttuuriperintö ja identiteetti
 � Maailman selittäminen katso-
musperinteissä

 � Syventävän kurssin opetussuun-
nitelmaan kuuluu sosiologinen, 
moraalinen, antropologinen ja 
psykologinen uskontokritiikki.

” 
ET:n keskiössä ovat 

ihmisoikeudet, demokratia, 
rauha ja suvaitsevaisuus

Mitä elämänkatsomustiedossa opetetaan 

eli poimintoja opetussuunnitelman perusteista

ET päiväkodissa
Uskonnon ja omantunnon vapaus on 
perustuslain 11 §:n turvaama oikeus, 
jota esiopetusikäisten kohdalla käyt-
tää huoltaja. Esiopetukseen sisältyy 
eettistä kasvatusta ja kulttuurista kat-
somuskasvatusta. Perustuslain 6 §:n 
säännösten puitteissa esiopetukseen 
sisältyy myös uskontokasvatusta ja 
sille vaihtoehtoista elämänkatsomus-
tietokasvatusta. Huoltajan valinnan 
mukaan lapsi osallistuu tällöin joko 
järjestettyyn uskontokasvatukseen, 
elämänkatsomustietokasvatukseen 
tai muuhun opetukseen.

Elämänkatsomustieto nyt

ET numeroina
 � Elämänkatsomustietoa opetetaan 
yhtä paljon kuin uskontoa. Perus-
koulussa niitä opetetaan 11 vuosi-
viikkotuntia eli esim. niin, että ala-
luokilla niitä on joka luokalla 2 tun-
tia viikossa, yläkoulussa joka luokal-
la 1 tuntia. Koulut voivat kuitenkin 
jakaa tunnit eri vuosiluokille toisin-
kin. 

 � Lukiossa on kolme uskonnon ja ET:n 
pakollista kurssia ja kaksi vapaasti 
valittavaa syventävää kurssia

 � ET:tä opiskelevien oppilasmäärät 
ovat varsin alhaiset. Vaikka sitä opis-
kelevien prosenttimäärä on kymme-
nessä vuodessa lisääntynyt, esimer-
kiksi 2010 sitä opiskeli vain 3,2% ikä-
luokasta

 � Lukiossa määrä on hieman suurem-
pi, noin 5 % oppilaista, ja se on pysy-
tellyt pitkään samana. 

 � Ylioppilastutkinnossa keväällä 2011 
katsomusaineita kirjoittaneista ET:n 
kysymyksiin vastasi 131 oppilasta, 
ev.lut. uskonnon kysymyksiin 1456 
ja ortodoksisen uskonnon kysymyk-
siin 17 oppilasta

Kenelle?
Elämänkatsomustiedon opetukseen voi 
osallistua seuraavin edellytyksin:

 � Uskonnollisiin yhdyskuntiin (kirk-
koihin) kuulumaton opiskelee elä-
mänkatsomustietoa, tai jos vanhem-
mat niin ilmoittavat, uskontoa. 

 � Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuu-
luva  opiskelee omaa uskontoansa. 
Jos sitä ei järjestetä, hän voi opiskel-
la elämänkatsomustietoa tai koulus-
sa opetettavaa uskontoa.

 � 18 vuotta täyttänyt lukio-opiskelija 
voi itse valita, opiskeleeko uskontoa 
vai elämänkatsomustietoa.

 � Lukion syventävät ET-kurssit ovat 
avoimia kaikille lukiolaisille

 � Elämänkatsomustiedon opetus on 
järjestettävä, jos siihen oikeutettuja 
on kunnassa vähintään kolme. Suu-
rissa kunnissa näin on lähes aina.

Ongelmia ET:n järjestelyissä 
Kaikki ET:hen oikeutetut eivät valitse 
ET:tä  Peruskoulussa vain vähän yli 3% 
oppilaista valitsee ET:n. Siihen oikeu-
tettuja on kuitenkin moninkertainen 

ET oppiaineena
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määrä, sillä kirkkoon ja uskontokun-
tiin kuulumattomia on jo lähes neljän-
nes suomalaisista, noin miljoona.

MITÄ TEHDÄ
Kaikkien ET:hen oikeutettujen lasten ja 
nuorten vanhempien tulee pitää kiin-
ni oikeuksistaan ja vaatia ja valvoa, et-
tä lapsi sijoitetaan ET-ryhmään. Tämä 
vahvistaa ET:n asemaa, ja järjestelyt ja 
opetus paranevat.

Opetusjärjestelyissä ongelmia
Suurissa kaupungeissa usein jopa puo-
let luokan oppilaista opiskelee ET:tä, jol-
loin tunnit voidaan pitää samanaikaises-
ti uskonnon kanssa. Pienissä kunnissa 
ja kouluissa ET:tä lukevia on vähän, jol-
loin ryhmiä yhdistellään ja tunnit ovat 

usein joko päivän alussa tai lopussa tai 
jopa eri koulussa.

MITÄ TEHDÄ
Pienissä yksiköissä asia ei parane, ellei 
opiskelijamäärät lisäänny. 

Kaikki kunnat ja koulut eivät 
noudata nykyistä lainsäädäntöä
Varsinkin pienissä kunnissa uskon-
nottomia oppilaita ei ohjata auto-
maattisesti ET:hen. Joissakin kouluis-
sa heidät osoitetaan uskontoon eikä 
ET-vaihtoehdosta kerrota vanhem-
mille.

MITÄ TEHDÄ
Vanhempien tulee seurata tilannetta 
ja vaatia kouluja noudattamaan ohjei-

ta. Myös vapaa-ajattelijayhdistysten tu-
lee olla asiassa valppaina. Yksi tapa on 
pyytää nähtäväkseen kunnan kouluun 
ilmoittautumislomake ja tarkistaa, on-
ko se ohjeiden mukainen. Asian voi ot-
taa esille myös vanhempainilloissa.

Opettajat
Alaluokilla luokanopettajan pätevyy-
den saanut henkilö voi opettaa elämän-
katsomustietoa. Muualla pätevistä opet-
tajista on puutetta. Siksi ET:tä opettaa 
usein uskonnonopettaja. Opetuksen 
puolueettomuus saattaa silloin vaaran-
tua.

MITÄ TEHDÄ
Paljon ei ole tehtävissä, ennen kuin op-
pilasmäärät lisääntyvät.

ET:n ”esihistoriaa”

lujärjestelmän perusteista. Se ehdotti 
yhteisten oppiaineiden luetteloon sive-
ysoppia. Uskonnonopetuksesta vapau-
tetuille opetettaisiin uskontojen histo-
riaa. Kun kiista itsenäisestä siveysopis-
ta olisi viivästyttänyt peruskoulun pui-
telain hyväksymistä, sivistysvaliokunta 
esitti kansakoulusta tuttua mallia, jos-
sa siveysoppi oli yhdistetty uskonnon-
historian opetukseen. Niinpä uskon-
nonopetuksesta vapautetuille säädet-
tiin oppiaine uskonnonhistoria ja si-
veysoppi. 

Monet halusivat yhä, että uskonnon-
historia ja siveysoppi pohjautuisi edel-
leen tunnustukselliseen kristilliseen ai-
neistoon. Tämä herätti kiivasta kes-
kustelua, ja 1972 asetettiin työryhmä 
muuttamaan aineen opettajan opasta 
vähemmän tunnustukselliseen suuntaan. 

Kantelu YK:n 
ihmisoikeuskomitealle 
Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Erk-
ki Hartikainen teki 1978 YK:n ihmis-
oikeuskomitealle kantelun peruskou-
lun uskontojen historian ja siveysopin 
opetussuunnitelmasta. Komitea ratkai-
si kantelun Hartikaisen eduksi 1981 to-
deten mm.:

”Sopimusvaltio myöntää, että vaikeuk-
sia on syntynyt nykyisen opetussuunni-
telman (joka näyttää ainakin osaksi ole-

van uskonnollinen) toteuttamisessa, mut-
ta komitea uskoo, että ongelmien ratkai-
semiseksi on ryhdytty asianmukaisiin 
toimiin, eikä näe mitään syytä päätellä, 
ettei niitä saataisi ratkaistuiksi yleissopi-
muksen 18. artiklan 4. kohdan vaatimus-
ten mukaisesti nykyisten lakien puitteissa.” 

 Vuonna 1981 aikaan saatiinkin en-
simmäinen tunnustukseton uskonnon-
historian oppimäärä. Oleellisena osana 
siinä oli yleishumanistista etiikkaa il-
man sidosta uskontoon. 

Elämänkatsomustiedon  
opetus alkaa
Koko 1980-luvun alun käytiin keskus-
telua uskonnonhistoria-nimisen oppi-
aineen nimestä ja sisällöstä. Esillä oli-
vat nimet uskontotieto, etiikka sekä elä-
mänkatsomustieto. Etiikkaa oli esitet-
ty myös sekä peruskoulun että lukion 
oppiaineeksi. Perusteluksi uskonto-sa-
nan poistamiseksi nimestä esitettiin, et-
tä suurin osa aineen oppilaista tuli ko-

deista, joissa huoltajat olivat uskonnot-
tomia. Siksi opetuksen sisällönkin tuli-
si olla katsomuksellisesti puolueetonta 
ja oppiaineen nimeksi sopisi etiikka tai 
elämänkatsomustieto. 

 Vapaa-ajattelijain liiton kanta oli, et-
tä tunnustukselliselle uskontojen ope-
tukselle vaihtoehtoinen oppiaine rajat-
taisiin laissa koskemaan vain uskonnot-
tomia oppilaita.

 1983 hyväksyttiin uudet koululait. 
Niiden §:ssä 13 säädetään:

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulu-
mattomalle oppilaalle, joka ei osallistu 
1 momentissa tarkoitettuun uskonnon-
opetukseen, opetetaan elämänkatso-
mustietoa. Uskonnolliseen yhdyskun-
taan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjes-
tetä hänen oman uskontonsa opetusta, 
opetetaan huoltajan pyynnöstä elämän-
katsomustietoa. Perusopetuksen järjes-
täjän tulee järjestää elämänkatsomustie-
don opetusta, jos opetukseen oikeutet-
tuja oppilaita on vähintään kolme.

Elämänkatsomustiedon oppimäärä 
vahvistettiin 1985. Näin oli ET saanut 
virallisen aseman.

Lähteet:
Et-opetus.fi
Pekka Elo & Jaakko Linnankivi:  
Et-opetuksen historiasta: Oikeuden ja 
kohtuuden tiellä (FETO)
Wikipedia

ET tulevaisuudessa

Vapaa-ajattelijoiden ehdotus   
ET:n valinnaisuudesta
Vapaa-ajattelijain liiton liittokokous 
päätti kesällä 2011 kantanaan ehdot-
taa, että ET avataan vapaasti kaikkien 
valittavaksi. Näin myös kirkkoon kuu-
luvat voisivat valita sen uskonnon si-
jasta sekä peruskoulussa että lukiossa. 
Asiasta oli selostus edellisessä nume-
rossa. Nähtäväksi jää, eteenkö asia vai 
jääkö se hamaan tulevaisuuteen.

Kysyimme ET:n tulevaisuudesta 
myös ylemmiltä viranomaisilta
ET-tietopaketin toimittaja kysyi ET:n 
tulevaisuudesta opetusneuvos Pekka 
Elolta opetushallituksesta. 

LP: Millaisena näette ET:n lähitu-
levaisuuden? Onko mahdollista saa-
da se valinnaiseksi uskonnon kanssa?

PE: Kymmenen vuoden tähtäimellä 
valinnaisuus on mahdollista, ja jotain 
taitaa tapahtua. Se jotain voi olla kaikil-
le yhteinen katsomusaine.

LP: Minkälainen mielestänne olisi 
katsomusaineiden ihannetilanne ope-
tuksessa tulevaisuudessa?

PE: Ensimmäinen askel: tasapuoli-
nen kohtelu esimerkiksi tuntijärjeste-
lyissä, toinen askel: jokaiselle omaa eriy-
tettyä katsomusta ja sen rinnalla kaikille 
yhteistä selkeästi filosofialähtöistä etii-
kan opiskelua, joka tukee ajatteluntaito-
jen kehitystä.

ET:stä saa runsaasti lisätietoa esim.  
seuraavilta verkkosivuilta:

 � et-opetus.fi
 � Feto.fi (Filosofian ja elämäkatso-
mustiedon  opettajat Feto ry.)

 � oph.fi/säädökset ja ohjeet (Opetus-
hallitus)

” 
Ilman uskonnonopetusta 

kansan siveellisyyden 
pelättiin kärsivän

” 
Suurin osa oppilaista tuli 

uskonnottomista kodeista

Lasse Pylkki

Ruotsinvallan aikana hallitusmuoto pe-
rustui vankasti uskonnolle, kristinus-
kolle. Näin oli myös Suomessa aina itse-
näistymiseen asti. Valistus toi 1800-lu-
vun lopulla mukanaan ajatuksen us-
konnon vapaudesta. Esimerkiksi Minna 
Canth ja eräät muut halusivat perustaa 
järjestön, jonka nimeksi aiottiin Yhdis-
tys Uskonnonvapautta ja Suvaitsevuutta 
Varten. Anomus hylättiin.

 1903 perustetun Suomen Sosiaali-
demokraattisen puolueen yhtenä pääta-
voitteena oli valtion ja kirkon ero toisis-
taan. Muitakin samaa ajavia yhdistyk-
siä perustettiin, mm. opiskelijayhdistys 
Prometheus. Haluttiin luopua pakolli-
sesta uskonnonopetuksesta. Suurlakon 
1905 jälkeen perustettiinkin uskonnon-
vapauskomitea, jonka tehtävänä oli us-
konnonvapauslain valmisteleminen. 
Komitea ei keisarillisessa Suomessa saa-
nut tehdä työtään. 

Itsenäisyyden alkuaikoja: 
uskonnonhistoriaa ja siveysoppia
 Vuonna 1917 Uskonnonvapauskomitea 
esitti, että uskonnonhistoriaa opetettai-
siin tunnustuksettomana ja että sen rin-

nalla opetetaan siveysoppia. Laki us-
konnonvapaudesta astuikin voimaan 
1923. Uskonnonopetuksesta siinä sää-
dettiin seuraavaa: 

Jos uskonnonopetusta valtion tai 
kunnan ylläpitämässä tai avustamassa 
kansakoulussa, oppikoulussa tai muus-
sa oppilaitoksessa annetaan jonkun us-
kontokunnan opin mukaan, on oppilas, 
joka kuuluu toiseen uskontokuntaan 
tai joka ei kuulu mihinkään uskonto-
kuntaan, edusmiehen vaatimuksesta 
vapautettava sellaisesta uskonnonope-
tuksesta. 

Asia sai kuitenkin heti ankaraa vas-
tustusta kirkollisissa piireissä. Pelättiin 
kansan siveellisyyden kärsivän, jos kai-
kille ei opeteta kristillisyyteen perustu-
vaa pakollista siveysoppia. Myös poliit-
tiset puolueet vastustivat sitä.

 1922 valtioneuvosto antoi esityksen 
laiksi uudesta kansakoulusta. Sen mu-
kaan siveysoppi olisi ollut pakollinen 
oppiaine niille, jotka eivät osallistu us-
konnonopetukseen.

 Esitys ei mennyt läpi, mutta 1923 
säädettiin laki kansakoulun perusteis-
ta, jossa oppiaineesta käytettiin nimeä 
uskonnonhistoria ja siveysoppi. Kirk-
koon kuuluvat opiskelivat pakollista us-
kontoa. Sen mukaisesti katsomusopetus 
Suomessa sitten järjestettiin seitsemän 
vuosikymmenen ajan. 

Opetussuunnitelmat kuitenkin edel-
leen heijastivat vahvasti yhteiskunnan 
evankelisluterilaisuutta. Katsottiin, että 
uskontokuntiin kuulumattomien ope-
tuksen oli avarrettava oppilaiden hen-
kistä näköpiiriä perehdyttämällä heitä 
uskonnollisen elämän muotoihin ja ar-
voihin. Opetus oli uskontokeskeistä, ei-
kä uskonnottomia elämänkatsomuksia 
ollut olemassa. 

1957 oppiaineen nimi muutettiin us-
kontojen historiaksi ja siveysopiksi.

 Peruskouluun siirryttäessä oppiai-
neella oli kuitenkin merkitystä. Lain-
säädännössä ja opetussuunnitelmissa 
oli otettava huomioon myös uskonno-
ton katsomusopetus.

ET:n uudempi historia
1964 asetettu Peruskoulukomitea esitti 
oppiaineluetteloon uskontoa, uskonto-
jen historiaa ja siveysoppia. 1967 edus-
kunnalle annettiinkin esitys laiksi kou-
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Pikkukaupungin jumalattomat lapset

Suvi Auvinen

Venla, 10, ja Henri, 8, Luostari-
nen ovat oman koulunsa kum-
majaisia. ”Ekalla luokalla sitä kyl-

lä ihmeteltiin että miksi en ole uskon-
totunneilla”, Venla muistelee. ”Nykyään 
kaikki kyllä tietää sen että olen sen ai-
kaa toisessa koulussa et-tunnilla. Olen 
ainoa meidän koulun kolmosluokkalai-
nen joka ei käy uskonnossa.” Henri on 

myös koulunsa ainoa ekaluokkalainen 
et:ssä. ”Jotkut ei vieläkään muista ett-
en käy uskonnossa ja sitten ihmetellään 
miksi tulen kouluun eri aikaan”, Henri 
kertoo. ”Sitten selitän koko jutun alusta.”

Kun Venlalta ja Henriltä kysytään 
mikseivät he tule muiden tavoin uskon-
totunnille, lapset vastaavat syyn olevan 
se, että ”äiti ja iskä ei kuulu kirkkoon”.

Venlan ja Henrin äiti Nina Luostari-
nen kertoo lastensa olleen ihmetyksen 
aiheena päiväkodista lähtien. ”Täällä 
päiväkodissa oli joka viikko pyhäkou-
lu, ja joka kerta sitä ihmeteltiin ettei-
vät Venla ja Henri osallistuneet siihen”, 
Nina kertoo. ”Uskonto on täällä raken-
teellisesti suurempi osa päivähoitoa ja 
koulua kuin suuremmilla paikkakun-

nilla. Esimerkiksi Venlan ensimmäisen 
ja toisen luokan opettaja soitti lapsille 
joka aamu virren. Ennen ruokailua ru-
koiltiin ruokarukous. Kun kysyin voisi-
ko asialle tehdä jotain, annettiin vaih-
toehdoksi vain se, että Venla voisi seis-
tä käytävässä virren ja rukouksen ajan.” 
Pienellä paikkakunnalla ei omien oi-
keuksien perääminenkään ole niin yk-
sinkertaista, Nina pohtii: ”Olisin tietys-
ti voinut nostaa asiasta suuremman me-
telin, mutta uskon että se olisi johtanut 
vain siihen että lapsistani olisi tullut yhä 
enemmän silmätikkuja koulussaan.”

”Kunpa kaikki kävisi et:ssä!”
Venla on käynyt et-tunneilla kolme 
vuotta, koko kouluikänsä. Tunneilla on 
ehditty käsittelemään kaikenlaisia ai-
heita. ”Juuri nyt mietitään käyttäyty-
missääntöjä, miten eri tilanteissa sopii 
käyttäytyä. On myös mietitty esimer-
kiksi mitä tarkoittaa rehellisyys”, Venla 
kertoo tunneistaan. Henri kertoo tun-
neilla käsitellyn muun muassa sitä, mil-
tä eri tunteet tuntuvat. Suosikki kaikis-
ta tunneista on kuitenkin helppo löytää: 

”Kerran tutustuttiin eri ammatteihin ja 

mentiin leipomaan sämpylöitä koulun 
ruokalaan, se oli paras tunti!”

Yksi asia Venlaa harmittaa koko 
et:ssä: ”Se on eri koulussa. Joudun me-
nemään eri aikaan kuin muut kouluun 
ja odottamaan koulutaksia pakkasessa. 
En tunne siitä koulusta oikein ketään, 
olisi paljon kivempi olla omien luokka-
kavereiden kanssa. Kunpa kaikki kävi-
si et:ssä!”

Henristä ikävintä on ”yksi taksitä-
ti” ja se, ettei koulun vaihdon takia tun-
tien väliin jää kunnon välituntia. Henri 
on käy kuitenkin mielellään et:ssä eikä 
vaihtaisi uskontoon: ”Luokkakaverit on 
kertoneet että uskontotunnilla lauletaan 
jotain rukouslauluja. Ja melkein kaikki 
on sitä mieltä että uskonto on tylsin ai-
ne koulussa.”

Nina on samaa mieltä: ”Mielestäni 
uskontoa ei pitäisi opettaa kouluissa ke-
nellekään. Valtionkirkko on menneen 
maailman reliikki, on älytöntä että sen 
asemaa vaalitaan koulun sisällä.” Hyvik-
si vaihtoehdoiksi uskonnonopetukselle 
hän nimeää esimerkiksi etiikan tai ”kiva 
koulu” projektin, joka pyrkii hyvän kou-
luilmapiirin luomiseen ja kiusaamisen 
ehkäisyyn. ”Ei siinä ole mitään mieltä 
että lapsille opetetaan 2000 vuotta van-
haa saagaa koulussa monta vuotta”, Nina 
sanoo. ”Ei uskonnonopetuksella ole mi-
tään tekemistä tämän maailman kanssa 
jossa nykyään elämme.”

Vaihtoehtoja ajattelulle
Paimio on hyvä esimerkki siitä, kuinka 
uskonnottomat eivät pidä puoliaan et-
opetuksen suhteen. Esimerkiksi Hen-
rin luokka-asteella samassa koulussa 
on kahdeksan uskontokuntiin kuulu-
matonta lasta, mutta näistä vain Hen-
ri käy et:ssä. Lapsista saataisiin koulul-
le oma ryhmä kasaan jos kaikki et:hen 
oikeutetut valitsisivat sen uskonnon si-
jaan. Nyt Henri ja Venla menevät tun-
neille opettajan luo toiseen kouluun eri 
puolelle Paimiota.

Et:ssä käymistä ei koulun puolelta 
alunperin tehty helpoksi. ”Venlan opet-
taja sanoi ensimmäisellä luokalla että 

” 
Valtionkirkko on menneen 

maailman reliikki

” 
Uskontoa ei pitäisi 

 opettaa kenellekään

Venla voisi mennä et-tunneille, mutta 
että meidän vanhempien tulisi kuljet-
taa häntä itse eri koulujen välillä”, Nina 
muistelee. ”Vasta kaksi vuotta myöhem-
min Henrin mennessä kouluun meille 
selvisi, että olisimme olleet koko ajan oi-
keutettuja taksikyytiin lapsille!”

Pienellä paikkakunnalla uskonnotto-
mana eläminen ei ole ollut aina helppoa 
eikä et-opetuksen saaminen ole ollut it-
sestäänselvyys. Onko lasten saaminen 

et-tunneille ollut kaiken vaivan ja tais-
telun arvoista?

Ninan mielestä on. ”Haluan että lap-
sistani kasvaa ihmisiä 2010-luvun maa-
ilmaan. Haluan että heillä on eväinä 
koulusta vaihtoehtoisia ajatusmalleja, 
käsitys siitä että eri ihmiset ajattelevat 
asioista eri tavoin”, Nina listaa. ”Kirk-
koon olen antanut lasten mennä luok-

kiensa kanssa. Kristinusko kuuluu kult-
tuuriperimään, esimerkiksi sanan-
laskuihin viitataan usein ja kirkoissa 
joutuu käymään usein häissä ja hauta-
jaisissa. Minulle on tärkeää että lapseni 
saavat erilaisia kokemuksia, mutta osaa-
vat ajatella omilla aivoillaan.”

Venla ja Henri toivoisivat kaikkien 

käyvät et:ssä. Kuva: Nina  

Luostarinen

Elämänkatsomustiedon opetus on Suomessa eri paikkakunnilla hyvin erilaisessa 
tilassa. Pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa ei et-opetus ole läheskään 
niin suuri kummajainen kuin muualla maassa. Varsinais-Suomessa sijaitseva 
kymmenentuhannen asukkaan Paimio valottaa sitä, miltä suurin osa Suomesta 
näyttää. Vapaa Ajattelija kysyi kahdelta paimiolaiselta oppilaalta sekä heidän 
äidiltään miltä tuntuu olla jumalaton pikkukaupungissa.
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Toimitukselta

Kädessäsi on täysin uudistunut 
lehti. Se on uusi niin raken-
teeltaan kuin ulkoasultaankin. 

Yleisölle suunnatut artikkelit ja kan-
nanotot ovat lehden alussa, kuten on 
toivottu. Lähinnä jäsenistölle tarkoi-
tettu aineisto on lehden loppupuolella. 
Lehti on myös entistä kookkaampi ja 
värikkäämpi, kokovärinen. Tärkein-
tä on kuitenkin sisältö. Sen arvioit-
te te, hyvät lukijat. Sisältöön pyritään 
satsaamaan jatkossakin. Myös infor-
maatiota jäsenille on lisätty. 

 Myös lehden toimitustapa on 
muuttunut. Toimituskunta päät-

tää lehden sisällöstä, toimitussih-
teeri kokoaa ja toimittaa lehden, 
taittaja taittaa. Kattava avustaji-
en verkko on vasta luontivaihees-
sa. Tervetuloa vahvistamaan jä-
senten ääntä.  

Toimitussihteeri ja taittaja on va-
littu liiton sisäisen haun ja kilpai-
lutuksen kautta. Toimitussihteerik-
si valikoitui Suvi Auvinen ja taitta-
jaksi Sauli Lehtinen. 

Hakijoiden taso oli kova, joten 
valintakin oli vaikea. Taittaja on 
luonut lehdelle myös uuden, värik-
kään ja modernin yleisilmeen.

Myös painotalot on kilpailutettu. 
Voittajaksi valikoitui xxx. Painotalo 
painaa mutta myös postittaa lehden, 
kuten tähänkin saakka.

Näillä uudistuksilla toivomme 
paremmin pystyvämme vastaa-
maan kilpailuun yleisön suosiosta. 
Katsele siis ja lue ja koe. Ja näytä 
kaverillesikin. Kertokaa kokemuk-
sestanne uuden lehden suhteen 
meillekin!

Sulkeudumme suosioonne.

Toimituskunnan puolesta
Lasse Pylkki, pj

Terveisiä toimituskunnalta

Fingerporin vapaa-ajattelija Jarlalta

Vapaa Ajattelijan lukijat saa-
vat numerosta 2/2012 alkaen 
nauttia korkeatasoisesta kuvi-

tuksesta, kun huippusuosittua Fin-
gerporia piirtävä Pertti Jarla alkaa 

piirtää kuvitusta lehteen. Jarla on it-
seoppinut piirtäjä, jonka töitä on jul-
kaistu Helsingin Sanomien lisäksi 
lukuisissa muissa lehdissä. Finger-
porista on julkaistu useita albumei-

ta jonka lisäksi Jarla on kuvittanut 
erinäisiä kirjoja ja piirtänyt Pahka-
sikaan. 

Pertti Jarla kuuluu Helsingin va-
paa-ajattelijoiden hallitukseen. 

Hannu Eklundin juttuun Viron kirkosta

Hannu Eklundin Viron kirk-
koa koskevan kirjoituksen 
alku (VA 5-6/2011) vääris-

tyi toimitusvaiheessa. Alkukappale 
julkaistaan tässä oikeassa muodossa:

Ennen 1940-lukua 78 prosenttia 
virolaisista kuului luterilaiseen kirk-

koon. Lähes kaikki muut olivat orto-
dokseja. Valtavat jäsenluvut perus-
tuivat kummassakin maassa moni-
satavuotiseen uskontopakkoon, joka 
loppui Suomessa 20-luvulla. Vaikka 
varsinainen pakko Suomessa loppui, 
vapaus jäi pahasti vajavaiseksi, kos-

ka kirkko piti etuoikeudet ja insti-
tuutiohegemonian. Myös henkilö-
kohtainen uskonnonvapaus jäi käy-
tännössä vajaaksi, vaikka kirkosta 
voi erota.

Vaikka-sanasta alkaen puhutaan 
siis Suomesta eikä Virosta.

Vapaa Ajattelija sai vuoden 
2012 alusta uuden toimi-
tussihteerin. Marketta Olli-

kaisen pestin perii Suvi Auvinen, 
27-vuotias teatteritaiteen maiste-
ri Helsingistä. Teatteriopintojen-
sa ohella vapaan toimittajan töitä 
tehnyt Auvinen on työskennellyt 
eri medioille neljän vuoden ajan. 
Voima-lehdestä toimittajanuransa 
aloittaneena hän on ehtinyt kun-
nostautua niin kuva-, teksti- kuin 
audiojournalistinakin. 

Auvinen on työskennellyt useille 
eri lehdille, ja Vapaa Ajattelijan lisäk-
si kirjoittaa edelleen aktiivisesti Voi-
maan ja feministiseen naisasialiitto 
Unionin Tulva-lehteen. Hänen toi-
mituksellisen kiinnostuksensa koh-
teina ovat erityisesti kulttuuri, yhteis-
kunta, poliittiset ilmiöt ja uskonnot-
tomuus 2010-luvun Euroopassa.

Auvinen syntyi ateistiseen perhee-
seen Lahdessa ja kasvoi uskonnot-
tomana. Teini-ikäisenä polku joh-
ti kuitenkin rippileiriltä äärikaris-
maattisen kristinuskon pariin nel-
jäksi vuodeksi, josta hän irtaantui 
vasta muuttaessaan pois paikkakun-
nalta. Nykyään Auvinen nauraa us-
kontokokeilulleen ja kuvaa hairah-
dustaan teinikapinaksi, jolla koetel-
tiin kotoa opittuja arvoja. Hän mää-
rittelee itsensä nykyään antiteistiksi 
ja liittyi vapaa-ajattelijoihin ensim-
mäistä kertaa vuonna 2006 Turussa. 
Nykyään Auvinen on Helsingin Va-
paa-ajattelijoiden jäsen.

Suvi Auvinen asuu kumppaninsa, 
puolivuotiaan lapsensa ja virolaisen 
katukoiran kanssa Helsingissä. Tällä 
hetkellä hän on kotona lapsen kans-
sa ja työskentelee osa-aikaisesti niin 
teatterin kuin journalisminkin pa-

rissa. Vapaa-ajallaan hän harrastaa 
uintia ja pilatesta, lukee aina kun 
suinkin ennättää ja käy elokuvis-
sa ja teatterissa mahdollisuuksien 
mukaan. 

Vapaa Ajattelijan uusi toimitussihteeri esittäytyy.

Vapaa Ajattelijan uusi taittaja esittäytyy.

Taittaja kuvassa Sauli Lehtinen

Kuten täysin uudistuneesta 
ulkoasusta huomaa, Vapaa 
Ajattelija on saanut myös 

uuden taittajan. Taittajana toimii 
Sauli Lehtinen, media-alan moni-
ottelija. 

Päätyökseen hän toimii TV-
alalla Tuotantotalo Traamassa toi-
mittajana, kuvaajana, leikkaajana 
ja mainosgraafikkona. Lisäksi hän 
toimii raumalaisen Mainostoimis-
to Krampin päägraafikkona. Leh-
tityökokemusta Sauli Lehtinen on 
ammentanut aiemmin muun mu-
assa sastamalalaisen sanomaleh-
den taittajana.

Lehtinen kuluttaa vapaa-ai-
kaansa valokuvauksen, lyhytelo-

kuvauksen, teatterin ja progressiivisen 
rockin soiton parissa. Lisäksi Lehtinen 
omien sanojensa mukaan harjoittaa 
muun muassa vapaa-ajattelua, kans-
saihmisten puuduttamista tieteellisellä 
knoppitiedolla sekä itsediagnosointia.

Tieteelllisen ateistisen maailmankat-
somuksen Lehtinen kokee omanneensa 
koko ikänsä - Jumalan armosta.

Koulututuksensa Lehtinen on saanut 
Tampereen Ammattikorkeakoulusta lii-
ketalouden linjalta erikoistumisainei-
naan markkinointi, viestintä, graafinen 
viestintä ja projektijohtaminen. Vuon-
na 2011 Lehtinen paluumuutti synty-
mäkaupunkiinsa Poriin, ja hän kuuluu-
kin tätä nykyä Satakunnan Vapaa-ajat-
telijoihin.

Oikaisu

Toimitussihteeri kuvassa Suvi Auvinen
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Esa Ylikoski

Professori Juha Sihvolan kirjas-
sa ”Maailmankansalaisen uskon-
to” on myös uskonnottomille mo-

nia kiinnostavia, keskusteluun tarkoitet-
tuja näkökantoja uskonnon filosofiasta, 
moraalifilosofiasta, suvaitsevaisuudesta 
ja uskonnonvapauden historiasta. Käy-
tännön kannalta etukäteen kiinnostavin 
oli luku ”Suvaitsevaisuus ja vakaumus-
ten tasa-arvo tänään”.

Aiemmin esittämänsä mukaisesti 
Sihvola toteaa nytkin, että eduskunnan 
ja yliopistojen avajaisjumalanpalveluk-
set sekä koulujen juhlat ovat ongelmal-
lisia vakaumuksen tasa-arvon kannal-
ta. Kun seremoniat järjestetään julkisen 
laitoksen toimesta, vähemmistöt voivat 
kokea tulevansa leimatuksi ”toisen luo-
kan kansalaisiksi”.

Ratkaisujen suhteen Sihvola jää kui-
tenkin puolitiehen. Vaikka julkisen val-
lan velvollisuus on kohdella vakaumuk-
sia tasaveroisesti, vastustaa hän silti ”va-
kaumukseen perustuvien ilmaisujen” eli 
uskonnon harjoittamisen kieltämistä 

”julkisessa tilassa”. Sen sijaan hän esittää 
valtauskonnosta poikkeavien uskonto-
jen ja vakaumusten ilmaisujen ja moni-
en erilaisten äänien sallimista siinä.

”Julkisen tilan” käsite jää epämää-
räiseksi, koska siinä toimijaa ei konk-
retisoida. Uskonnon harjoittamisel-
le vaihtoehtoisten tunnustuksettomi-
en tilaisuuksien järjestäminen julkisis-
sa seremonioissa tai palveluissa on toki 
parempi ratkaisu kuin pelkkä uskonnon 
harjoittaminen. Valtion ja kunnan teh-
täviin ei kuitenkaan kuulu uskonnon 
harjoittaminen. 

vakaumusten välillä
Esa Ylikoski pohtii Juha Sihvolan 
kirjaa ”Maailmankansalaisen 
uskonto” uskonnottoman 
näkökulmasta

Yhdenvertaisuuden ja omantunnon 
vapauden tosiasiallisen tilanteen ku-
vaus Suomessa jää eräin osin puutteel-
liseksi ja ylimalkaiseksi. Kouluissa ti-
heästi toistuvan suoranaisen uskonnon 
harjoittamisen pitäminen vain uskon-
toon tutustumisena vaatisi konkreet-
tisempaa kriittistä tarkastelua. Uskon-
to ”palvelusvelvollisuutena” armeijassa 
ja kenttähartaus vain ”perinteenä” jää 
huomiotta kokonaan.

Sihvola ylikorostaa uskontojen roo-
lia koskien ”emotionaalisia edellytyk-
siä kulttuurin jatkuvuudelle”. Alun pe-
rin uskontoon liittyvät ilmiöt (Suvivir-
si, jouluseremoniat, yliopistojen ja val-
tiopäivien avajaisjumalanpalvelukset) 
irtautuisivat syntytaustastaan yleisek-
si kulttuuriseksi omaisuudeksi, jon-
ka myös monet ei-uskonnolliset ih-
miset haluavat säilyttää yhteisöllisen 
juhlaperinteen osana. Tässä Sihvola 
ei tee asianmukaista eroa juhlaperin-
teen ja uskonnon harjoittamisen välil-
lä. Samalla hän ohittaa perustuslakiva-
liokunnan kannan, jonka mukaan yk-
sittäinen virsi ei tee juhlatilaisuudes-
ta uskonnon harjoittamista, mutta sen 
sijaan jumalanpalvelus on selvästi us-
konnon harjoittamista. 

Sihvolan esittämä ajatus ”valtauskon-
nosta poikkeavien uskontojen ja vakau-
musten ilmaisujen ja monien erilaisten 
äänien sallimisesta” tarkoittaisi käytän-

nössä uskonnollisille tilaisuuksille vaih-
toehtoisten tunnustuksettomien tilai-
suuksien profiilin nostoa päivähoidos-
sa, kouluissa, oppilaitoksissa, yliopis-
toissa – ja eduskunnassa.

Positiivisia näkökantoja
Juha Sihvolalla on kirjassaan uskon-
nollisuutta puolustava lähtökohta. Siitä 
huolimatta ja osin myös sen takia siinä 
monia kiitosta ansaitsevia kohtia. Sih-
vola vastustaa uskonnollista fundamen-
talismia ja dogmaattisutta, puolustaa li-
beraalia teologiaa sekä haluaa rakentaa 
reilua ja ihmisarvoa kunnioittavaa yh-
teiskuntaa.

Sihvola erittelee erilaisia vapaaehtoi-
sen suvaitsevaisuuden asteita torjunnan 
tai vastentahtoisen sietämisen ja hyväk-
symisen välissä. Näitä asteita ovat pelk-
kä salliminen, rauhanomainen rinnak-
kaiselo sekä kunnioitus ja arvostus.

Sihvola tekee selkeän eron luonnol-
liseen moraalitajun ja yliluonnolliseen 
ilmoitukseen perustuvan etiikan välil-
lä. On olemassa luonnostaan ja objek-
tiivisesti hyvää ja oikeaa, joka voidaan 
käsittää ihmismielen luontaisten kyky-
jen avulla. Moraalin ja etiikan sisältö on 
yleisinhimillisesti käsitettävä, ihmisten 
luonnostaan tunnistamien ja hyväksy-
mien järkiperiaatteiden mukainen. Hän 
siis painottaa ei-uskonnollisen moraa-
lin merkitystä.

Sihvola tuo esiin Rawlsiin viitaten, 
että valtion tehtävänä on suojella ja tu-
kea tasapuolisesti sitä, että kansalaiset 
toteuttavat elämässään omia arvostuk-
siaan ja ihanteitaan. Ihmisellä on luon-
tainen kyky ja taipumus pohtia elämän 
tarkoitukseen ja eettiseen perustaan 
liittyviä kysymyksiä. Pohdiskelun pe-
rusteella ihmiset muodostavat erilai-
sia vakaumuksia ja elämänkatsomuksia, 
joista osa on uskonnollisia ja osa ei-us-
konnollisia. Tätä kykyä voidaan kutsua 
omaksitunnoksi.

Uskonnottomuuttakin arvostaen Sih-
vola mainitsee Putnamiin ja Buberiin 
viitaten, että uskonnon hengellisten ko-
kemusten kanssa samantapaisia elämyk-
siä voi tarjota taide tai luonto sekä ih-
misten välinen rakkaus ja syvälliset Mi-
nä-Sinä -suhteet (Minä-Se -suhteiden 
vastakohtana).

Sihvola asettuu kannattamaan sitä, 
että julkiseen keskusteluun hyväksytään 
kaikki uskonnolliset ja uskonnottomat 
katsomukset edellyttäen että ne suhtau-
tuvat kunnioittaen ja tasa-arvoisesti toi-
siinsa. Julkinen keskustelun ja julkisen 
tilan käsitteet ovat kuitenkin mielestäni 
eri asia kuin se, että valtiovalta ja julki-
set palvelut järjestävät yhden uskonnon 
harjoittamista.

Sihvola nostaa ilahduttavasti esiin, 
että kirkon ja valtion eroa voidaan vaa-
tia myös vetoamalla periaatteeseen, 
jonka mukaan julkisen vallan on koh-
deltava tasapuolisesti kaikkia uskonto-
ja ja uskonnottomia katsomuksia. Hy-
vässä yhteiskunnassa jokaisen on saata-
va vapaasti valita elämänkatsomuksen-
sa. ”Näiden ajatusten kannattajat voivat 
suhtautua uskontoihin yhtä hyvin suo-
peasti, neutraalisti tai kielteisesti”. Yksit-
täisten uskontojen erityisaseman poista-
misesitykset eivät hänen mukaan vält-
tämättä ole uskonnonvastaisia eivätkä 
perustu uskontokielteisiin taustamotii-
veihin, vaikka monet niin tuntuvat Suo-
messa ajattelevan.

Toisaalta hän esittää vapaa-ajattelijoi-
hin viitaten, että kirkon ja valtion erot-
tamisvaatimusten taustalla on usein ol-
lut ateistinen maailmankatsomus ja 
yleinen uskonnonvastaisuus. Tähän on 
paikallaan todeta, että tuollainen taus-
tamotiivien dualistiseen jaottelu ei ole 
asianmukaista. Vapaa-ajattelijat vaati-
vat valtiolta yhdenvertaisuutta katso-
musten suhteen, vaikka ei ole itsestään 
selvää, että uskonnon ja valtion erotta-
minen toisistaan heikentäisi uskonnon 
asema yhteiskunnassa. Markkinavoimi-
en tuominen uskonnolliseen elämään 

amerikkalaiseen malliin saattaisi myös 
vahvistaa eräitä uskonnollisuuden piir-
teitä maassamme, mutta emme silti tue 
ev.lut. kirkon erityisaseman ja etuoike-
uksien jatkamista.

Sivaltelua ja dialogihalua
Sihvolan mielestä ”uskontojen äidinkie-
li” käsittelee osin eri asioita ja on ver-
tauskuvineen ja vihjauksinen erilaista 
kuin tieteellinen tai arkisten käytäntö-
jen kieli. Raamattua ei pidä ottaa sanan-
mukaisesti, vaikka se inspiroi eettistä 
ajattelua. Ajatus jumalan yliluonnolli-
suudesta voi olla yhteen sovittamaton 
tiedollisen maailmankuvan sisällä. 

Eri asia on, vievätkö nämä ”myönny-
tykset” silti pohjan Sihvolaa suivaannut-
taneiden ns. uusateistien myös liberaa-
liin teologiaan kohdistuvalta uskonto-
kritiikiltä. Sihvola myös iskee ateismia 
ehkä mielestään samalla mitalla takai-
sin.

Ei ole perusteltua sanoa, että juuri 
ateismi olisi motivoinut Stalinin vaino-
ja ja Hitlerin holokaustia. Kysymys on 
ollut poliittisesta fanatismista. Hitleril-
lä rasistisesta ja nationalistisesta ideolo-
giasta. Stalinin vainot kohdistuivat ole-

tettuihin ja todellisiin poliittisiin vastus-
tajiin, suhteellisesti laajemmin kommu-
nistisen puolueen aktiivijäseniin kuin 
pappeihin.

Dogmaattisuutta, fanaattisuutta ja 
vääryyttä sisältyy miltei kaikkien ih-
miselämän alueisiin ja moniin inhimil-
lisiin käytäntöihin. Niin ateistit kuin us-
kovaiset ovat tehneet monia rikoksia 
ihmisyyttä vastaan. Tosin voidaan sa-
noa, että ateistien tekemiä rikoksia on 
enemmän kuin ateismin nimissä tehty-
jä rikoksia samoin kuin kristittyjen, isla-
milaisten ja juutalaisten tekemiä rikok-
sia on enemmän kuin näiden uskonto-
jen nimissä tehtyjä rikoksia.

Sihvola kuitenkin kannattaa keskus-
telua eri vakaumusten välillä. Hän mai-
nitsee tällöin myös uskonnottomat ih-
miset ja katsomukset sekä tunnustaa us-
konnottomien omantunnon vapauden. 
Hän toivoo ateistien ja uskovien kiistan 
ja kilpailun jatkumista keskinäisen dia-
login, kunnioituksen ja kumppanuuden 
hengessä. Sitä voi lämpimästi kannattaa.

Sihvola, Juha 2011. Maailmankansa-
laisen uskonto. Keuruu: Otava.

” 
Ihmisellä on luontainen 
taipumus pohtia elämän 

tarkoitusta

” 
Kilpailua keskinäisen 

dialogin ja kunnioituksen 
hengessä

Keskusteluun
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Liittohallitus kuvassa Liittohallitus kuvassa

Liittohallitus  kuvassa
Vapaa-ajattelijat saivat kesällä 2011 uuden liittohallituksen. Sen jäseninä 
nähdään sekä vanhoja tuttavuuksia että uusia kasvoja. Keitä liittohallituksessa 
tällä hetkellä istuu? Tervetuloa tutustumaan!

Koostanut Suvi Auvinen

Vapaa-ajattelijain liitto on saanut uu-
den liittohallituksen. Liiton tärkeimmät 
päätökset tehdään kolmen vuoden vä-
lein (seuraavan kerran kesällä 2014) pi-

dettävässä liittokokouksessa. Liittoko-
kouksessa myös valitaan liiton puheen-
johtaja ja muu liittohallitus.. Liittohal-
litukseen valitaan liittokokouksessa 
puheenjohtaja ja kahdeksan varsinais-
ta jäsentä, joilla on henkilökohtaiset va-

rajäsenet. Liittohallitus valitsee keskuu-
destaan varapuheenjohtajan ja pääsih-
teerin. Liittohallitus johtaa käytännön 
toimintaa. Se tekee liiton kannanotot, 
palkkaa työntekijät, nimittää liiton leh-
den päätoimittajan ja webmasterin, ja 
hoitaa liiton taloutta. 

Liittohallitus valitsee tarvittaessa työ-
ryhmiä, jotka valmistelevat joko yksit-
täisiä projekteja tai vastaavat jostain toi-
mialasta.

PETRI KARISMA
 � Tampere
 � Vapaa-ajattelijoissa vuodesta 2002
 � Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja
 � Tampereen yhdistyksen puheenjohtaja,  
eroakirkosta.fi toinen perustaja

 � Opettaja

Puheenjohtaja

Pääsihteeri Varajäsen

ESA YLIKOSKI
 � Vantaa
 � Vapaa-ajattelijoissa 1980-luvun  
alusta Turussa

 � Hoitaa liiton pääsihteerin tehtävää, Helsingin  
Vapaa-ajattelijoiden varapuheenjohtaja

 � Lehtori

HENRIK SAWELA
 � Tuusula
 � Helsingin vapaa-ajattelijoiden 
hallituksen jäsen, pro-seremonioiden 
juhlapuhuja

Varajäsen

KARI PASANEN
 � Jyväskylä
 � Vapaa-ajattelijoissa vuodesta 2005
 � Hallituksessa alusta alkaen
 � Järjestelmäohjelmoija

KRISTIAN VIRTANEN
 � Seinäjoki
 � Vapaa-ajattelijoissa vuodesta  2009
 � Rakennusalan osaaja

VarajäsenTaloudenhoitaja

HELJÄ PEKKALIN
 � Liiton taloudenhoitaja
 � Kuusankoski

TOMI PINOMÄKI
 � Lappeenranta
 � Vapaa-ajattelijoissa vuodesta 2008
 � Lappeenrannan vapaa-ajattelijoi-
den varapuheenjohtaja
 � Electric engineer

Varajäsen

MIKKO MÄKINEN
 � Turku
 � Vapaa-ajattelijoissa vuodesta  
muutamia vuosia
 � Turun Vapaa-ajattelijoiden  
puheenjohtaja vuoden 2011 loppuun 
 � Toimittaja, tapahtumajärjestäjä

ANTTI ELLONEN
 � Turku
 � Vapaa-ajattelijoissa vuodesta 2010
 � Turun vapaa-ajattelijoiden puheen-
johtaja 2012 alkaen
 � Lääketieteen opiskelija, tutkija

Varajäsen

ARVID SAARINEN
 � Pori
 � Vapaa-ajattelijoissa vuodesta 2006
 � Satakunnan vapaa-ajattelijat ry:n  
puheenjohtaja
 � Kivimies, muusikko, kansalaisaktivisti, 
kolumnisti

MARKKU PÄÄKKÖNEN
 � Helsinki
 � Vapaa-ajattelijoissa muutaman 
vuoden
 � kuvataiteilija

Varajäsen

AIMO TÖRMÄNEN
 � Porvoo
 � Vapaa-ajattelijoissa vuodesta 2004
 � Työskentelee teollisuuden parissa  
operaattorina

ROOPE KANGAS
 � Porvoo
 � Vapaa-ajattelijoissa muutaman 
vuoden ajan
 � Työskentelee tietokonepelien  
parissa

Varajäsen

TAPIO KORTESAARI
 � Kerava
 � Vapaa-ajattelijoissa vuodesta 2008
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Matti Kamppinen

Tutkimassani Perun Amazonian 
kansanlääkinnässä lähes kaikki 
muut kuin länsimaiset hoitovaih-

toehdot ovat uskonnollisia vaihtoehtoja, 
eli niissä käytetään kulttuurisesti postu-
loituja yliluonnollisia olentoja oireiden 
ja hoitojen selittämiseen. Aikaa käyte-
tään uskonnollisten käsitteiden moti-
voimaan toimintaan. 

Suomalainen yhteiskunta on mo-
nen muun hyvinvointivaltion tapaan 
vähemmän uskonnollinen, eli monet 
muut kuin uskonnolliset resurssit tar-
joavat välineitä ongelmanratkaisuun ja 
ajan käyttöön. Esimerkiksi sairauksia ei 
pääsääntöisesti lueta pahojen henkien ja 
jumalolentojen aiheuttamiksi, ja vastaa-
vasti hoitotavat ovat naturalistisia. 

Elannon hankkimisessa ei ole tapa-
na eikä tarpeen tyynnytellä metsän tai 
jokien henkiä, vaan voi luottaa koulu-
tuksen ja talouden tarjoamaan ennus-
tettavuuteen (joka toki toisinaan on 
epävarmaa ja altistaa ihmiset toimeen-
tuloriskeille). Viljasatoa ei tarvitse pyy-
tää luojajumalalta, vaan voi käyttää tes-
tattua tietoa siitä mitkä tekijät vaikutta-
vat viljasatoon. 

Uskonnollisten resurssien rooli 

tulevaisuuden päätöksenteossa

Suomalaisilla on muutoinkin run-
saasti vaihtoehtoja ajan käyttämiseen, ja 
vain harvat ovat uskonnollisien resurs-
sien jäsentämiä, ja erityisesti terveyttä 
ja sairautta koskevassa ongelmanratkai-
sussa uskonnollinen resurssointi on jo-
ko häviävän vähäistä tai päälle liimattua, 
kosmeettista, jolloin esimerkiksi lääkä-
rikäynnin ja lääkkeiden käytön lisäksi 
luetaan loitsuja (rukoillaan). 

Suomi on monen muun hyvinvoin-
tivaltion tapaan vähemmän uskonnol-
linen, jos sitä mitataan uskonnollisten 
resurssien käytöllä ongelmanratkaisus-
sa ja sillä, kuinka paljon uskonnollisiin 
aktiviteetteihin investoidaan aikaa.

Maailmanlaajuisesti uskonnollisim-

pia maita ovat Nigerian, Indonesian ja 
Bolivian tapaan maat, joissa ihmisillä ei 
mene hyvin: terveydenhoito, koulutus, 
eliniän odote ja demokratia ovat kaik-
ki heikoilla. Uskontoja eli uskonnollis-
ten resurssien käyttöä ongelmanratkai-
sun välineenä rapauttavat kolme asiaa: 
hyvinvointi, kulutusyhteiskunta ja tiede 
(Paul 2008). 

Hyvinvointi
Hyvinvointi tarkoittaa mm. toimivaa 
terveydenhuoltoa, hyvinvointia palvele-
via ennustettavia poliittisia ja taloudelli-
sia järjestelmiä, sosiaaliturvaa ja koulu-
tusta. Epävarmuuden hallintaan hyvin-

vointiyhteiskunnassa ei tarvita uskon-
nollisia resursseja. 

Yhteiskunnissa joissa valtio tarjoaa 
hyvinvoinnin rakennusaineet, kansa-
laisilla ei ole varsinaista tarvetta käyttää 
uskonnollisia resursseja näillä elämän-
alueilla, mutta uskonnolliset yhteisöt, 
esimerkiksi Suomen evankelis-luteri-
lainen kirkko, toimivat aktiivisesti näillä 
alueilla, koska ne ovat ihmisten kannal-
ta tärkeitä. Hyvinvointiyhteiskunnassa 
uskonnolliset yhteisöt joutuvat tarjoa-
maan tämänpuoleisia hyviä asioita, ei-
vätkä voi keskittyä uskontojen perintei-
seen työsarkaan, tuonpuoleiseen ja si-
tä asuttaviin yliluonnollisiin olentoihin. 

Suomen evankelis-luterilaisen kir-

kon sosiaali- ja perhepoliittiset kannan-
otot ovat argumentaationsa ydinalueil-
la sekulaareja, ne vetoavat talonpoikais-
järkeen ja oikeuttavat toimintasuosituk-
siaan ohjeiden oletetuilla hyödyllisillä 
seurauksilla. ”Rakkauden lahjassa” suo-
sitellaan lasten pitämistä sylissä ja kodin 
kohtuullista siivousta. 

Hyvinvointiyhteiskunta haastaa us-
konnollisten resurssien käytön kahdel-
la tavalla: Yhtäältä epävarmuutta on vä-
hemmän, elämä on ennustettavampaa 
ja turvallisempaa, eikä ole tarpeen pos-
tuloida kohtalosta vastaavia yliluonnol-
lisia olentoja. Toisaalta uskonnolliset 
yhteisöt joutuvat osallistumaan hyöty-
jen tuottamiseen sekulaareilla argumen-

teilla, joka saa kysymään onko uskon-
noilla jotain erityistä lisäarvoa hyvän 
elämän tavoittelussa. Pääsääntöisesti on 
niin, että kun ihmisillä menee huonosti, 
uskonnoilla menee hyvin.

Kulutusyhteiskunta
Kulutusyhteiskunnan perusajatus on, 
että ihmiset ovat kuluttajia, jotka os-
tavat hyödykkeitä saadakseen hyöty-
jä. Hyvinvointivaltioissa uskonnolliset 
hyödykkeet eivät enää ole kovinkaan 
haluttavia esimerkiksi maailmanselityk-
sinä, ja tämän vuoksi niitä räätälöidään 
erilaisille asiakasryhmille sopiviksi. 

Suomen evankelis-luterilainen kirk-
ko räätälöi messuja motoristeille, met-
sänkävijöille, veneilijöille ja metallimu-
siikin ystäville, tuottaa karnevalisoituja 
nuorisotapahtumia kuten Maata näky-
vissä –festivaalit, ja investoi kalendaari-
rituaalien näyttävyyteen, joulun ja pää-
siäisen tilaisuuksiin. Luterilaisuuden 
rentoutta korostetaan ja sanoma muo-
kataan armopainotteiseksi - helvetin 
kärventävillä liekeillä ei hankita asiak-
kaita kulutusyhteiskunnassa. 

Osallistuessaan kulutusyhteiskun-
taan uskonnolliset yhteisöt tuotteista-
vat ja hinnoittelevat hyödykkeensä mui-
den sekulaarien toimijoiden tapaan, ja 
kilpailevat ihmisten ajallisista ja muista 
investoinneista. Kuluttajat kysyvät mi-
tä hyötyä heidän on investoida hyödyk-
keeseen X. Tuoko se hyvinvointia, elä-
mälle sisältöä, parempaa terveyttä, on-
nellisempia ihmissuhteita, viihtyisiä 
asuinalueita jne. 

Näiden hyödykkeiden tarjonnassa 
uskonnolliset yhteisöt joutuvat pakos-
takin karsimaan yliluonnollisia ainek-
sia, koska niiden oletettua yhteyttä eri 
elämänalueiden hyödykkeisiin on vai-
kea perustella. Kulutusyhteiskunta yh-
teismitallistaa yhteiskunnan toimijat, 
eikä erityistä, varsinkaan yliluonnollis-
ta mandaattia ole helppo perustella. 

Erityisesti uskontojen ajatus, että on 
olemassa hinnoittelun ulottumattomis-
sa olevia asioita, voi olla vaikea yhdis-
tää asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen 
ja hyödykkeiden räätälöintiin. Tässä 
mielessä kulutusyhteiskunta rapauttaa 
uskonnollisten resurssien käyttöä pää-
töksenteossa.

Tiede
Tiede haastaa uskonnon todellisuuden 
kuvaamisessa, selittämisessä ja ennus-
tamisessa. Uskontojen kosmogoniset 

myytit ovat fiktiivisiä, eikä uskontojen 
tarjoamilla resursseilla ole käyttöä to-
dellisuuden ymmärtämisessä. Jos hyvin-
vointiyhteiskunnan kansalainen (tai ku-
ka tahansa) haluaa tietää millainen on 
maailman kehityshistoria, miten ter-
veyden ja sairauden mekanismit toimi-
vat, tai milloin tulee seuraava auringon-
pimennys, ei hänellä ole perusteita käyt-
tää uskontojen resursseja, vaan tieteen 

tarjoamia ongelmanratkaisuvälineitä. 
Tiede haastaa uskontojen todelli-

suuskäsitykset. Astetta vaativamman 
haasteen tarjoaa tieteelliseen tietoon 
perustuva teknologia. Hyvä teknologia 
toimii koska se perustuu todellisuutta 
koskeviin teorioihin. 

Sekulaari humanismi ja  
kriittinen uskontotiede
Kriittinen uskontotiede kysyy, millai-
sia ovat uskontojen tarjoamat kulttuu-
riset resurssit, todellisuuskuvat ja päät-
telysäännöt. Millaisia malleja uskontoa 
käyttävä intentionaalinen systeemi saa 
käyttöönsä, ja onko niille perusteita? 

Uskontojen maailmankuvat kalusta-
vat todellisuuden olioilla, joita ei par-
haimman tietämyksen perusteella ole 
olemassa, ja jotka nykyajan konteks-
teihin vakaumuksina päätyessään voi-
vat aiheuttaa silmitöntä tuhoa. Kriitti-
nen uskontotiede ottaa tieteellisen kult-
tuurin vakavasti, eikä pidä uskontojen 
ja tieteen maailmankuvia vain tasavah-
voina kertomuksina, joiden totuudesta 
ei voi sanoa mitään. 

Sekulaari humanismi on järkiperäis-
tä, ihmiskeskeistä, demokratiaan, tietee-
seen ja teknologiaan tukeutuvaa maail-
mantulkintaa, jossa vakuuttava peruste-
lu, perusteiden kriittinen ja vapaa etsin-
tä ja koettelu ovat ohjenuoria. Sekulaari 
humanismi on tieteellisen kulttuurin 
paras kasvualusta.

Sekulaarin humanismin uskontokri-
tiikki on suoraviivaista: uskonnot ei-

vät tarjoa vakuuttavia perusteita eetti-
selle toiminnalle, kasvatukselle, perhe-
elämän tai yhteiskunnan organisointiin, 
tieteellisen tutkimuksen suuntaami-
seen, ympäristöpolitiikkaan tai oikeas-
taan mihinkään asiaan, mistä moder-
nissa yhteiskunnassa pitäisi päättää. 

On totta, että esimerkiksi Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko toimii ak-
tiivisesti ympäristö- ja perhepolitiikassa, 
mutta se ei tee uskonnollisista perusteis-
ta sen vakuuttavampia. Uskonnolliset 
yhteisöt toimivat monilla eri sektoreilla, 
joskus hyvin tuloksin, mutta samat pal-
velut saataisiin tuotettua myös ilman us-
kontojen symboliikkaa. 

Monet kirkon työntekijät ovat otta-
neet eettisen asiantuntijan roolin yhteis-
kunnassamme, mutta se kertoo enem-
män teologisen koulutuksen filosofises-
ta tasosta kuin uskonnon arvosta eet-
tisten ongelmien ratkaisussa. Pienellä 
vaivalla voisi parantaa kristinuskon eet-
tistä ohjeistoa poistamalla sieltä kaik-
kein arkaaisimmat julmuudet. 

Sekulaarin humanismin teesi on yk-
sinkertainen: uskonnolliset perusteet ei-
vät ole vakuuttavia perusteita, vaan ne 
ovat jäänteitä, joilla ei pitäisi olla roolia 
julkisessa rationaalisessa keskustelussa.

Tieteellinen tutkimus, kohdistui se 
uskontoihin tai yksisoluisiin, pitää to-
dellisuutta naturaalisena, systeemise-
nä kokonaisuutena, jossa ei majaile yli-
luonnollisia olentoja ja josta saadaan 
perusteltua tietoa kriittisen tieteellisen 
menetelmän avulla. Tieteellinen tutki-
mus alalla kuin alalla sitoutuu käyttämi-
ensä menetelmien ja tekemiensä tausta-
oletusten optimaalisuuteen eli siihen, 
että niille on paremmat perustelut kuin 
muille, kilpaileville maailmankuville.
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” 
Suomi on monen muun hyvinvointivaltion tapaan 

vähemmän uskonnollinen, jos sitä mitataan 
uskonnollisten resurssien käytöllä

” 
Monet kirkon työntekijät 

ovat ottaneet eettisen 
asiantuntijan roolin 
yhteiskunnassamme

Jumalattomat ajat
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Hannu Eklund

Liityin Kotkan vapaa-ajattelijoihin 
18-vuotiaana, vuoden 1971 lo-
pussa tai 72 alussa. Kirkosta ero-

sin heti kun täytin 18. Olin kypsä eroa-
maan jo aikaisemmin. 

Olen sikäli outo lintu, että liityin va-
paa-ajattelijoihin ilman sukutaustaa. Ai-
nakin Kotkassa liittyjät ovat olleet soti-
en jälkeisistä ajoista valtaosaltaan alku-
aikojen vapaa-ajattelijoiden perillisiä. 
Muutosta on ollut havaittavissa vas-
ta viime vuosina. Ikuisena ongelmana 
on kuitenkin pysynyt toimivan nuori-
son puute.

Vanhempani eivät olleet vapaa-ajat-
telijoita eivätkä osallistuneet politiik-
kaan. Isä oli kyllä kirkosta eronnut, ja 
äiti erosi 70-luvulla. Politiikasta ja us-
konnosta ei kotona juurikaan puhuttu. 
Tästä huolimatta sekä minusta että Riit-
ta-sisarestani tuli aktivisteja kummalla-
kin alalla.

SDP:hen liityin 19-vuotiaana. Se-
kä sosialidemokraattisuuteni että va-
paa-ajattelijuuteni syntyivät jokseenkin 
omaehtoisesti. Vasemmistolaisuus ja us-
kontokriittisyys kehittyivät käsi kädessä, 
vahvasti toisiinsa liittyen. Ne kumpusi-
vat samasta lähteestä. Mikä tuo lähde 
on, on vaikea selittää, mutta liittyy ar-
vomaailmaan.

Uskontotunneilla olin kirkosta eroa-
miseen asti. Niihin liittyy kansakoulu-
aikainen trauma. Koska oma opettaja 
oli ortodoksi, uskonnossa oli eri opetta-
ja, kuivakas nainen. Tunnelma oli ahdis-
tava. Läksynä oli yksi lukukappale, käy-
tännössä jokin raamatunkertomus, joka 
piti osata periaatteessa ulkoa. Opettaja 
valitsi aina kaksi “uhria”: toinen joutui 
kertomaan alkuosan, toinen loppuosan. 
Tunnin loppupuolella perehdyttiin uu-
teen kappaleeseen.

Kriittisyyteni alkusyy tuskin kuiten-
kaan on tämä kokemus, vaikka kokonai-
suuteen liittyykin. Mistä lie psykologi-
sesta syystä minussa kasvoi protestimie-
li porvarillisuutta, vanhoillisuutta, kirk-
koa ja uskontoa kohtaan. Rippikoulun 

kävin, koska se “kuului asiaan”, mutta 
vastenmielisyys alkoi herätä. 

Kotkan yhdistyksen johtokuntaan 
olen kuulunut kymmeniä vuosia, vaik-
ka opiskeluaikana toimin Jyväskylän yh-
distyksessä. Kotkan yhdistykseen liitty-
essäni toimivat johtotehtävissä Aar-
ne Yrjönen, Tenho Siiteri ja Reino 
Tuira. Muita keskeisiä toimijoita oli-
vat 1900-luvun loppupuolella Esa Lassi, 
Pauli Hömppi, Keijo Yrjölä sekä Keijo 
ja Sirkka Moberg. Kymin puolelta tuli 
Anneli Laakkonen. 

Toimipaikka oli 1900-luvun loppu-
puolella ja 2000-luvun alussa Järjestöta-
lo, joka purettiin viime vuonna. SKP:n 
piirisihteeri ja vapaa-ajattelijain sihtee-
ri Hömppi hoiti vapaa-ajattelijain asioi-
ta sivutoimena. Hoitamista oli paljon ja 
on yhä nimenomaan hautausten takia, 
onhan Kotkan “pakanakalmisto” maan 
vanhin ja suurin. Toimisto muutti Kar-
hulan puolelle 2006. 

Yhdistyksen 80-vuotisjuhlat 2009 oli-
vat komea tapahtuma, ja samassa yhte-
ydessä julkistettiin juhlakirja. Toimin-

vapaa-ajatteluni

Hannu Eklund kirjoittaa vapaa-ajattelijoihin liittymisestään ja  
Kotkan yhdistyksestä sekä vapaa-ajattelijoiden näkemyseroista

ta on ollut vireintä miesmuistiin. Halli-
tukseen on tullut uusia kasvoja, ja asia-
listat ovat olleet pitkiä. Toimistonhoito 
on hyvällä mallilla, ja hautausmaa uusi-
ne huoltorakennuksineen paremmassa 
kuosissa kuin koskaan. Sen sijaan Viika-
rin kalastajatila on päässyt käytön puut-
teessa rapistumaan, ja se päätettiinkin 
panna myyntiin. 

Uudet tuulet puhaltavat myös liitos-

sa, ja hyvä niin! Lahden liittokokouksen 
perusteella tulevaisuuteen voinee suh-
tautua optimistisesti.

Liitossa on perinteisesti ollut näke-
myseroja, eikä siinä mitään pahaa, kun-
han ei juututa joutaviin jahnauksiin, ja 
enemmistön mielipide näkyy ulospäin. 
Eroja on muissakin liikkeissä. Tästä juo-
lahti mieleen, että olisiko paikallaan to-
teuttaa vaikka lehtemme kautta kyse-
ly, jossa kartoitettaisiin jäsenten mieli-
piteitä? Tulokset voisivat olla sekä kiin-
nostavia että hyödyllisiä. 

Vapaa-ajattelijoita jakavista tekijöistä 
olen havainnut, että osa korostaa oman 
reviirin suojelua, kun taas toiset ajatte-
levat avarammin, vähemmän ortodoksi-
sesti, ja haluavat suuntautua enemmän 
ulospäin.

Tämä ero konkretisoitui Lahdessa, 
kun äänestettiin ET-opetuksen avaa-
misesta kohti kaikille tarkoitettua 
vaihtoehtoista oppiainetta uskonnon 
rinnalle. Uudistuksen vastustajat pel-
käävät liiton vanhan kannan mukai-
sesti, että ET menisi pilalle, muuttuisi 

Hannu Kautto pohtii naisten 
työntekoa, ideologioita ja  
Niemelän kirjaa

edellisestä numerosta

Hannu Kautto

Vapaa Ajattelijan 5-6/2011 jois-
sakin jutuissa oli mieltäni kiin-
nittäviä kohtia.  Pääkirjoitukses-

sa ”Kohti tasa-arvoisempaa Suomea” pj 
Petri Karisma mainitsee, että ”Nais-
ten töihin menemistä vastustettiin aika-
naan sen takia, että naiset vievät mies-
ten työt ja ...”.  On taloudellinenkin puoli.  
Miehen palkka oli aikanaan sen suurui-
nen, että perhe nipin napin tuli toimeen.  
Ennen naimaton nainen yleensä lopetti 
palkkatyönsä mentyään naimisiin.  Kun 
vaimo meni töihin, niin aluksi perheen 
tilanne parani.

Vähitellen inflaation edetessä vaimon 
ja miehen palkat jäivät jälkeen kunnes 
heidän palkkasummallaan perhe juu-
ri ja juuri selviytyi.  Tämän ammattiyh-

distysliike huomasi pian ja vastusti nais-
ten töihin menoa, koska seurauksena oli 
palkkojen pieneneminen.  Jos nykyisin-
kin toinen vanhemmista jää työttömäk-
si tai pitkälle lomautukselle, tietää se 
vaikeuksia perheelle.  

Feministit eivät arvosta edellisen joh-
dosta ammattiyhdistysliikettä, ja äärife-
ministit pitävät Englannin 1800-luvun 
ammattiyhdistysliikettä epätasa-arvoi-
sena, koska se koetti kieltää ja lopettaa 
naisten ja lasten työt esimerkiksi kaivok-
sissa.  Jos mies sai raataa elantonsa eteen 
vaikeissa oloissa, piti naistenkin päästä 
hankkimaan leipänsä raskaissa töissä.

Karisma osoittaa selvästi jutussa ”Ul-
koistetaanko paha uskonnoista?”, et-
tä uskonto voi johtaa väkivaltaan.  Mi-
nua vaivaa, kun ideologiat on niputettu: 

”Poliittisissa ideologioissa ollaan valmiit 
näkemään väkivaltaan ja alistamiseen 
johtavia rakenteita.” ja ”... kristinus-
ko johtaa aivan samalla tavalla pahaan, 
kuin myös hyvään, kuin kaikki muut-
kin ihmisen ideologiat, ...”.

Ihmisellä on jonkinlainen näke-
mys maailmasta eli ideologia.  Meil-
lä vapareilla se on pohjimmiltaan ob-
jektiivisuuteen pyrkivä materialismi, 
koska olemme jumalattomia ja us-
komattomia, samoin tutkijoilla.  Na-
poleonin kysyessä, miksi Laplace ei 
mainitse teoksissaan jumalaa, Lapla-
ce vastasi: ”Sire, en ole tarvinnut si-
tä hypoteesia”.  Fasistinen ideologia 
sisältää väkivallan.  Näitä kahta ide-
ologiaa ei voi niputtaa tai samaistaa.

Aimo Törmänen arvioi kirjaa ”Mi-
tä uusateismi tarkoittaa?”, jonka on 
toimittanut Jussi K. Niemelä.  Tör-
mänen arvostelee Niemelän kirjoi-
tusta: ”Niemelän näkemys nykyises-
tä vapaa-ajattelijaliikkeestä neuvos-
toateismin edustajana on mielestäni 
vahvasti liioiteltu ja heikosti perus-
teltu.”.  Näyttää ilmeiseltä, ettei Nie-
melä pysty tieteellisesti erittelemään 
tätä asiaa, joka on hänelle päähän-
pinttymä.  Ei pidä turvautua ennak-
koluuloihin.

piilo- tai puoliuskonnolliseksi. Selvä 
enemmistö kuitenkin katsoi avaami-
sen edut painavammiksi. Niin minä-
kin.

Niin sanotut ortodoksivapaa-ajat-
telijat korostavat yleensä olevansa 
ateisteja, kun taas “avarat” suosivat 
enemmän termiä uskonnoton tai se-

kulaarihumanisti. Minun mielestäni 
“ateistissa” on kolkko sävy. Se on pelk-
kää kieltämistä. Ennen puhuttiin ju-
malankieltäjistä, mutta miksi kieltää 
olematonta? Sana sekulaarihumanis-
ti ilmaisee myönteisessä sävyssä jok-
seenkin saman katsomusmaailman. 

Laatiessani Kotkan juhlateosta ja 
“Don Quijotea” selasin paljon vanho-
ja VA-lehtiä, ja lueskelen vieläkin lä-
hes päivittäin. Edellä mainittu ero nä-
kyi muun muassa Erkki Hartikaisen 
ja Timo Vasaman välisessä debatis-
sa. Erkin luen “ortodokseihin”, Timon 

“avariin”. 
Jos valittaisiin kaikkien aikojen va-

paa-ajattelijoita, panisin kärkeen aina-
kin Vasaman ja Väinö Voipion. 

” 
Uskontotunneilla olin kirkosta eroamiseen asti.  

Niihin liittyy kansakouluaikainen trauma.

” 
Osa korostaa oman reviirin suojelua,  

kun taas toiset ajattelevat avarammin

Minun

Huomioita

Vapaasti ajateltua - mielipiteet
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moniarvoinen sensitiivisyys katsomusten välinen tasa-arvo?

Helsingin vapaa-ajattelijoiden 
puheenjohtaja keskustelee  
Kampin kappelista
Ilkka Vuorikuru

Kirjoitin Helsingin Sanomien ylei-
sönosastolle (2.2.2012) vastalau-
seen Kampin Narikkatorille kuin 

vaivihkaa kohonneesta kappelista. On-
gelma on, että hankkeen rahoittajana 
toimii sekä Helsingin kaupunki ja Suo-
men evankelisluterilainen kirkko yh-
dessä. Tällaisen menettelyn kanssa voisi 
kyynisenä päivänä vielä jotenkin sinni-
tellä ja uskoa, että huominen on parem-
pi, mutta sitten kävi ilmi, että kaupunki 
perustaa mainittuun kappeliin myös vii-
si sosiaalityöntekijän virkaa. 

Siis sosiaalitoimisto kirkossa. Sillä 
lailla. 

Haluan, että tämä jää elämään en-
nakkotapauksena ihmisten mielissä. 
Kun myöhemmin joku ehdottaa jotain 
näin sinisilmäistä, voi jokainen kaivaa 
taskustaan Kampin kappelia esittävän 
postikortin, jonka kääntöpuolelle on 
kirjoitettu ”ei edusta katsomusten tai 
edes kulttuurien tasa-arvoa”. 

Tätä kirjoittaessa Helsingin Sanomi-
en mielipidepalstalle oli seuloutunut yk-
si vastaus, jossa korostettiin sitä, että jo-
kainen on tervetullut mainittuun kap-
peliin ja jokaisella on mahdollisuus hil-
jentyä. En vastaa tässä tuon mielipiteen 

jättäneelle, mutta korostaisin sen edus-
tavan juuri sitä ohilukua, jota pelkäsin.

En epäile lainkaan kirkon edustajien 
vilpittömyyttä. Uskon, että he ovat ih-
misiä siinä missä mekin. En epäile, ett-
eikö Kampin kappelissa ole kyse aidos-
ta halusta toteuttaa jonkinlaista sosiaa-
lista hyvää kaikille ihmisille. 

Tässä on kuitenkin kyse muustakin, 
nimittäin suomalaisen yhteiskunnan tai 
ainakin suomalaisen viranomaisen kult-
tuurisensitiivisyyden puutteesta. Olem-
me kuulleet jo parin vuosikymmenen 
ajan monikulttuurisuudesta ja yhteis-
kunnan katsomusten kirjavuudesta. Sii-
tä huolimatta, emme ole johdonmukai-
sesti pyrkineet rakentamaan rakenteita, 
jotka pyrkisivät neutraaliuteen katso-
muksellisissa asioissa. 

Kampin kappeli on esimerkki projek-
tista, joka ikään kuin sattumalta tai tut-
kan alla tuli toteutettua. Kirkkoa ei tu-
le arvostella salamyhkäisenä oman edun 
ajajana, vaikka lähetyskäskyn hengessä 

toimitaankin. Suurempi häviäjä on jul-
kisen vallan neutraalius, joka on ainut 
keino taata katsomusten tasa-arvo ja pi-
täytyminen suomalaisen yhteiskunnan 
sekulaarissa perustassa.

Kampin kappeli ei ole tunnustuk-
seton hiljentymistila eikä se oli tilana 
neutraali sosiaalitoimisto. Se, että tä-
mä tapahtui 2010-luvulla on hämmen-
tävää. Hankkeen suunnittelijana ja to-
teuttajana Helsingin kaupunki ei ole 
osoittanut kyvykkyyttä asettua edes 
kaupunkilaisten saappaisiin, kansain-
välisestä näkökulmasta puhumatta-
kaan. 

Vielä jää nähtäväksi, millaista elämää 
sosiaalitoimiston ja kirkon sekasikiö tu-
lee elämään mutta vapaa-ajattelijoiden 
ja katsomusten tasa-arvon tosissaan ot-
tavien tahojen on syytä valpastua tulevi-
en hankkeita odotellessa. 

kirjoittaja on Helsingin vapaa-ajatteli-
joiden puheenjohtaja 

” 
Ei edusta katsomusten tai 

edes kulttuurien  
tasa-arvoa

Visio Kampin kappelista

Suomen viranomaisilta puuttuu
Toteutuuko

Vapaasti ajateltua - mielipiteet Vapaasti ajateltua - mielipiteet

Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijain 
opintokerho on pohtinut katso-
musten tasa-arvoa ja listaa valtio-

kirkon erioikeuksia ja sen ongelmalli-
suutta

Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijain 
opintokerhossa marraskuun lopulla oli 
aiheena otsikon kysymys. Kerholaiset 
totesivat, että maassamme ei toteudu 
katsomusten tasa-arvo eikä uskonnon 
ja omantunnon vapaus. 

Todettiin ensinnäkin, että hierarki-
an ev.lut kirkko on ainoa uskonnollinen 
yhdyskunta, jonka perustuslaki tuntee 
nimeltä. Sen asemaa ei voida muuttaa 
edes eduskunnan tavanomaisella enem-
mistöllä! Sen aseman voi muuttaa vain 
perustuslakia muuttamalla 2/3 enem-
mistöllä.

Toisekseen, ev.lut. kirkolle on hauta-
usmaalaissa annettu käytännössä hauta-
usmonopoli. Näin sillä on hyvä tekosyy 
saada valtiolta reipas potti yhteisöveros-
ta. Vuonna 2010 se sai 112,4 miljoonaa 
euroa eli noin 1,5 kertaa hautaustoimen 
tappio. 

Muita kytköksiä valtioon on siinä, et-
tä armeijapappien päällikkö kenttäpiis-
pa on aina evankelis-luterilainen. Ev.lut. 
ja ortodoksikirkkoa pidetään ikään 
kuin julkisen vallan toimijoina.

Jopa symbolitasolla valtiokirkkojen 
keskushallinto saa liputtaa valtiolipul-
la kuten valtionhallinto. Samoin valtio 
osoittaa sitoutumisensa uskontoon ai-
na eduskunnan kokoontuessa. Kausi al-
kaa ekumeenisella jumalanpalveluksel-
la, vaikka kansanedustajien joukossa on 
ateisteja tai muita uskonnottomia.

Ääniaalloillakin uskonnoilla on 
etuoikeus. Jumalanpalvelusten lähet-
täminen on YLElle sälytetty lakisää-
teinen velvollisuus. Varansiirtove-
ron maksuvelvollisuuskin on kirkoil-
ta poistettu.

Kumartelun kääntöpuolena on us-
konnottomien syrjintä. He ovat katso-
musten suhteen alimmalla tasolla – tai 
portaiden alla. Heillä ei ole vihkimisoi-
keutta. Kouluissa ei käytännössä anne-
ta ateistista opetusta. Hautausmaat on 
hoidettava omin voimin; yhteisövero-
osuutta ei tipu senttiäkään.

Luoteis-Lapin kerholaisten mielestä 
katsomusten tasa-arvoa kannattava ih-
minen ei voi kannattaa nykyistä menoa. 
Uskontojen erioikeudet täytyy poistaa. 
Niiden täytyy tulla omillaan toimeen. 
Maamme on vihdoinkin siirryttävä to-
delliseen uskonnon, omantunnon ja va-
kaumuksen vapauden aikaan. Meneil-
läänhän on jo pitkälle edennyt 2000 lu-
ku!

Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry:n 
tiedotteesta editoinut toimitusneuvosto

” 
Kumartelun 

kääntöpuolena on 
uskonnottomien syrjintä
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- Pääsihteerin palsta -

Esa Ylikoski

Elämme vaihetta, jossa perus-
oikeusuudistuksen sekä kan-
sainvälisten ihmisoikeussää-

dösten ”sisäänajo” Suomen lakei-
hin, viranomaisohjeisiin sekä jul-
kisten palvelujen käytänteihin on 
uskonnottomien oikeuksien osalta 
kesken. Meitä kohdellaan yhä syr-
jivästi ja epäkunnioittavasti ”toisen 
luokan kansalaisina” valtion ja kun-
tien viranomaisten toimesta. Kui-
tenkin yhdenvertaisesta ja syrjimät-
tömästä kohtelusta vakaumuksen ja 
omantunnon vapauden alueella on 
selvästi säädetty perustuslaissamme 
(6 § ja 11§) sekä muun muassa Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksessa 
(SopS 18-19/1990). 

 � keinoina kanteluja ja kehittämisehdotuksia

Ihmisoikeus- ja perusoikeus- 
perusteisuudella eteenpäin 

monet asiat eivät etene ilman oikeus-
taistelua, kanteluita ja valituksia. Täl-
lä hetkellä kanteluita on vireillä kos-
kien Puolustusvoimia (eduskunnan 
oikeusasiamies) sekä koululaitosta 
(aluehallintovirasto). 

Aina nopein tie ei mene kante-
luiden kautta. Tarvitaan yhteistyö-
tä lasten vanhempien ja viranomais-
ten kanssa. Olemme aktivoituneet 
ihmisten kuunteluun ja neuvontaan 
sekä palautteen välittämiseen ja ke-

hittämisehdotusten tekemiseen. Kun 
kouluja ja päiväkoteja on tuhansia, 
on  monenlaisia käytäntöjä. Joskus 
kysymys on ”vain” tietämättömyy-
destä. Eivätkä valtakunnalliset viran-
omaisohjeetkaan ole kunnossa. Tar-
vitaan myös keskustelua mediassa ja 
yhteistyötä laajenevien kansalaispii-
rien kanssa.

Askel askeleelta eteneminen

Uskonnon harjoittaminen valtion ja 
kunnan toimintaan liittyen on olen-
nainen tasa-arvo-ongelma omantun-
non ja vakaumuksen vapauden alu-
eella. Siihen liittyen uskonnottomi-
en on syytä pohtia, onko mahdollista 
edetä edes askel askeleelta. Pitäisikö 
meillä olla valmiutta myös komp-
romisseihin, jos sillä saadaan konk-
reettisia edistysaskelia? Otetaan esi-
merkkejä:

Vapaa-ajattelijain liitto päätti an-
taa vuoden 2011 Väinö Voipio -pal-
kinnon Helsingin yliopiston val-
tiotieteellisen tiedekunnan pro-
mootiotoimikunnalle. Promootion 
ohjelmaan oli lisätty perinteisen ju-
malanpalveluksen vaihtoehdoksi ar-
vokas tunnustukseton tilaisuus. Pal-
kinto myönnettiin ”tunnustuksena 
uskonnottomien ihmisten yhden-
vertaisuuden sekä omantunnon ja 
vakaumuksen vapauden huomioon 

ottamisesta ja kunnioittamisesta”. 
Tällä ei silti tarkoita, että pitäisimme 
yliopiston tilaisuuden jumalanpalve-
lusta tarpeellisena.

Helsingin vapaa-ajattelijat ry. on 
puolestaan ehdottanut, mikäli yli-
opiston avajaisten ohjelmassa 2012 
on edelleen perinteinen avajais-
jumalanpalvelus tuomiokirkossa, 

”perinteen uudistamista edes siinä 
määrin”, että avajaisten ohjelmaan 
lisätään jumalanpalvelukselle vaih-

toehtoinen tunnustukseton tilai-
suus. Tilaisuus ottaisi huomioon 
uskonnottomat ja ei-uskonnolliset 
katsomusryhmät, mutta samalla se 
palvelisi niitä uskonnollisiin ihmi-
siä, myös luterilaisia, jotka yliopis-
ton avajaisten yhteydessä eivät ha-
lua osallistua jumalanpalvelukseen.  
Aloitteessa mainitaan vapaa-ajat-
telijain peruslähtökohtana olevan 
edelleen, että tiedeyliopiston toi-
mintaan ei tulisi ylipäätään kuulua 
jumalanpalveluksia.

Koulurauhaa uskonnoilta
Kouluissa tapahtuvan uskonnon har-
joittamisen suhteen Opetushallituk-
sen muistio (2006) on aiempaan ver-
rattuna kehittynyt, mutta yhä puo-
litiessä. Ohjeen mukaan koulu voi 
edelleen järjestää uskonnollisia tilai-
suuksia. Niiden järjestäminen ei siis 
ole välttämätöntä, ne eivät ole laki-
sääteisiä tehtäviä. 

Valmisteilla olevissa perusopetuk-
sen perusteissa olisi tarpeen aiempaa 
selkeämmin ilmaista, että uskonnon 
harjoittamisen organisointi ei kuulu 
koulun tehtäviin. Jos uskonnon har-
joittaminen edelleen jossain määrin 
sallittaisiin, sen tulisi tapahtua kou-
lun ulkopuolella kirkollisissa tilois-
sa. Apulaisoikeuskanslerin käräjä-
oikeuksia koskevan päätöksen poh-

jalta olisi perusteltua erottaa uskon-
non harjoittaminen koulun tiloissa ja 
koulun ulkopuolella. 

Mikäli uskonnon harjoittamista ei 
saada kokonaan loppumaan, OPH:n 
ohjeissa tulisi selkeämmin ilmaista, 
että uskonnollisen tilaisuuden kans-
sa samaan aikaan on aina katsomuk-
sellisesti tunnustukseton tilaisuus.  
Sen järjestämiseen ja tiedotukseen 
paneudutaan tehden yhteistyötä alu-
een kansalais- ja kulttuuritoimijoi-
den kanssa. Koulujen tulisi kaikessa 
toiminnassaan noudattaa yhdenver-
taista, syrjimätöntä ja kunnioittavaa 
kohtelua eri uskontoja ja myös us-
konnottomia vakaumuksia kohtaan. 

OPH:n nykyohjeen ilmaisu 
-”Huoltajan ilmoituksesta oppilas 
vapautetaan omantunnon syistä us-
konnon harjoittamisesta.” - on huo-
no. Se luo kuvan, että koulun ev.lut. 
jumalanpalveluksiin ja päivänava-
uksiin osallistuminen olisi joku pe-
rusnormi, josta siten on mahdolli-
suus saada ”vapautus” erityisen kiel-
täytymismenettelyn kautta. Tämä 
on kirkkoon kuulumattomia koh-
taan epäkunnioittava ja syrjivä ta-
pa. Oletusarvona ei tule olla kenen-
kään, ei kirkon jäsenten eikä var-
sinkaan ev.lut. kirkkoon kuulumat-
tomien osallistuminen uskonnon 
harjoitukseen. 

Koska kaikki eivät osallistu us-
konnollisiin tilaisuuksiin, ne eivät 
ole koko koulun yhteisiä tilaisuuk-
sia, toisin kuin koulun yhteiset juhlat, 
kuten joulu- ja kevätjuhlat. Koulun 
yhteiset juhlat eivät ole uskonnon 
harjoittamista; niissä mahdollisesti 
laulettu yksittäinen virsi ei perustus-
lakivaliokunnan nykytulkinnan mu-
kaan tee tilaisuudesta uskonnon har-
joittamista. Jos suvivirsi useimmissa 
kouluissa lauletaan, miksi se ei riitä-
kään uskonnollisille tahoille?

Tavoitteenamme kouluissa ja 
päivähoidossa on varsinaisen us-
konnon harjoittamisen lopettami-
nen – ainakin koulun ja päiväko-
din omissa tiloissa. Tunnustukse-
ton toiminta ja ohjelma omissa ti-
loissa olisi siis perusnormina. Sille 
saattaisi paikoin olla vaihtoehtoi-
sena lisäpalveluna jumalanpalvelus 
tai hartaustilaisuus seurakunnan 
tiloissa vapaaehtoispohjalla. Luon-
tevinta olisi, että uskonnon harjoit-
taminen tapahtuisi kokonaan kou-
lutyön ja julkisen päivähoidon ul-
kopuolella.

Meillä, Vapaa-ajattelijain liitolla, yh-
distyksillä ja ihmisillä on siis edessäm-
me kosolti haastetta ja hommaa niin 
valtakunnallisella tasolla kuin alueil-
la ja kunnissa. Liitolla on selkeitä vaa-
timuksia omantunnon ja vakaumuk-
sen vapauden sekä syrjimättömyyden 
vahvistamiseksi päivähoidossa, koulus-
sa, oppilaitoksissa, armeijassa, kriisipal-
veluissa, sosiaali- ja terveystoimessa se-
kä hautaustoimessa. Samoin olemme 

esittäneet syrjinnän poistamista 
eduskunnan avajaisista verotuk-
seen ja aina perustuslain kirkkola-
kipykälään (76 ?) asti.

Tavoitteidemme ihmisoikeus- ja 
perusoikeusperusteisuus on vah-
vistunut Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen päätösten myötä. 
Tämä ilmenee apulaisoikeuskans-
lerin käräjähartauspäätöksen pe-
rusteluissa. Käytäntö osoittaa, että 

” 
Meitä kohdellaan toisen luokan kansalaisina

Esa Ylikoski

” 
Jumalanpalvelukset eivät kuulu  

tiedeyliopiston toimintaan
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Sääntöjen mukaan liittokokous hyväksyy aina seuraavalle liittokokouskaudelle 3-vuotissuunnitel-
man. Se on laajahko suunnitelma siitä mitä liitto, ensi sijassa hallitus, seuraavalla kaudella tekee. 
Näin toiminta on tavoitteellista ja määrätietoista: tehdään se, mitä kyseisellä kaudella on suunniteltu 
tehtäväksi. Vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa tehtävät tarkennetaan. Hallitus ja työvaliokunta 
puolestaan sopivat, miten kukin asia tehdään, missä aikataulussa ja kuka tai ketkä asian valmistele-
vat ja toimeenpanevat. Hyvin toimivat yhdistykset menettelevät näin. Työ vaatii kuitenkin tekijänsä. 
Siksi hallitus on asettanut joukon työryhmiä. Useimpiin alla mainittuihin toimiin onkin sellainen pe-
rustettu. Toki vastaan tulee myös asioita, joita suunnitelmissa ei ole. Kaikkea ei voi aina ennakoida. 
Mutta ennakoimattomatkin asiat tehdään. 

Toimintasuunnitelmasta 2012

Koostanut Lasse Pylkki

Yleistä
 � Liiton 75-vuotisjuhla järjestetään 
marraskuussa. 

 � Jäsenyhdistyksiä kannustetaan toi-
mimaan aktiivisesti uskonnottomien 
oikeusturvaan liittyvissä kysymyk-
sissä. Korostetaan yhdenvertaista ja 
syrjimätöntä kohtelua niin valtion 
kuin kuntien toiminnassa (päivähoi-
to, koulut ja oppilaitokset, puolustus-
voimat, sosiaali- ja terveystoimi). 

 � Tutkitaan mahdollisuutta kansalais-
aloitteen tekemiseksi kirkon ja val-
tion erottamiseksi tosistaan.

 � Kehitetään liiton toimintamuotojaan 
mm. lisäämällä työryhmien roolia 
asioiden valmistelussa ja toiminnas-
sa yleensä. 

 � Parannetaan viestintää: Vapaa Ajat-
telija-lehti, liiton nettisivut, graafisia 
yleisesitteitä, esitteitä kohderyhmille. 

Tiedotus
 � Liitto tuo tavoitteitaan ja kannan-
ottojaan julki yleisissä tiedotusväli-
neissä mediatiedotteilla, omilla kir-
joituksilla ja esiintymisillä, sekä lii-
ton omilla viestintäkanavilla.

 � Vapaa Ajattelija -lehden sisältöä ja ul-
koasua kehitetään yleisölehden suun-
taan huomioiden samalla jäsenten ja 
aktiivien tarpeet (jäseninformaatio), 
sivukokoa suurennetaan, julkaistaan 
4 numeroa, lehteä markkinoidaan ja 
aloitetaan ilmoitusten hankinta. Toi-
mitustyötä ohjaa toimituskunta.

 � Liiton verkkosivuja sekä viestintää 
sosiaalisessa mediassa kehitetään.

 � Liiton visuaalisen yleisilmeen uusi-
minen aloitetaan. 

 � Valmistetaan graafisia esitteitä sekä 
oppaita uskonnottomien oikeuksista 
eri kohderyhmille: päivähoito, kou-

lut  ja oppilaitokset, varusmiehet, so-
siaali- ja terveystoimi, hautaustoimi. 
Esitteitä jaetaan ko. kohderyhmille, 
lisäksi tapahtumissa ja messuilla.

 � Valmistetaan materiaalia (julisteita, 
esitteitä) käytettäväksi ja jaettavaksi 
tapahtumissa ja messuilla. Materiaali 
myös yhdistysten käytettävissä.

 � Tuotettua aineistoa julkaistaan myös 
netissä sekä tekstinä että pdf-muodossa.

Puhujatoiminta
Kootaan valtakunnallinen puhujarekis-
teri ja järjestetään puhujakoulutusta jä-
senyhdistysten toiveiden mukaan yh-
teistyössä Pro-Seremonioiden kanssa.

Kotimainen yhteistoiminta
 � Luodaan kumppanien kanssa yhtei-
nen keskustelufoorumi. 

 � Tutkitaan mahdollisuutta/Tehdään 
aloite (valtion asettaman) sekulaari-
sen eettisen neuvoston aikaan saami-
seksi tarkoituksena laajentaa uskon-
nottomien tahojen ja kansalaispiiri-
en yhteistyötä valtiovallan kanssa.  

 � Osallistutaan Prometheus-leirin Tu-
ki ry:n ja Pro-Seremoniat Oy:n toi-
minnan kehittämiseen.

 � Toimitaan yhteistyössä Vakaumus-
ten tasa-arvo ry:n ylläpitämien eroa-
kirkosta.fi -palvelun ja et-opetus.fi 

-sivuston toimijoiden kanssa. 
 � Kehitetään yhteistyötä muiden ratio-
nalistiyhdistysten kanssa.

 � Myönnetään Väinö Voipio -palkinto.

Kansainvälinen yhteistoiminta
 � Hyödynnetään IHEU:n, EHF:n ja 
pohjoismaisten sisarjärjestöjen ko-
kemuksia uskonnottomien etujen 
ajamisesta ja tuodaan niitä julkisuu-
teen tiedotustoiminnassa (lehdet) ja 
kannanotoissamme.

Seuranta ja tutkimus
 � Seurataan uskonnottomien yhden-
vertaiseen ja syrjimättömään kohte-
lun  toteutumista erityisesti valtioval-
lan ja kuntien toiminnassa. 

 � Tuotetaan ehdotuksia opinnäytetöi-
den ja tutkimushankkeiden aiheis-
ta, tiedotetaan niistä yliopistoille ja 
ammattikorkeakouluille. Mahdolli-
suuksien mukaan tuetaan opinnäy-
tetöiden tekijöitä.

Lainsäädäntöön vaikuttaminen
 � Tuodaan esiin uskonnottomien yh-
denvertaiseen ja syrjimättömään 
kohtelun loukkauksia ja tehdään 
konkreettisia ehdotuksia asiantilan 
korjaamiseksi. 

 � Otetaan kantaa mm. perusopetuk-
sen ja lukion uudistamiseen ja tun-
tijakoon, päivähoitolain uudistami-
seen, puolustusvoimien kokonais-
uudistukseen  ja erityiskysymyksiin 
sekä hautaustoimilain ja yhdenver-
taisuuslain uudistamistarpeeseen. 
Otetaan yhteyksiä virkamiehiin, mi-
nistereihin ja kansanedustajiin. 

 � Lisätään yhteistyötä etujärjestöjen 
kanssa: Lukiolaisten liitto, Varus-
miesliitto, OAJ, Suomen Lastentar-
hanopettajien liitto. Nostetaan nii-
den kanssa esiin uskonnottomien pe-
rusoikeuksien ongelmat. 

 � Aktivoidaan kansalaisia tuoman 
esiin kokemaansa syrjintää, neuvo-
taan oikeusturva-asioissa, otetaan 
syrjintätapauksissa yhteyksiä asian-
omaisiin toimijoihin, annetaan oi-
keusapua, autetaan nostamaan tai 
nostetaan itse kanteluita ja valituksia.

Hallinto ja koulutus
 � Järjestetään liittohallituksen, -val-
tuuston ja yhdistysten puheenjohta-
jien koulutus- ja neuvottelupäivät ke-
väällä 2012. 

 � Järjestetään toimintakohtaisia neu-
vottelupäiviä ja koulutusta (esim. 
hautausmaatoiminta, juhlapuhujat).

Taloudellinen pohja
 � Jäsenyhdistyksiä ja hautausmaiden 
ylläpitoa avustetaan. Avustusohjeet 
uusitaan ja laaditaan avustusten ha-
kulomake.  

Liittovaltuusto kokoontui 26.11.2011 
liiton uudistetussa toimistossa. Ko-
kous sujui ripeästi ja hyvässä yh-

teishengessä liittovaltuuston puheenjoh-
taja Robert Brotheruksen komennos-
sa. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyt-
tiin sääntöjen valtuuston syyskokouksen 
päätettäväksi määräämät asiat:

Liittovaltuuston varsinaisen kokouk-
sen tehtävänä on, sen lisäksi mitä näissä 
säännöissä on erikseen mainittu,

- syyskokouksessa
1. määrätä liittomaksun suuruus seuraa-
vaksi vuodeksi sekä päättää liittohalli-
tuksen esityksestä ylimääräisen liitto-
maksun kannosta,
2. hyväksyä liiton tulo- ja menoarvio 
sekä toimintasuunnitelma seuraavaksi 
vuodeksi.

Liittovaltuusto kokoontui uudistetussa toimistossa
Koostanut Lasse Pylkki

Liittomaksuksi vuodelle 2012 hyväk-
syttiin edelleen 10 euroa kutakin jäsen-
yhdistyksen edellisen vuoden loppuun 
mennessä maksanutta jäsentä kohti. 

Toimintasuunnitelmasta on edempä-
nä tiivistelmä. Lisäksi hyväksyttiin hal-
lituksen ehdotus liiton lehden kehittä-
misestä.

Toimitussihteeri ja  
taittaja valittu

Hallitus valitsi 5.11.2011 liiton leh-
den toimitussihteeriksi Suvi Au-
visen Helsingistä. Lehden tait-

tajaksi ja yleisilmeen laatijaksi toimitus-
kunta valitsi tämän vuoden puolella Sau-
li Lehtisen Porista. Hakijoita oli yhteensä 
seitsemän. Liitto kiittää hakijoita kiinnos-
tuksesta lehden kehittämistä kohtaan.

Kannanottoja ja tiedotteita

Liittohallitus on antanut seuraavat kan-
nantoto ja lausunnot:
1. 11.10.2011: Lausunto koulutuksen 

ja tutkimuksen kehittämissuunni-

telman luonnoksesta Koulutus ja 
tutkimus vuosina 2011-2016

2. 12.10.2011: Pääsihteeri Esa Yli-
koski esittänyt pyydettynä liiton 

puheenvuoron Opetusministeriön 
järjestämässä Ihmisoikeustoimin-
taohjelman valmistelun kuulemis-
tilaisuudessa

3. 14.10.2011: Lausunto lapsi- ja 
nuorisopolitiikan kehittämisoh-
jelman 2012-2015 luonnoksesta 
(20.9.2011)

4. 17.10.2011: Tiedote: Uskonnon 
harjoittaminen ei valtion ja kun-
nan tehtävä

Poimintoja

Liittovaltuusto kokoontui uudistetussa toimistossa

Suvi Auvinen 
Toimitussihteeri

Sauli Lehtinen 
Taittaja
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Lahden Vapaa-ajattelijoiden hallituksen 29. marraskuu-
ta 2011 pidetyssä syyskokouksessa valittiin yhdistyksel-
le uusi hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin edellisen vuo-

den tapaan Heikki Karjalainen ja hallituksen varsinaisiksi jä-
seniksi Jari Peltonen (varapuheenjohtaja), Ritva Karjalainen 

(jäsenasiainhoitaja), Tapio Pilli (sihteeri), Hanna Pilli, Es-
ko Kärkkäinen, Irja Laitinen, Reijo Taipale ja Hannu Sal-
minen. 

Varajäseniksi valittiin Sirpa Taipale, Paavo Repo ja Rau-
ha Maikkunen.
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Talousarvioon on merkitty määrä-
raha jäsenyhdistysten avustami-
seksi. Hallituksen päätöksen mu-

kaan avustuksille on asetettu määräajat 
sekä hakuehdot ja -ohjeet. 

Jäsenyhdistykset voivat hakea kohde-
avustusta seuraavin ehdoin:

Kohdeavustukset
1. Kohdeavustukset on tarkoitettu 

aktiivisesti toimiville yhdistyksil-
le. Avustusta voidaan myöntää tar-
koin määrättyyn ja suunniteltuun 
tai sellaisena jo toteutettuun toi-

menpiteeseen. Tällaisia ovat esim. 
julkaisut (lehdet, esitteet, julisteet), 
koulutus- ja opintotoiminta, ylei-
sötilaisuudet ja niiden esiintymis-
palkkiot, osallistuminen johonkin 
yleisötapahtumaan, tempaukset, 
laite- tms. hankinnat.  

2. Yhdistyksen toiminnan tulee olla 
säännöllistä, järjestäytynyttä, ak-
tiivista ja yhdistyksen sääntöjen 
mukaista. Tämän tulee ilmetä mm. 
hakemukseen liitettävästä toimin-
takertomuksesta

3. Yli 500 euron kohdeavustukset 
haetaan mahdollisuuksien mu-

Avustuksia jäsenyhdistyksille

Liitto on saanut testamentin

kaan ennakkoon ennen ko. toimen 
toteuttamista. Pienemmät kohde-
avustukset voidaan hakea jälkikä-
teen. 

4. Kohdeavustukset haetaan lomak-
keella, jota saa liiton sivustolta tai 
toimistolta. Hakemuksen mukaan 
on liitettävä selvitys tai suunnitel-
ma hankkeesta sekä edellisen toi-
mintakauden toimintakertomus 
ja toiminnantarkastajan kertomus. 
Tarkemmat ohjeet lomakkeen täyt-
tämisestä ja mukana mahdollises-
ti toimitettavista muista liitteis-
tä, tiedoista tai selvityksistä on lo-
makkeessa. 

5.  Kohdeavustukset haetaan puolivuo-
sittain toukokuun ja marraskuun 
loppuun mennessä ja niistä pääte-
tään kesäkuussa ja joulukuussa. 

6. Kohdeavustus maksetaan osoitet-
tuja laskuja vastaan.

Liitto on hoitanut vai-
najan hautaamisen se-
kä järjestänyt muisto-

tilaisuuden ja muistolaatan 
Malmin hautausmaan muis-
tolehtoon. 

Testamentti sisälsi pieneh-
kön asunto-osakkeen ja kä-
teisvaroja. Vainaja oli helsin-
kiläinen vapaa-ajattelija Elli 
Koskinen.

Elli Koskisen testamentin 
mukaisesti hänen hautajaistensa 

saattotilaisuudessa on Pro-
Seremonioiden puhuja. 

Saattotilaisuus pidettiin 
Hietanieman krematorion 

kappelissa. Saattopuheen piti 
Pro-Seremonioiden puhuja Tapio 

Leppänen (kuvassa oik.). Vapaa-
ajattelijain Liitto ry:n seppeleen laski 

pääsihteeri Esa Ylikoski (vas.) 
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Lahden Vapaa-ajattelijat tiedotti 
18.1.2012 alueen katsomusaineiden 
opetusta koskevista epäkohdista:

Lahden perusopetuspalveluiden 
”Tervetuloa peruskouluun”-oppaassa 
kerrotaan katsomusaineiden opetukses-
ta seuraavasti: ”Jokaisella oppilaalla on 
oltava yksi katsomusaine. Se voi olla us-
konto tai elämänkatsomustieto. Katso-
musaine valitaan ensimmäiselle luokal-
le ilmoittautumisen yhteydessä. Valinta 
on pysyvä. Väestörekisteriin kuuluvat 
oppilaat osallistuvat elämänkatsomus-
tiedon opetukseen, elleivät huoltajat va-
litse lapselleen jotakin muuta Lahdes-
sa opetettavaa uskontoa.” Tieto on vir-
heellistä ja samat virheet toistuvat myös 
Lahden ”Uskontoa tai elämänkatsomus-
tietoa internet sivuilla.

Käytännössä uskontokuntiin kuulu-
mattomia ei voida määrätä uskonnon 
opetukseen, jos kunta ei järjestä eril-
listä elämänkatsomustiedon opetus-
ta. Tällöin oppilaat jäävät käytännössä 
ilman opetusta. Lahdessa onneksi kui-
tenkin järjestetään elämänkatsomustie-
don opetusta, joten Lahdessa tämä ei ole 
ongelma.

Katsomusainetta voi myös vaih-
taa kesken lukukaudenkin. Jos uskon-
tokuntaan kuulumaton haluaa vaih-
taa elämänkatsomustiedon opetukseen, 
riittää tästä huoltajan ilmoitus luokan-
valvojalle /rehtorille. Kirkkoon kuu-
luvilla ei valitettavasti ole oikeutta elä-
mänkatsomustiedon opetukseen, mutta 
elämänkatsomustiedon opetukseen voi-
daan siirtyä heti kirkosta eroamisen jäl-
keen. Alle 18-vuotias tarvitsee kirkosta 
eroamiseen huoltajan/huoltajien suos-
tumuksen.

Kaikki suomalaiset kuuluvat väes-
törekisteriin, joten myös maininta vä-

estörekisteristä on virheellinen. Kat-
somusainetta ei siis ole tarpeen erik-
seen valita, vaan opetuksen järjestäjän 
tulee ohjata uskontokuntiin kuulu-
mattomat oppilaat suoraan elämän-
katsomustiedon opetukseen ja ev.lut. 
uskontokuntaan kuuluvat uskonnon 
opetukseen.

Myös muihin uskontokuntiin kuu-
luville voidaan tarjota elämänkatso-
mustietoa vaihtoehtoiseksi katsomus-
aineeksi, vaikka heidän uskontokun-
tansa mukaista opetusta olisikin tar-
jolla. Lahdessa tosin ei valitettavasti 
näin toimita. 

” 
Uskontokuntiin kuulumattomia ei voida määrätä 

uskonnon opetukseen, jos kunta ei järjestä erillistä 
elämänkatsomustiedon opetusta

Lahden yhdistykselle uusi hallitus

virheellistä tietoa katsomus- 
aineiden opetukseen liittyen

Lahden kaupunki jakaa 
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Helsingin Vapaa-ajattelijat lähet-
ti tammikuussa kyselyn niil-
le jäsenille, jotka eivät olleet 

maksaneet parina edellisenä vuotena 
jäsenmaksuaan. Kirjeessä pyydettiin 
myös kommenttia yhdistyksen toimin-
nasta. Kirjeessä oli tunnelmaa virittä-
mässä tai lieventämässä myös oheinen 
kuva.

Vastauksia kyselyyn ei tullut kovin 
runsaasti. Jonkun verran kuitenkin. Vas-
tanneista lähes puolet oli halukkaita jat-
kamaan jäsenenä. Jäsenmaksu oli vain 
jäänyt hoitamatta. Niistä, jotka eivät ai-
nakaan nyt ole halukkaita jatkamaan jä-
seninä, osa viittasi taloudellisiin syihin. 
Kysely tuotti jäsenyydestä nyt luopuvilta 
myös kritiikkiä ja muutamia evästyksiä.

Toiveena oli muun muassa, että va-
parit eivät ”haukkuisi lyttyyn niitä, jot-
ka syystä tai toisesta katsovat tarvitse-
vansa kirkkoa tai jumalia elämäänsä”. 
Vinkiksi heitettiin myös, että ”ilois-
ta uskonnottomuutta voisi julistaa va-
paamielisesti”. Yhdistyksen hallitukses-
sa näitä terveisiä pidettiin itse asiassa 
aivan hyvinä. 

kehittämiskommentteja
Rästiläiskyselyllä

Helsingin vaparien puheenjohtajaksi

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n 
syyskokouksessa valittiin uu-
deksi puheenjohtajaksi Ilkka 

Vuorikuru. Hän on myös liiton uuden 
liittovaltuuston jäsen.

Hallituksen valittiin Robert Brothe-
rus, Lauri Honka, Pertti Jarla, Jaak-

ko Moisio, Markku Pääkkönen, Kai-
sa Robbins, Henrik Sawela ja Esa Yli-
koski Varajäseniksi valittiin Juha Kuk-
konen ja Kimmo Laine.  Hallituksen 
järjestäytyessä varapuheenjohtajaksi 
valittiin Ylikoski ja sihteeriksi Moisio. 
Taloudenhoitajana toimii Marja Vinni. 

Yhdistys painottaa toimintaansa us-
konnottomien oikeuksiin päivähoidos-
sa, koulussa ja laajemminkin kuntasek-
torilla. Laajalevikkistä USKOMATON-
lehteä julkaistaan yksi numero ensi 
syksynä. Iltatilaisuuksien lisäksi järjes-
tetään myös aamiaistapaamisia.

huomio koulutoimessa

Tammikuun kokouksessaan Hel-
singin Vapaa-ajattelijat kiinnit-
ti huomiota siihen, että Helsin-

gin, Espoon ja Vantaan kouluissa jaet-
tava ”Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 
2012-2013” oppaassa ei ensimmäisen 

Helsingin vapaa-ajattelijat esit-
tävät, että Helsingin yliopis-
ton avajaisten ohjelmaan vuon-

na 2012 lisätään, mikäli ohjelmassa on 
edelleen perinteinen avajaisjumalanpal-
velus tuomiokirkossa, jumalanpalveluk-
sen kanssa samaan aikaan järjestettävä 
vaihtoehtoinen tunnustukseton tilaisuus. 
Tähän voisi ottaa mallia Valtiotieteelli-
sen tiedekunnan vuoden 2011 promoo-
tiojuhlallisuuksiin kuuluneesta promoo-
tiojumalanpalvelukselle vaihtoehtoisesta 
tunnustuksettomasta tilaisuudesta.

Vapaa-ajattelijain peruslähtökohta-
na on edelleen, että tiedeyliopiston toi-
mintaan ei tulisi ylipäätään kuulua var-

tunnustukseton avajaistilaisuus

Katsomusten tasa-arvoon

Helsingin yliopistolle

Helsingin vapaa-ajattelijat esittävät avajaisjumalanpalvelukselle 
vaihtoehtoa vuodesta 2012 eteenpäin

sinaista uskonnon harjoittamista, kuten 
jumalanpalveluksia. Samalla lähtökoh-
tanamme on perustuslain edellyttämä 
yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu 
(Perustuslaki 6 §) uskonnon ja oman-
tunnon vapauden (Perustuslaki 11 §) 
alueella. Omantunnon vapauteen sisäl-
tyy myös uskonnottomien vakaumusten 
vapaus positiivisena oikeutena. Yhden-
vertaisuusperiaate ohjaa erityisesti val-
tion ja julkisten palvelujen toimintaa. 

Mikäli julkisena sivistyslaitoksena 
toimivan yliopiston toimintaan halu-
taan edelleen vuonna 2012 perinteen 
vuoksi sisällyttää avajaisjumalanpalve-
lus, esitämme perinteen uudistamis-

ta edes siinä määrin, että yliopisto al-
kaa ottaa aiempaa paremmin huomioon 
2000-luvun perustuslain perusoikeudet 
yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyy-
destä myös uskonnon ja omantunnon 
vapauteen liittyen. Tunnustukseton ti-
laisuus ottaisi huomioon erilaiset uskon-
nottomat ja ei-uskonnolliset katsomus-
ryhmät, mutta samalla se palvelisi erilai-
siin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulu-
via ihmisiä, myös niitä luterilaisia, jotka 
yliopiston avajaisten yhteydessä eivät ha-
lua osallistua jumalanpalvelukseen.

Helsingin vapaa-ajattelijat ry

Ilkka Vuorikuru
puheenjohtaja

Jaakko Moisio
sihteeri 

luokan oppilaisen vanhemmille ker-
rota heidän oikeuksistaan valita lapsil-
leen vaihtoehto uskonnon harjoittami-
selle kouluissa. 

Oppaassa mainitaan, että koulu voi 
järjestää uskonnollisia tilaisuuksia ja 

niistä tiedotetaan vanhemmille. Huol-
tajille ei kuitenkaan kerrota Opetushal-
lituksen ohjeiden mukaisesti, että riip-
pumatta perheen tai lapsen katsomuk-
sesta, lapsen osallistuminen on aina va-
linnaista. 

Oppaassa ei myöskään kerrota, että 
koulu on velvollinen järjestämään us-
konnonharjoittamiselle korvaavaa toi-
mintaa.

Oppaan tekstien monipuolisuuden 
lisäksi olisi tarpeen, että koulujen infoti-
laisuuksissa ja tiedotteissa kerrottaisiin 
tasapuolisesti katsomusvapauteen liit-
tyvistä asioista. Helsingin Vapaa-ajatte-
lijat on lähettänyt kehitysehdotuksensa 
Helsingin kaupungin opetustoimeen ja 
Vantaan ja Espoon sivistystoimeen. 

Kotkan Vapaa-ajattelijain syysko-
kous päätti panna Viikarin ka-
lastajatilan myytäväksi. Yhdis-

tys haluaa luopua lähes viiden hehtaarin 
saaritilasta, koska käyttö on hiipunut ja 
ylläpitoon ei ole resursseja. Yhdistys sai 

tilan aikanaan lahjoituksena Aarne Yr-
jöseltä. Siihen kuuluu kaksi suurehkoa 
asuinrakennusta. 

Viikarin kalastajatila myytävänä

Ilkka Vuorikuru

Yhdistyneet ajattelijat - yhdistykset toimivat
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Vapaa-ajattelijain
Väinö Voipio -palkinto

Tunnustuksettomalle vaihtoehdolle tunnustusta

Esa Ylikoski

Helsingin yliopiston valtiotie-
teellisen tiedekunnan vuoden 
2011 promootiotoimikunta on 

saanut Vapaa-ajattelijain liiton Väinö 
Voipio -tunnustuspalkinnon. Palkin-
to myönnettiin ”tunnustuksena uskon-
nottomien ihmisten yhdenvertaisuu-
den sekä omantunnon ja vakaumuk-
sen vapauden huomioon ottamisesta ja 
kunnioittamisesta”. 

Perusteluissa todetaan, että ensim-
mäistä kertaa Helsingin yliopiston 
Valtiotieteellisen tiedekunnan pro-
mootiohistoriassa oli vuoden 2011 
promootion ohjelmassa yhtä aikaa 
promootiojumalanpalveluksen kans-
sa vaihtoehtoinen tunnustukseton ti-
laisuus. Tilaisuus järjestettiin tuomio-
kirkon lähellä olevan kielikeskuksen 
tiloissa, ja sen ohjelmassa oli puheita 
ja musiikkia. (Lisätietoja kesän 2011 
promootiosta: http://blogs.helsinki.
fi/valtsikanpromootio)

Palkinto luovutettiin keskiviikkona 
valtiotieteellisen tiedekunnan ti-
loissa. Paikalla olivat promoo-
tiotoimikunnan varapu-
heenjohtaja Saara Reini-
mäki sekä tiedekunnan 
varadekaani Leif Åberg.
Toimikunnan puheen-
johtajana toimi mais-
teri Vilja Rydman. 
Palkinnon luovutti-
vat Vapaa-ajattelijain 
liiton liittovaltuus-
ton puheenjohtaja 
Robert Brotherus ja 
pääsihteeri Esa Yli-
koski sekä Helsin-
gin vapaa-ajatteli-
jain puheenjohta-
ja Ilkka Vuorikuru.

”Promootiojuh-
lallisuuksien tun-
nustuksettoman ti-
laisuuden järjestä-

misestä voisi ottaa esimerkkiä myös 
yliopistojen avajaisiin, eduskunnan 
valtiopäivien avajaisiin, armeijan ar-
keen ja juhlaan sekä myös koulujen 
ja päivähoidon mahdollisiin uskon-
nollisiin tilaisuuksiin liittyen”, tote-
si Vapaa-ajattelijain liiton pääsihtee-
ri Esa Ylikoski palkinnon luovutus-

tilaisuudessa. ”Uskontokuntiin kuu-
lumattomat eivät ole ”toisen luokan 
kansalaisia”, valtiovallan ja julkisten 
palvelulaitosten tulee alkaa kohdella 
ihmisiä tasapuolisesti erilaisten us-
kontojen ja uskonnottomien vakau-
musten suhteen. Tämä näkökohta 
painottui myös apulaisoikeuskansle-
rin ratkaisussa käräjäjumalanpalve-
lusten suhteen viime viikolla”, huo-
mautti Ylikoski.

Väinö Voipio -palkinto on tunnus-
tus henkilöille ja tahoille, jotka ovat 
myönteisellä tavalla tuoneet edistä-
neet yhteiskunnan sekularisoitumis-
ta, tuoneet esille humanistista elä-
mänasennetta tai edistäneet tieteel-
listä todellisuuskäsitystä. Yliopis-
toväestä palkinnon ovat aiemmin 
saaneet Jorma Palo, Kari Cantell, 

Kari Enqvist Helsingin yliopistos-
ta sekä Esko Valtaoja ja Erkki Tuo-
mioja. Palkintoa on jaettu vuodesta 
1993 alkaen.

Väinö Voipio (1884-1976) toimi 
lakimiehenä ja kihlakunnantuoma-

rina sekä näytelmä- ja romaa-
nikirjailijana. Vapaa-ajatte-

lijain liiton puheenjohta-
jana hän toimi vuosina 
1958-1963 ja edisti va-
kaumuksen vapautta 
myös kirjoillaan Juma-
lan puolustus (1961), 
Kahleissa vai vapaa-
na (1967), Pelotuk-
sen uskonto (1969) 
ja Vihreä katkismus 
(1973).

Forssan Vapaa-ajattelijat ry
pj. Juha Toivonen
Tölönkaari 4 A 8
30420 FORSSA
puh. 044 592 0210
forssa@vapaa-ajattelijat.fi 

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry
pj. Ilkka Vuorikuru
Neljäs linja 1
00530 HELSINKI
puh. 050 468 5332
helsinki@vapaa-ajattelijat.fi 

Helsingin Yliopiston  
Vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus r.y.
pj. Janne Vainio
Vedenottamontie 12 E 38
00980 HELSINKI
puh. 050 365 6808
prometheus@vapaa-ajattelijat.fi 

Joensuun seudun vapaa-ajattelijat r.y.
pj. Ari Sulopuisto
Karhuntie 27
80230 JOENSUU
puh.040 5713 989
joensuu@vapaa-ajattelijat.fi 

Kainuun Vapaa-ajattelijat r.y.
pj. Aki Räisänen
Sudenpolku 11 B 24
87300 KAJAANI
puh. 050 5948 501
kainuu@vapaa-ajattelijat.fi 

Karkkilan Vapaa-ajattelijat r.y.
pj. Jorma Snellman
Ulla Kindstedt (sihteeri)
Korvenkatu 8
03600 KARKKILA
puh.(iltaisin) 09 225 5930
karkkila@vapaa-ajattelijat.fi 

Kemin Vapaa-ajattelijat ry
pj. Pertti Periniva
Leppälinnuntie 5
94700 KEMI
puh. 040 5572215
kemi@vapaa-ajattelijat.fi 

Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry
pj. Anita Törn
Vesikansantie 1131
77240 HALKOKUMPU
ks@vapaa-ajattelijat.fi

Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry
pj. Lasse Pylkki
Hakalantie 40
04380 Tuusula
puh. 050 5715795
keski-uusimaa@vapaa-ajattelijat.fi 

Kotkan Vapaa-ajattelijat r.y.
Karjalantie 2-4
48600 KOTKA
puh. 05 218 6047
kotka@vapaa-ajattelijat.fi

Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry
pj. Heljä Pekkalin
Killingintie 4 B 19
45700 KUUSANKOSKI
puh. 040 704 4638
kouvola@vapaa-ajattelijat.fi 

Lahden Vapaa-ajattelijat r.y.
Saimaankatu 3-5 B 34
15140 LAHTI
puh. 03 782 7408
lahti@vapaa-ajattelijat.fi

Lappeenrannan ja ympäristön  
Vapaa-ajattelijat r.y.
pj. Olavi Korhonen
Korkearannantie 3 F
54530 LUUMÄKI
puh. 0500 556 010,
lappeenranta@vapaa-ajattelijat.fi

Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry
pj. Reijo Raappana
Raappanantie 7
95830 Vaattojärvi
puh. 044 271 4466
luoteis-lappi@vapaa-ajattelijat.fi 

Länsi-Uudenmaan ateistit ry
c/o MOISA, Vellamonkatu 4
08100 LOHJA
lansi-uusimaa@vapaa-ajattelijat.fi 

Nokian Vapaa-ajattelijat r.y.
pj. Sirkka Salonen
Hoppulankatu 5
37120 NOKIA
nokia@vapaa-ajattelijat.fi 

Oulunseudun Vapaa-ajattelijat ry
pj. Jouko Saksio
Jalohaukantie 1 E 41
90250 OULU
puh. 040 536 0345
oulu@vapaa-ajattelijat.fi 

Porvoon Seudun Vapaa-Ajattelijat - 
Borgånejdens Fritänkare r.y.
pj. Aimo Törmänen
Tarmolankatu 24 C 23
06100 Porvoo
puh. 040 748 1022
porvoo@vapaa-ajattelijat.fi 

Raision vapaa-ajattelijat r.y.
pj. Niko Saarinen
Ankkurikylänkatu 2 D 40
20240 Turku
puh. 040 538 4820
raisio@vapaa-ajattelijat.fi 

Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry
pj. Saara Hartzell
Ounasvaarantie 1 as. 2
96400 Rovaniemi
050 500 4660
rovaniemi@vapaa-ajattelijat.fi 

Satakunnan vapaa-ajattelijat ry
pj. Arvid Saarinen
Yrjönkatu 11 A 7
28100 Pori
puh. 0400 833 210
satakunta@vapaa-ajattelijat.fi 

Seinäjoen Vapaa-ajattelijat r.y.
pj. Erkki K. Virtanen
seinajoki@vapaa-ajattelijat.fi 

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry
Yliopistonkatu 58 B
33100 TAMPERE
puh. 045 130 3837
tampere@vapaa-ajattelijat.fi 

Turun Vapaa-ajattelijat r.y. Turussa
pj. Antti Ellonen
Mittarinkatu 2 as 1
20100 Turku
puh. 044 209 0445
turku@vapaa-ajattelijat.fi 

Vapaa-Ajattelijain Liiton  
Vuoksenlaakson Yhdistys r.y.
pj. Hannes Koivumäki
puh. 050 555 7793
vuoksenlaakso@vapaa-ajattelijat.fi 

Varkauden Vapaa-ajattelijat r.y.
pj. Taisto Kaukonen
Toritorppa
Petroskoinkatu 18
78200 VARKAUS
puh. 017 552 7277
varkaus@vapaa-ajattelijat.fi 



Kunnan ja kirkon yhteistyö   - uhka vai mahdollisuus?

Jumalaton nuorisotyö   - kenelle nuoret kuuluvat?

Mistä uskonnottomat   kunnallisvaaleissa äänestävät?

Uskomattomat    ehdokkaat! Ja paljon muuta!

Jumalaton
Seuraavassa numerossa - 2 /2012

2/2012 • Vapaa-ajattelijain liitto ry - seuraavassa numerossa

kunnallispolitiikka

Bonuksena:

Pertti Jarlan
Uskomattomat kuvat!


