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Petri Karisma

T
untuu kuin oli-
sin lähtenyt vä-
hän samanlaisel-
le matkalle, kuin 
Sormuksen rita-
rit lähtivät J.R.R. 
Tolkienin “Taru 
sormusten her-
rasta” -tarinassa. 
Matkaan lähties-
sä ei ollut ollen-
kaan selvää, mi-
hin olemme me-

nossa ja mitä tavoittelemme. Toisaalta 
emme tienneet, olimmeko oikealla tiel-
lä. Oli aivan selvää, että matkasta tulisi 
vaikea ja monissa kohdissa tulisi mietit-
tyä, olemmeko oikealla suunnalla. Mat-
kaan oli kuitenkin lähdettävä.

Lähtökohta oli ilmeinen. Vapaa-ajat-
telijain Liitolla ei ollut minkäänlaista ta-

voite- tai muuta ohjelmaa, johon poh-
jata toimintansa. Toisaalta oli ilmeis-
tä, että koko sanomamme (siis se, jolla 
kerromme ulkopuoliselle, mitä tavoit-
telemme) oli vanhentunut ja epäselväs-
ti muotoiltu nykytilanteeseen.

Näin ajatellen oli selvää, että pelkäs-
tään vanhan kulttuuriohjelman uudel-
leenkirjoittaminen ei riittäisi. Kulttuuri-
ohjelma on hyväksytty jo vuonna 1994. 
Siihen on tehty monia pieniä viilauksia, 
mutta kokonaisuutena se kuitenkin lop-
puviimein edustaa 1980-luvun ajattelua. 
Suomessa on tässä välillä tehty perusoi-
keusuudistus ja Suomi on liittynyt Eu-
roopan Unioniin. Euroopan Unionin 
kautta Suomeen on tullut paljon uuden-
laista ihmis- ja perusoikeusajattelua, ja 
mikä parasta tämä ajattelu on hyvin pit-
källe linjassa vapaa-ajattelijoiden tavoit-
teiden kanssa. Tarvittiin siis aivan uu-
si näkökulma tavoitteiden ja päämääri-
en esittelyyn. 

Ohjelmien tarkoitus on piirtää kuva 
siitä, miksi yhteisö on olemassa ja mitä 
asioita se ajaa. Ohjelmat jäsentävät yh-
teisöjen tavoitteita ja päämääriä. Ohjel-

mat ovat myös hyviä muistilistoja niistä 
kaikista asioista, joita ajetaan. Jos ei ole 
ohjelmia, käy helposti niin, ettei toimin-
nalla ole suuntaa.

Ohjelman puuttuminen voi myös ai-
heuttaa sen, että ulkopuoliset pääsevät 
määrittelemään yhdistyksen tavoitteet. 
Nämä ulkopuolisten määrittämät olki-
nuket eivät koskaan vastaa yhdistyksen 
omaa käsitystä itsestään. Siksi on äärim-
mäisen tärkeää, että yhdistyksellä on 
vahva näkemys omista tavoitteistaan ja 

päämääristään. Kokonaisella ohjelmal-
la on myös helpompi tuoda esille tavoit-
teita esimerkiksi median suuntaan, kuin 
jos ajatukset olisi ripoteltu moneen kan-
nanottoon ja muuhun julkilausumaan.

Matka ei ole lopussa, vaan olemme 
edelleenkin matkalla. Ohjelmasta on 
saatu rakennettua ensimmäinen versio, 
jotta sen voi antaa muiden luettavaksi ja 
kommentoitavaksi. Ei ole tarkoituksen-
mukaista, että pieni porukka tekee oh-
jelman loppuun, vaan työ kuuluu kai-
kille vapaa-ajattelijoille ja laajemmin-
kin uskonnottomille. 

Ohjelmasta ja sen tekemisestä kerro-
taan tarkemmin tässä lehdessä sivulla 26.

”On äärimmäisen tärkeää, 
että yhdistyksellä on 

vahva näkemys omista 
tavoitteistaan ja 
päämääristään.

Pääkirjoitus
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Tarvitsemme uusia juhlapuhujia – oletko valmis?
Humanistisesti ajatteleva lähimmäinen: Voisitko antaa apusi Pro-Seremoniat palvelukeskuk-
semme toiminnalle juhlapuhujana Etelä-Pohjanmaan alueella? Perustajajäsenemme Aaro 
Vaismaa (74v) on ehtinyt omasta mielestään liian vanhaksi.

Tämän upean vapaaehtoistoiminnan piirissä on jo kymmeniä henkilöitä lääkäreistä meihin 
tavallisiin tallaajiin. Seremoniapuheissamme ja muodoissa oman mielikuvituksen käyttö on 
sallittua ja toivottavaakin eikä se takaa suuria ansioita. Palkanlisänä saat kokea usein suuren 
täyttymyksen sykähdyttäviä hetkiä sekä koet todella tekeväsi tärkeää työtä uskonnottomien 
perheiden hyväksi.

Ota siis rohkeasti yhteyttä Anneli Aurejärvi-Karjalaiseen ja kysy puhujatyöstä sekä maksutto-
masta puhujakoulutuksestamme.

www.pro-seremoniat.fi 
Kotkan vapaa-ajattelijain kevätkokous su 24.3. klo 12.00 Karhulan toimiston alakerrassa. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi myös liiton pääsihteeri Esa Ylikosken puheenvuoro.



pahtuman järjestämi-
sessä ja ohjelmassa.

Väinö Voipio -palkin-
tontoa on jaettu vuodes-
ta 1993 alkaen, ja sen 
tarkoituksena on antaa 
julkista tunnustusta hu-
manistisen elämänasen-
teen, tieteellisen todel-
lisuuskäsityksen ja yh-
teiskunnan sekularisoi-
tumisen edistämistyöstä. 
Vuoden 2011 palkinto 
myönnettiin Helsingin 
yliopiston valtiotiteel-
lisen tiedekunnan pro-
mootiotoimikunnalle ja 
vuoden 2009 palkinto 
Hyvinkään maistraatil-
le. 2000-luvulla palkittu-
ja henkilöitä ovat olleet 
Kari Enqvist, Esko Val-
taoja, Kimmo Pietiläi-
nen ja Erkki Tuomioja.

Daystar Television Net-
work ja Trinity Broad-
casting Network (TBN) 
ovat sijoittaneet kame-
roita Jerusalemiin siltä 
varalta, että Jeesus pa-
laa Raamatun ennustus-
ten mukaan Öljymäelle. 
TBN on yksi maailman 
suurimmista uskonnol-
lisista televisioyhtiöistä. 
Aiheesta uutisoi Chris-
tian Post.
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Heta Saxell

V
aihdoin vuoden-
vaihteessa  kai-
kenlaisia liikun-
tatunteja tarjo-
avan yrityksen 
astangajooga-
tunnin varsinai-
sen joogakou-
lun pitämään 
tuntiin. Vuosia 
sitten olin käy-
nyt kyseisen 
j o o g a k o u l u n 

tunneilla. En tiedä, pettääkö muistini 
vai olenko vain muuttunut kärttyisäm-
mäksi ateistiksi, mutta myönnän olleeni 
vaivautunut ensimmäisellä uudella as-
tangajoogatunnillani. Syy oli harjoituk-
sen alussa ja lopussa lauletut mantrat. 
En ymmärtänyt mantroista mitään, ne 
lauletaan sanskritin kielellä. Kokemus 
oli kieltämättä erikoinen, kun joukko 
ihmisiä hämärässä joogasalissa seisaal-
laan, kämmenet vastakkain rintakehän 
edessä, laulaa sanskritinkielistä mant-
raa. Tällaista en muistanut aiemmilta 
vuosilta. Tunnin jälkeen kysyin mant-
roista opettajalta, että mitä ne sisältävät. 
Hän vastasi: ”Ne eivät ole uskonnolli-
sia, jos se sinua huolestuttaa. Alussa kii-
tetään opettajia (guruja) harjoituksesta, 
lopussa toivotetaan rauhaa.” No, mikä-
päs siinä, ajattelin.

Viikon päästä olin taas joogaamassa. 
Jälleen mantrat häiritsivät minua. Yri-
tin järkeistää, että eihän minun tarvit-
se laulaa mukana ja minähän olen täällä 
vapaaehtoisesti. Jos siis haluan kunnon 
joogaa, tämä on vain nieltävä. Jooga-
koulun verkkosivuilla kerrotaan myös, 
että mantrat eivät ole uskonnollisia kou-
lulle, vaan ovat osa joogatraditiota, jota 
he kunnioittavat. Kuulostaa linjauksena 
samalta kuin opetushallituksen linjauk-
set, että yksittäinen virsi ei tee koulun ti-
laisuuksista uskonnollisia, virsi on näin 
nähtävä kulttuuriperintönä. No, joogan 
harrastaminen on vapaaehtoista, oppi-
velvollisuus on määrätty laissa – rinnas-
tus saattaa olla jokseenkin ontuva.

Uskonnoton ja ateisti törmää vapaa-
ajallaankin kaikenlaisiin uskonnolli-
suuden ja henkisyyden tai hengellisyy-
den muotoihin, ja siinä on sitten luo-

Heta Saxell. Kuva © Timo Saxell.

OM RAUHAA RAUHAA RAUHAA?
vittava kykynsä mukaan. Lapseni käy-
vät musiikkileikkikoulussa. Joka vuosi 
ennen joulua muskari tiedottaa omasta 
joulukirkkotilaisuudestaan. Joulukon-
sertti järjestetään erikseen. Emme ole 
minään vuonna osallistuneet muskarin 
joulukirkkoon, ja sehän on toki vapaa-
ehtoista. Silti sekin ärsyttää. Tässä tä-
mä uskonnonvapaus onneksi toteutuu: 
muskari saa yksityisenä toimijana jär-
jestää joulukirkkonsa, minä saan van-
hempana halutessani ärsyyntyä ja voin 
olla viemättä lapsiani sinne. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että lapset välttyi-
sivät kirkoilta – päinvastoin. 

Rakastan keskiaikaisia kirkkoja nii-
den kauniin arkkitehtuurin ja vanhuu-
den vuoksi – ovathan ne erottamaton 
osa eurooppalaista kulttuuria. Siksi ai-
na matkustellessa menemme kirkkoon. 
Ja ulkomailla kirkkoihin sentään pää-
see ihailemaan niitä, toisin kuin Suo-
messa, jossa useimmat kirkot ovat auki 
vain palvelusaikaan. Esikoinen oli kak-
si, kun olimme lomalla Gotlannissa. Mi-
kä keskiaikaisten kivikirkkojen paratii-
si! Lopulta hyydyin. Kaikissa kymme-
nissä kirkoissa en minäkään 
jaksanut käydä. Tosin lap-
si jo huusi aiemmin erään-
kin kirkon pihalla: ”Äiti, en 
enää halua kirkkoon!” Lap-
si joutui äidin kulttuurikas-
vatuksen uhriksi. Ehkä olisi 
pitänytkin lahjoa lapsi kar-
killa kirkkoon. Näinhän seu-
rakunnat tekevät. Kummi-
poikani sai nyt kolmannella 
luokalla ollessaan itse päät-
tää, meneekö joulukirkkoon 
koulun mukana vai ei. Me-
ni, koska kirkossa sai karkkia. 
Kouluun jääneille ei tarjottu. 
Jokainen ymmärtää tällaisen 
toiminnan kyseenalaisuuden.

Kaikenlainen kevythengel-
lisyys tai -henkisyys näyttää 
olevan edelleen nousussa. On 
enkelihoitajia, reikihoitoja, me-
ditaatiota, mindfullnessia, jos 
jonkinlaista henkistä paranta-
jaa ja opastajaa. Ihmisen kai-
puu ja halu uskoa johonkin it-
seä suurempaan, parempaan ja 
parantavaan voimaan on kenties 
inhimillistä. Se ei silti tarkoita, 

että se olisi todellista. Hyvää tarkoitta-
malla voi mennä usein myös aivan pie-
leen. Uskonnolliset tai hengelliset yhtei-
söt voivat muuttua hyvinkin ahdistavik-
si jäsenilleen. Rauha on sellaisesta toi-
minnasta usein kaukana. Tämä on ehkä 
aistittu, kun joogakoulukin katsoo asi-
akseen määritellä mantransa ei-uskon-
nollisiksi, vaikka helpommin ne ovat 
tulkittavissa rituaalisiksi rukouksiksi. 
Mindfullnessia luonnehditaan budd-
halaisen meditaatioperinteen jatkeeksi, 
jota käytetään terapiana, ei uskonnol-
lisena toimintana. Olennaista tässä kai-
kessa on kuitenkin ihmisen oma valin-
ta. Valinnanvapautta ei voi olla, ellei en-
sin ole tietoa. Tiedostakaan ei ole hyö-
tyä, jos sitä ei osaa suhteuttaa muuhun 
tietoon ja muodostaa omaa mielipidet-
tään asiasta. Tie helvettiin on kivetty hy-
villä aikeilla, ei tiedolla.

Kirjoittaja on helsinkiläinen fi losofi an 
maisteri, vapaa kirjoittaja, toimittaja 
ja tiedottaja.
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Koostanut Suvi Auvinen

TV-yhtiöiden kamerat 
pyörivät jo Jeesuksen 
paluun varalta

Väinö Voipio -palkinto 
Humanistiliitolle

Vain kastetodistuksella 
koulukyytiin

U
s k o n n o l -
listen kou-
lujen op-
pilaat koil-
l i s - w a l e -
s i l a i s e n 
Flintshiren 
kreivikun-
nassa jou-
tuvat jat-

kossa todistamaan uskonsa 
todenperäisyyden tai he me-
nettävät ilmaiset koulukulje-
tukset. 

Flintshiren kreivikunnas-
sa paikallisen kaupungin-
valtuuston johtajisto tähtää 
säästöihin ja on ehdottanut 
muun muassa koulukuljetus-
ten karsimista. Vähennyksiä 
suunnitellaan erityisesti tun-
nustuksellisten koulujen il-
maiskuljetuksiin niiden op-
pilaiden kohdalla, jotka eivät 
voi osoittaa, miten koulun 
edustama uskonnollisuus to-
teutuu käytännössä heidän 
elämässään. Tällä toimella 
säästettäisiin vuodessa noin 
100 000 puntaa (124 600 eu-
roa). Opiskelijoita pyydetään 

todistamaan uskonnolli-
suutensa esittämällä esi-
merkiksi kastetodistus.

Eräs muutosten koh-
teeksi mahdollisesti jou-
tuva oppilaitos on hal-
lintoalueen keskukses-
sa Moldissa sijaitseva 
St David’s RC Prima-
ry School. Koulun joh-
tajaopettaja, Simon 
Hughes, kyseenalaistaa 
sen, miten oppilaat to-
distavat uskonnollisuu-
tensa.

”Koulumme on kato-
linen, mutta tarjoam-
me koulutusta myös 
kaikkia muitakin us-
kontoja tunnustavil-
le. On vaarallinen as-
kel alkaa harkita uskon 
todistamista – miten se 
näytetään toteen? Kai-
killa ei ole kastetodis-
tusta eikä kaste todis-
ta sitä, että lapsi kävisi 
kirkossa säännöllisesti”, 
Hughes sanoo.

Asiasta uutisoi Koti-
maa24.

V
apaa-ajat-
t e l i j a i n 
Liitto ry 
on päättä-
nyt myön-
tää vuoden 
2012 Väi-
nö Voipio 

-tunnustus-
palkinnon

Suomen Humanistiliitto 
ry:lle. Perusteena mainitaan 
erityisesti järjestön ansiokas 
toiminta Humanismin päi-
vät -tapahtuman järjestämi-
sessä sekä sekulaarihumanis-
tisen kulttuurin edistäminen.

Humanismin päivät jär-
jestettiin Helsingissä mar-
raskuussa 2012 jo XXXI ker-
ran, ja tapahtuma toteutettiin 
jälleen laajapohjaisesti usean 
järjestön yhteistyöllä. Vapaa-
ajattelijat olivat mukana ta-

J
eesuksen paluu 

– vuoden kohu-
uutinen? Kah-
den kristillisen 
televisioyhtiön 
kamerat täh-
täävät Jerusale-
missa Öljymä-
elle valmiina 
tallentamaan 

Jeesuksen toisen tulemi-
sen. Amerikan kaksi suurin-
ta evankelista televisioyhtiötä, 

Jeesus tulee – oletko valmis videoimaan tapauksen? Kuvaaja: Erin Stevenson O’Connor 
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Kaste

MORAALITON KÄYTÄNTÖ

E
vankelisluterilainen kirk-
ko liittää ihmiset jäsenek-
seen kasteen kautta. Lap-
sikaste on jopa kristittyjen 
keskuudessa harvinainen 
ilmiö – suuri osa kristityis-

tä uskoo, että kaste tulee ottaa vasta, 
kun ymmärtää sen hengellisen mer-
kityksen, eikä Jeesuksen kerrota kas-
taneen kuin aikuisia. Evankelisluteri-
lainen kirkko kuitenkin kastaa lapsia 
ja jopa painostaa kirkkoon kuuluvia 

aikuisia kastattamaan lapsensa mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lapsikaste sotii yleistä oikeustajua 
vastaan. Kasteen merkitystä ei pidä 
vähätellä, vaan vaatia lapselle niitä oi-
keuksia, jotka hänelle kuuluvat.

Referoinut Esa Ylikoski

Kari Enqvistin näkökulma lapsikasteeseen

Kenelle lapsikasteesta on hyötyä, kenelle haittaa? 
Onko kaste sama asia kuin kirkon jäseneksi liittyminen? 
Kari Enqvist ruotii kirjassaan lapsikastetta terävin sanoin.

K
irjassaan ”Usko-
maton matka us-
kovien maailmaan” 
(ks. arvio Vapaa 
Ajattelija 4/2012) 
kosmologian pro-
fessori Kari En-
qvist nostaa terä-
västi tikun nok-
kaan evankelislu-
terilaisen kirkon 
lapsikasteen. En-
qvisthän oli kir-

joittanut jo maaliskuussa 2010 Helsin-
gin sanomiin sunnuntaidebatin, jonka 
otsikko oli ”Lapsikaste on kirkolta mo-
raaliton käytäntö”. Referoimme seuraa-
vassa hänen uusimman kirjansa pää-
pointteja tässä tärkeässä ja laajassa asi-
assa.

Enqvist kiinnittää huomiota siihen, 
että keskustelussa ei kirkon piiristä otet-
tu kantaa pääkysymykseen: onko oikein 
tehdä vauvan maailmankatsomuksen 
puolesta juridinen sitoumus, johon tä-
mä ei pahimmillaan voi vaikuttaa ennen 
kuin täysi-ikäisenä?

Kirkko tahtoo helmoihinsa kaik-
ki. Tehokkain menetelmä tämän ta-
voitteen savuttamiseksi on liittää ihmi-
set kirkon jäseniksi jo sylilapsina. Kirk-
koon pakkoliitettyjä, alle 18-vuotiaita 
nuoria ja lapsia on noin 930 000. Se on 
kirkon jäsenmäärästä noin 22 prosent-
tia. Alle kolmivuotiaita heistä on noin 
150 000. Heille Isä, Poika ja Pyhä Hen-
ki eivät sanoina merkitse mitään. Ku-
luu toistakymmentä vuotta, ennen kuin 
teini-iän kynnyksellä aivot ovat kehitty-
neet niin, että uskonnon kaltaisista abst-
rakteista asioista aletaan muodostaa it-
senäisiä mielipiteitä.

Enqvist korostaa, että tässä yhteydes-
sä tulee erottaa toisistaan juridiikka ja 
teologia. Toisaalta kasteella on rituaali-

nen, teologinen merkitys: siinä lapsi lii-
tetään uskovien yhteisöön. Mutta kas-
teella on myös yhteiskunnallinen, juri-
dinen puolensa: lapsesta tulee kirkon 
jäsen, eikä tästä ole ulospääsyä ilman 
vanhempien myötävaikutusta ennen 
kuin lapsi on täysi-ikäinen. Lapsi ei ole 
itse valintaa tehnyt.

Jäsenyys ei ole pelkästään henkimaa-
ilman asia, vaan sillä on käsin koske-
teltavia seuraamuksia. Kun koululai-
nen hankkii kesätienestejä, kirkko pii-
pahtaa hänen kukkarollaan, halusi tai ei. 
Koska oppivelvollisuus loppuu 16-vuo-
tiaana, on myös kokopäiväisesti työssä 
käyviä nuoria, joiden menopuolella nä-
kyvät kirkon kymmenykset, halusi tai 
ei. Tämä on ansaintalogiikka, jota suur-
yritysten pääkonttoreissa vain unelmoi-
daan, huomauttaa Enqvist sarkastisesti.

Tässä yhteydessä on yhdentekevää, 
kuinka pieniä kirkon kassaan kilisevät 
summat nuorilta ovat. Kysymys on peri-
aatteesta. Millään muulla yhdistyksellä 
jäsenyys ei ole automaattisesti elinikäi-
nen; mihinkään muuhun yhdistykseen 
ei liitetä vauvoja; eikä missään muussa 
yhdistyksessä ole 18 vuoden odotusai-
kaa ennen kuin varmasti saa erota. Yh-
teiskunnan näkökulmasta lapsikastees-
sa syntyvä kirkon jäsenyys on siis hyvin 
poikkeuksellinen.

Lapsen liittämistä vauvaikäisenä esi-
merkiksi poliittisen puolueen jäseneksi 
ei pidetä suotavana. Nuorisojärjestöjä 
on, mutta ei vauvajärjestöjä. Nuorisojär-
jestöistä saatetaan erottaa jos ikäraja ylit-
tyy. Kultapossukerhostakin potkaistiin 
automaattisesti pois, kun mielenkiinto 
katosi tai viimeistään tietyn syntymä-
päivän jälkeen. Ei tarvittu eroakultapos-
sukerhosta.fi -sivustoa, Enqvist heittää.
Monille perheille kaste on ollut perin-
teiden mukainen riitti, jaettu kokemus 
vailla syvempää uskonnollista sisältöä. 
Sellaisena kastetoimitus ei ole lasta var-
ten, vaan tämän vanhempia ja sukulai-
sia varten. Sellaisessa happeningissä ei 

Enqvistin mukaan sinänsä ole mitään 
tuomittavaa. Päinvastoin, elämässä ei 
kannata jättää käyttämättä yhtään tilai-
suutta juhlimiseen.

Mutta - mikään ei pakota kastetilai-
suudessa rekisteröimään lasta kirkon jä-
seneksi. Mikään ei pakota tekemään re-
kisteröinnistä peruuttamatonta. Se on 
juridiikkaa, ei teologiaa. Kirkko kuiten-
kin painostaa vanhempia. Asiaa ei kir-
kon mielestä sovi pysähtyä miettimään. 
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoher-
ran asiana on muistuttaa kastamisen vii-
västymisestä lapsen vanhempia. Pelkkä 
kastetoimituksen pohtiminen laukaisee 
kirkossa ärtyneen reaktion, toteaa En-
qvist. 

Kun nettipapilta oli kysytty, eikö oli-
si reilua ja lapsen omaa tahtoa kunni-
oittavaa jättää päätös seurakuntaan kuu-
lumisesta hänelle itselleen täysi-ikäi-
seksi tultuaan, Enqvist kirjassaan en-
sin lainaa koko vastaustekstin ja sitten 
kommentoi sitä. Hän pitää käsittämät-

"Lapsi ei ole esine, jonka vanhemmat omistavat.

T E E M A N U M E R O
NUORET JA USKONTO
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tömänä vastauksen ajatusta, että evan-
kelis-luterilaiseen kirkkoon liittäminen 
olisi rinnastettavissa lapsen ruokkimi-
seen, vaatettamiseen tai kielen opetta-
miseen. Ilman ruokaa ja vaatteita lapsi 
kuolee, mutta maailmassa on miljardi-
kaupalla lapsia jotka eivät ole kuulleet 
luterilaisuudesta.

Kysymys lapsen juridisesta liittä-
misestä kirkon jäseneksi on täysin ir-
rallaan uskonnollisesta kasvatuksesta. 
Sen olemme yhteiskuntasopimuksel-
la luovuttaneet vanhempien tehtäväk-
si. Niille jotka sekoittavat puurot ja vel-
lit huudahdellessaan puolustavansa lap-
sen oikeutta uskontoon, Enqvist sanoo: 
puolustakaa sitten uskontoa, älkää juri-
diikkaa. Mikä Raamatun pänttäämises-
sä edellyttää kirkon jäsenyyttä?

Vanhemmat kasvattakoot lapsensa 
miten haluavat. Tasapuolisuus ja varo-
vaisuus olisivat tietysti toivottavia. Lap-
si ei ole esine, jonka vanhemmat omis-
tavat. Kunnioitusta täysivaltaista per-
soonaa kohtaan olisi hyvä ennakoida jo 
silloin kun henkilö on vielä lapsi. Mi-
kään opillinen tai kasvatukseen liitty-
vä seikka ei pakota rekisteröimään las-
ta kastetilaisuudessa kirkon jäseneksi. 
Jos niin kuitenkin tapahtuu, tuntuu oi-
keammalta, että edes täysivaltaisuuden 
saatuaan ihmisen tulisi vahvistaa, halu-
aako hän jatkaa kirkon helmoissa. En-
qvistin mielestä jokaisen tulisi ainakin 
kerran eläissään tehdä uskonnollinen 
valintansa itsenäisesti. Niin kauan kuin 
lapsijäsenyyttä ei ole tarjolla, hän toivoi-
si vanhempien miettivän, haluavatko he 
todella liittää lapsensa kirkon juridiseen 
yhteyteen ennen kuin tämä täyttää vii-
sitoista.

Kirkko siis toimii instituutiona mo-
raalittomasti liittäessään sylivauvat 
konkreettiseen hallintovaltaansa lain-
voimaisella sopimuksella, jonka sisäl-
töä ei toinen osapuoli kykene ymmär-
tämään. Yhtä lailla äärimmäisen mo-
raalitonta Enqvistin mukaan olisi, jos 

dementoituneen Paapan holhoojat liit-
täisivät kirkkoon kuulumattoman Paa-
pan kirkkoon sillä verukkeella, että ”he-
hän haluavat vain Paapalle parasta, es-
tää tätä joutumasta kadotukseen, tarjo-
ta mahdollisuus kohdata pyhyys ja liittää 
tämä viimeinkin sukupolvien ketjuun, 
johonkin yhtä ihmistä ja perhettä suu-

rempaan, näkymättömällä tavalla osaksi 
ajan ja paikan ylittävää yhteisöä”.

Usein myös kuulee hönkäistävän, että 
mitä haittaa lapselle nyt kirkon jäsenyy-
destä olisi, kun oikea kysymys kuuluisi: 
mitä hyötyä siitä on. Vastaus Enqvistin 

mukaan on: siitä on paljonkin hyötyä; 
ei välttämättä Pienelle muta sitä enem-
män kirkolle.

”Jäsenmäärä on tärkein evankelislu-
terilaisen kirkon yhteiskunnallinen vi-
puvarsi. Sen suuruuteen vedotaan jat-
kuvasti. Se ponnahtaa esiin kuin vie-
terinukke, kun kiistellään koulun us-
konnonopetuksesta. Se on salamana 
paikalla päiväkodin arjessa. Se astuu 
koputtamatta rakastavaisten huonee-
seen. Se ulottaa väkevän voimansa lain-
säädäntöön aina perustuslakia myöten.

Enqvist huomauttaa, että jäsenmää-
rä on valtaa, ja tunnetusti vallasta on 
vaikea luopua, kun se on kerran saa-
tu. Kirkko tietää lähes miljoonan ala-
ikäisen katoamisen jäsenrekisteris-
tä keventävän myös sen yhteiskun-
nallista ominaispainoa. Se pelkää, et-
tä taaperoina ruotuun temmattujen 
pääjoukko, joka tähän asti on pysy-
nyt kirkko-uskollisena hamaan hau-
taan asti pelkkää velttouttaan, ei viit-
sisi raahautua tietokoneelle painamaan 
liittymisnappia. Vain moraaliton insti-
tuutio valjastaa lapsen maallisen val-
tansa vipuvarreksi, päättää Enqvist. 

"Kirkon jäsenyydestä ei ole vauvalle mitään hyötyä –
 mutta kirkolle on.

Kaste. Kuvaaja: Megan Pi

N
aisten lähtiessä voimak-
kaasti takaisin työelämään 
1960-luvun uuden aika-
kauden myötä päivähoito 
kasvatti suosiotaan. Päivä-
kodeissa riittää valinnanva-
raa nykymaailmassa: kun-

nallisen päiväkodin ohella voi lapsen 
päivähoidon järjestää esimerkiksi per-
hepäivähoidossa tai erilaisissa painotuk-

sellisissa päiväkodeissa. Päiväkoteja löy-
tyy erilaisista taidepäiväkodeista luon-
to-, matematiikka- ja liikuntapainottei-
siin kuin myös eri pedagogien aatteita 
kantaviin päiväkoteihin. Omat päivä-
kotinsa löytyvät Suomessa esimerkiksi 
Maria Montessorilta, Reggio Emilial-
ta ja Rudolf Steinerilta

Suurin osa lapsista kuitenkin viet-
tää päivänsä kunnallisissa päivä-

kodeissa. Toisin kuin voisi kuvitel-
la, kunnalliset päiväkodit eivät ole 
katsomuksellisesti neutraali maape-
rä. Evankelis-luterilainen kirkko on 
vahvasti mukana päiväkotien toimin-
nassa pyhäkoulujen, laulujen ja kirk-
koreissujen muodossa. Uskonnoton 
vanhempi saa pitää silmänsä auki, sil-
lä kirkko saattaa vaania sielläkin, mis-
sä sitä vähiten odottaisi. 

Päiväkoti

Onko uskonnottomuus vakaumus vai vain mielipide? 
Mitä uskonnoton vanhempi voi vaatia lapsen päivähoidon suhteen? 
Reilu päiväkoti -hanke pitää uskonnottomien lasten ja perheiden 
puolia pyrkimyksessään kohti tasa-arvoista päivähoitoa.

REILU PÄIVÄKOTI
- hanke etenee

Markku Pääkkönen

V
apaa Ajattelija uu-
tisoi numerossa 
2/2012 Helsingin 
vapaa-ajattelijoi-
den starttaamas-
ta Reilu päivä-
koti -hankkeesta. 
Hanke etenee nyt 
omalla painollaan. 
Sivusto reilupai-
vakoti.fi  alkaa ol-
la valmiina ja sin-

ne on saatu jo muutaman vanhemman 
kokemuksia katsomusten huomioon 
ottamisesta päiväkodeissa. Vanhempi-
en kommentit esitetään sivustolla ni-
mettöminä

Hankkeen tavoitteena on informoida 
vanhempia ja päiväkoteja katsomusten 
tasa-arvosta ja lapsien kohtelusta.

Reilu päiväkoti -hanke syntyi HVA:n 
piirissä, kun huomattiin että edes Hel-
singissä, jossa vain noin puolet synty-
vistä lapsista liitetään kirkon jäsenik-
si, asiat eivät vielä aina ole kohdallaan: 
Monet uskonnottomat perheet ovat tör-
männeet ongelmiin päiväkotien suh-
tautumisessa uskonnottomuuteen. Seu-
rakunnat pyrkivät järjestämään päivä-
kodeille uskonnollisia tilaisuuksia ja 
kirkkoretkiä jouluisin sekä pääsiäisen 
tienoilla. Kirkossakäynneistä ilmoite-

taan pahimmillaan vasta käyntiä edel-
tävänä päivänä, vaikka retki olisi ollut 
tiedossa viikkoja aiemmin. Perheet ovat 
myös kertoneet, ettei heidän vakaumus-
taan oteta huomioon ilman tiukkaa kes-
kustelua. Pahimmillaan vakaumus on 
leimattu ”mielipiteeksi” ja kristillistä 
arvokasvatusta kaikille perusteltu kult-
tuurihistorialla

Sivustolta uskonnoton tai muuten ta-
sa-arvoista kohtelua päiväkodeissa kai-
paava vanhempi voi käydä etsimässä tu-
kea keskusteluun päi-
väkodin kanssa. HVA 
yhteistyökumppanei-
neen tulee vanhempi-
en avuksi vaatimaan 
niitä perusasioita, joi-
ta vanhemmat eivät 
itse ehkä kehtaa tai
välttämättä edes tie-
dä vaatia.

Sivuston on tar-
koitus myös toimia 
ohjeistuksena päivä-
kodeille. Se vastaa ky-
symyksiin siitä, kuin-
ka kohdata ”erilainen” 
maailmankatsomus 
tai vanhemmuus ja 
kuinka järjestää päi-
vittäiset rutiinit niin, 
että yksikään lapsi ei 
koe itseään syrjäyte-

tyksi. Sivuston lakiosiolta voi tarkistaa, 
mitä laissa sanotaan katsomusten tasa-
arvosta ja miten lakia pitäisi tulkita ja 
muuntaa käytännöksi.

Yhteistyökumppaneita ryhdytään 
hankkimaan, kun sivusto alkaa olla ka-
sassa. Helsingin humanistiyhdistys on 
jo alustavasti lupautunut hankkeeseen 
mukaan ja mukaan ollaan pyytämässä 
myös toisenlaisia toimijoita sateenkaa-
riperheistä kaikkiin muihin, joita päivä-
kodin reiluus koskettaa.

Reilu päiväkoti -hanke on teki-
jöidensä näköinen. Hankkeen puuhaa-
jina toimivat tällä hetkellä allekirjoit-
taneen lisäksi Sarita Vihersalo-Karén 
HVA:sta ja Heta Saxell Helsingin hu-
manistiyhdistyksestä. Jos haluat muut-
taa päiväkotien suhtautumista uskon-
nottomiin tai olet muuten kiinnostu-
nut varhaiskasvatuksen reiluudesta, 
ota rohkeasti yhteyttä. Otamme mie-
lellämme vastaan kritiikkiä, ehdotuk-
sia ja puuhaajia. Yhteystietomme löy-
dät sivustolta. Käy kurkkaamassa, osoi-
te on reilupaivakoti.fi  

&
T E E M A N U M E R O
NUORET JA USKONTO
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PAKKOUSKONTOA JA 
USKONNONPAKKOA

Uskonnonopetus

Rikkooko lasten pakollinen uskonnonopetus 
perusoikeuksia?  Voiko asialle tehdä mitään? 
Pakkouskonto.fi  antaa avaimia taisteluun.

Petri Karisma

T
ampereen ja Hel-
singin vapaa-ajat-
telijat ovat perus-
taneet pakkous-
konto.fi -sivus-
ton kritisoimaan 
evankelis-luteri-
laiseen kirkkoon 
kuuluvien lasten 
pakollista uskon-
nonopetusta pe-
ruskouluissa. Pa-
kollinen uskon-

nonopiskelu ei takaa lapselle täysiä 
perusoikeuksia. Vapaa-ajattelijat sel-
vittävät mahdollisuutta tarkastaa ny-
kyisen uskonnon opetusta koskevan 
lainsäädännön perusoikeuksien mu-
kaisuutta Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimessa. Näin alkaa pakkous-
konto.fi  -sivuston ensimmäinen tiedo-
te, joka lähettiin medioille 28.1.2013. 

Tiedote sai yllättävän hyvän vas-
taanoton. Pakkouskonto.fi  -sivuston 
väittämiä pääsi kommentoimaan mm. 
eduskunnan sivistysvaliokunnan pu-
heenjohtaja Raija Vahasalo (kok.). 
Vahasalo puolustaa uskonnonopetusta 
mm. sillä, että Suomessa valtio ja kirk-
ko tekevät tiivistä yhteistyötä. Vahasa-
lo on aivan oikeassa siinä, että valtiol-
la ja kirkolla on nykyään hyvin tiivis 
yhteistyö, mutta mikään ei pakota asi-

an tilaa olemaan tällainen myös tule-
vaisuudessa. 

Mitä on pakkouskonto?

Pakkouskonto-projektin tarkoitus on 
nostaa esille nykyisessä uskonnonope-
tuksessa ilmenevät ongelmat. Kouluis-
sa pakkouskonto näkyy niin, että lain-
säädännöllisesti on rajoitettu evanke-
lis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien 
lasten valinnanvapautta. Nykyisen lain-
säädännön perusteella ns. oman uskon-
non opetus pitäisi olla tunnustukseton-
ta. Koulujen erilaisissa tilaisuuksissa ja 
juhlissa on uskonnon harjoittamista. 

Suomessa kaikkien tulisi perustus-
lain nojalla olla yhdenvertaisia. Näin-
hän se teorian tasolla onkin, mutta tästä 
säännöstä tehdään näköjään tarkoituk-
senmukaisuussyistä poikkeuksia. Yksi 
tällainen poikkeus on se, että evankelis-
luterilaiseen kirkkoon kuuluvat lapset 

eivät saa valita katsomusainettaan va-
paasti, niin kuin uskontokuntiin kuu-
lumattomat. Tämä menettely on selväs-
ti evankelis-luterilaista kirkkoa suosiva. 

Perusopetuslain mukaan uskonnon-
opetuksen tulisi olla tunnustuksetonta, 
eli uskonnollisia väittämiä ei saisi ker-
toa totena. Nykyisissä uskonnon kir-
joissa on kuitenkin monia kohtia, joissa 
uskonnollinen asia kerrotaan totena ja 
näin syyllistytään uskonnon harjoitta-

miseen. Voidaankin sanoa, että uskon-
nonopetus on nykyään enemmän oppi-
laiden sosiaalistamista uskontoon, kuin 
yleissivistävää opetusta uskonnoista. 

Oman ongelma-alueensa muodosta-
vat koulujen erilaiset tilaisuudet, joiden 
sisältö on osittain tai täysin uskonnollis-
ta. Koulut joko unohtavat tai eivät välitä 
tiedottaa tilaisuuden luonteesta oppilai-
den vanhemmille. On hyvä huomata, et-
tä vaikka lapsi on evankelis-luterilaisen 
kirkon jäsen, ei hänen ole pakko osallis-
tua tilaisuuteen, joka on uskonnonhar-
joittamista.

Pakkouskonto.fi  -projektin 
tehtävät ja toimintatapa

Pakkouskonto.fi -projekti tuo uskon-
nonopetuksen ongelmia esille tiedot-
teiden, kampanjoiden ja kanteluiden 
muodossa. Tulemme selvittämään, mi-
ten voisimme kannella nykyisestä us-
konnonopetuksen tilanteesta Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuimeen. Mi-
käli kantelu on jossakin järkevissä ra-
joissa, tulemme toteuttamaan kantelun. 

On myös mahdollista, että teemme ai-
heesta kansalaisaloitteen. On ollut pu-
hetta myös erilaisista mainoskampan-
joista. Aika näyttää, mitä kaikkea pak-
kouskonto.fi  -projekti tulee pitämään si-
sällään. 

Kuten tiedotteessa kerrotaan, on 
pakkouskonto.fi -projekti perustettu 
Tampereen ja Helsingin vapaa-ajatteli-
jayhdistysten toimesta. Vaikka projek-
tia hallinnoivat yhdistykset, on tarkoi-
tus että projektiin osallistujat varsinai-
sesti päättävät, mitä projektissa tehdään. 
Projektissa pyritään noudattamaan 
mahdollisimman pitkälle ajatusta ’teki-
jät päättävät’. Tässä noudatetaan samaa 
hyväksi havaittua tapaa, jota on nouda-
tettu jo vuosia eroakirkosta.fi  -palvelun 
ja et-opetus.fi  -projektin hallinnoinnis-
sa. Kaikki, jotka haluavat osallistua pak-
kouskonto.fi  -projektiin ovat tervetullei-
ta tekemään sitä.

"Uskonnonopetus on 
sosiaalistamista uskontoon.

"Uskonnollisia väittämiä 
ei saisi kertoa totena.

OPETUSSUUNNITELMATYÖ 
ETENEE VAUHDILLA

Vuoden 2016 opetussuunnitelmaa muotoillaan 
parhaillaan. Miltä tuleva opetussuunnitelma näyttää 
uskonnottomien oppilaiden osalta?

Esa Ylikoski

E
si- ja perusopetuk-
sen opetusuunni-
telmatyö (ops-työ) 
etenee nyt kovalla 
vauhdilla Opetus-
hallituksen työryh-
missä. Lähtökoh-
tana on valtioneu-
voston 28.6.2012 
antama asetus ope-
tuksen tavoitteis-
ta ja tuntijaosta. Pe-
rusopetuksen ops:n 

perusteiden ensimmäinen luonnos jul-
kaistiin jo syksyllä ja siitä kerättiin pa-
lautetta nopealla aikataululla.

Nyt on käynnissä oppiainekohtainen 
työskentely työryhmissä. Samaan ai-
kaan esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden valmistelu on alkanut. Sen 
aikataulu on hieman väljempi kuin pe-
rusopetuksen luonnokseni, ensimmäi-
nen luonnos on tarkoitus avata kom-
mentoitavaksi OPS2016 -verkkosivuil-
la syyskuun 9. päivänä 2013.

Esiopetuksen, perusopetuksen ja li-
säopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteet valmistuvat vuoden 2014 lop-
puun mennessä. Sen jälkeen ops-työ 
jatkuu kunnissa. Uusien perusteiden 
mukaisesti laadittujen paikallisten ope-
tussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyi-
nä siten, että niiden mukaiseen opetuk-
seen voidaan siirtyä 1.8.2016.

Yleinen osa

Syksyllä julkaistun luonnoksen arvo-
pohjassa on mainittu mm. ihmisyyteen 
kasvun tukeminen, ihmisoikeudet, yh-
denvertaisuus ja uskonnollinen tunnus-
tuksettomuus: ”Perusopetus ylläpitää 
ja vahvistaa elämän ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamista, oikeudenmukaisuut-
ta, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Alueelli-
nen, sukupuolten välinen ja taloudelli-

nen tasa-arvo on ollut perusopetuksen 
kehittämisen johtoajatus peruskoulu-
järjestelmään siirtymisestä lähtien. Si-
tä täydentää laaja-alainen yhdenvertai-
suusperiaate. Oppiaineiden opetus on 
puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja us-
konnollisesti tunnustuksetonta.”

Yhdenvertaisuuden sekä uskonnon 
ja omantunnon vapauden ongelmat 
huomioon ottaen viimeisen virkkeen 
tulisi kuulua: ”Oppiaineiden opetus ja 
koulun muu toiminta on puoluepoliit-
tisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti 
tunnustuksetonta.” Koulun tehtävänä ei 
ole järjestää minkään uskonnon harjoit-
tamista koulupäivän aikana osana kou-
lutyötä. Opettajan ja rehtorin toimen 
työtehtäviin ei kuulu organisoida kou-
lupäivän yhteyteen jumalanpalveluksia 
ja hartauksia, ei oikeutena eikä velvol-
lisuutena.

Yhteistyöstä ympäröivän yhteis-
kunnan kanssa mainitaan myös järjes-
töt: ”Oppimisen ja kasvatuksen tuke-
miseksi sekä monipuolisten oppimis-
ympäristöjen tarjoamiseksi yhteistyö 
nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kult-
tuuritoimen sekä yritysten, järjestö-
jen ja muiden lähiympäristön toimi-
joiden kanssa on tarpeellista. Tämä 
yhteistyö rikastuttaa työtapoja ja tar-
joaa elämänläheisiä oppimistehtäviä.”
Vapaa-ajattelijain ja muiden uskonnot-
tomien järjestöjen aktiivien kannattaa 
olla aloitteellisia kouluvierailujen ke-
hittämiseksi jo nyt, ennen uuden ops:n 
voimantuloakin. Oppilaille tulisi saada 
autenttista tietoa uskonnottomien ta-
pakulttuurista ja oikeuksista sekä kat-
somuksellisesta ajattelusta.

Opetusta ohjaavissa periaatteissa 
mainitaan: ”Suomen perustuslain ja yh-
denvertaisuuslain mukaan ketään ei saa 
ilman hyväksyttävää perustetta asettaa 
eri asemaan sukupuolen, iän, etnisen 
tai kansallisen alkuperän, kansallisuu-
den, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, sukupuolisen suuntautu-

misen, terveydentilan, vammaisuuden 
tai muun henkilöön liittyvän syyn pe-
rusteella.”

Uskonnottomien ihmisten yhden-
vertaisuutta uskontojen, vakaumus-
ten ja identiteetin suhteen kouluissa ei 
ole Suomessa ymmärretty miettiä asi-
anmukaisesti uudestaan perusoikeus-
uudistuksen jälkeen, vaan kouluissa ja 
esiopetuksessa eletään vanhojen perin-
teiden mukaan tavalla, joka rikkoo uu-
dessa perustuslaissa ja ihmisoikeusso-
pimuksissa sitovasti hyväksyttyjä peri-
aatteita.

Oppiainekohtainen 
tarkastelu

Elämänkatsomustiedon (ET) työryh-
män puheenjohtajana on opetusneuvos 
Pekka Elo, ja sen jäseninä ovat didak-
tiikan lehtori Eero Salmenkivi, lehtori 
Eino Huotari, rehtori Satu Elo, rektor 
Erik Wolff , elämänkatsomustiedon ja 
uskonnon opettaja Eveliina Telkki se-
kä lehtori Hannu Juuso. 

ET:n haasteet eivät ole opetussuun-
nitelman sisällössä vaan oppiaineen 
käytännön järjestämisessä ja tiedot-
tamisessa. ET:n saaminen kaikille va-
paasti valittavaksi, uskonnolle vaih-
toehtoiseksi oppiaineeksi epäilemättä 
laajentaisi mielenkiintoa työryhmän 
työhön.

Uskonnon työryhmässä on luterilais-
ten lisäksi myös ainakin islamin ja orto-
doksisen uskonnon aineenopettajia. Us-
konnon opetuksessa tulisi tutustua tois-
ten uskontojen lisäksi myös uskonnot-
tomaan katsomukselliseen ajatteluun ja 
kulttuuriin, mutta siltä osin työryhmän 
asiantuntemus ei vaikuta hyvältä. Us-
konnottomien edustajien on syytä ol-
la aloitteellisia myös uskonnon opetuk-
sen kehittämiseksi niin, että uskonnot-
tomuudesta esitetään riittävästi oikeaa 
tietoa.

Myös yhteiskuntaopin ja historian 
opetussuunnitelmassa on syytä kiinnit-
tää ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin 
sekä niiden historialliseen kehitykseen 
riittävää huomiota myös uskonnotto-
mien ihmisten oikeuksien ja vapauksi-
en näkökulmasta. 

&
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Artturi Simukka, 18

O
len uskonnot-
tomasta per-
heestä ja mo-
lemmat sisa-
ruksistani oli-
vat käyneet 
Prome t he us -
leirin aikanaan, 
joten se tuntui 
oikealta vaih-
toehdolta. Toki 
ajatus viikos-

ta täysin vieraiden ihmisten kanssa pe-
lotti ja harkitsinkin silloin vielä rippilei-
riä, mutta kun riparitouhuja alkoi tulla 
enemmän, ymmärsin Prometheus-lei-
rillä olevan minulle enemmän tarjot-
tavaa.

Menin kimppakyydillä yhden toi-
sen leiriläisen kanssa, joten jäänmur-
taminen tapahtui jo autossa. Leiripai-
kalla pääsimme heti askartelemaan it-
sestämme kukkia, joihin tuli kirjoittaa 
millaisia olimme. Kukaan ei kuiten-
kaan uskaltanut puhua toisilleen, mi-
tä nyt kerroimme apuohjaajille matkas-
ta. Istuessamme sisällä ringissä ja vil-
kuillessamme toisiamme jännitys pala-
si. Yksi tyttö oli tosi kaunis, toisella oli 
rastat, kolmas vaikutti todella itsevar-
malta. Pojista yksi murjoi koko ajan vit-
sejä, toinen taas puhui hassulla äänel-
lä, en ollut varma sopeutuisinko jouk-
koon ollenkaan. En edes erottanut ketkä 
olivat ohjaajia ja ketkä leiriläisiä. Kuk-
kien esittelyn ja muutaman nimileikin 
jälkeen olin varma, että viettäisin todel-
la mahtavan viikon. Sitä se olikin, vaik-
ka kokoajan ilmassa leijui epätietoisuus 
siitä, mitä ohjaajat olivat meidän varalle 
seuraavaksi keksineet. Ehkä se juuri te-
kikin leiristä niin hienon kokemuksen. 
Mieleeni on jäänyt erityisesti se päivä, 
kun luovutimme kännykkämme ohjaa-
jille ja kellot poistettiin seiniltä. Tuntui 
kuin muuta maailmaa ei olisi ollut ole-
massakaan leirin ulkopuolella.

Leirikokemus oli niin vahva, että ha-
lusin ehdottomasti olla mukana tekemäs-
sä Protu-leirejä apuohjaajana eli appari-
na. Liityin siis Protuun jo loppujuhlassa, 
jotta saisin Protu-lehden ja pysyisin ajan 

Protulaiset kertovat

1/2013 • Vapaa Ajattelija 1/2013 • Vapaa Ajattelija
12

TE
EM

A
N

U
M

ER
O

 −
 N

U
O

R
ET

 J
A

 U
S

K
O

N
TO

TE
EM

A
N

U
M

ER
O

 −
 N

U
O

R
ET

 J
A

 U
S

K
O

N
TOI

hmisen elämässä on toisistaan 
erottuvia vaiheita: Lapsuus, nuo-
ruus, aikuistuminen, aikuisuus, 
avioliitto, lasten syntymät, työ-
elämä, tasakymmenlukuiset syn-
tymäpäivät, vanhuus ja kuolema. 
Siirtymistä vaiheesta toiseen juh-
listetaan usein erilaisin menoin, 
riitein. Aikuistumista juhlitaan 
Suomessa aikuistumisriiteillä: Us-
konnollinen rippikoulu ja konfi r-
maatio tai uskontoihin sitoutuma-
ton Prometheusleiri eli Protuleiri. 

Prometheus-leirin tuki ry eli Pro-
tu perustettiin vuonna 1990 järjestä-
mään Prometheus-leirejä eli poliit-
tisesti ja uskonnollisesti sitoutumat-
tomia aikuistumisleirejä. Promethe-
us-leirit ovat elämän perimmäisiin 
kysymyksiin pureutumista, keskuste-
luja, väittelyjä, näytelmiä ja leikkejä - 
ja muuta mukavaa, kesäistä yhdessä-
oloa. Noin 15 leiriläistä ja seitsenhen-
kinen koulutettu tiimi viettävät viikon 

"poissa sivistyksestä", omaa elämän-
katsomustaan ja mielipiteitään raken-

taen. Leirin tarkoituksena on antaa 
jokaiselle tilaisuus pohtia omaa ajat-
telutapaansa ja auttaa ymmärtämään 
paremmin toisten ihmisten valintoja. 

Kirkko on osannut erinomaises-
ti hyödyntää aikuistumisvaiheen rip-
pikoulullaan, jota Suomessa, päin-
vastoin kuin muualla, käy valtaosa 
myös uskonnottomista nuorista. Se 
on merkki, että nuoret ja perheet ha-
luavat juhlistaa tuota tärkeätä siirty-
mävaihetta lapsuudesta nuoruuteen, 
kohti edessä häämöttävää aikuisuutta. 

EVÄITÄ KRIITTISEEN 
AJATTELUUN

Nuorten tarve päästä mukaan aikuistumisriittiin on kova. Rippileirien ainoa varteenotettava 
vaihtoehto ovat Prometheus-leirit, mutta ne tavoittavat vain hyvin pienen otannan nuorista. 
Mistä apu tilanteeseen?

Lasse Pylkki

K
eski-Uudenmaan 
vapaa-ajattelijoi-
den toimintasuun-
nitelmassa on jo 
pidempään ol-
lut maininta ”Ke-
hitellään ajatusta 
valtiollisesta/kun-
nallisesta rippi-
koulusta”. Ajatus 
lähtee siitä, että 
lapsuuden ja nuo-
ruuden taitevai-

heessa tarvitaan aikuistumisriittiä, ja et-
tä kirkon rippikoulussaan tarjoamat ny-
kytietämyksen ja järjen vastaiset opit ei-
vät tyydytä nuoren tiedonjanoa. Papit ja 
kirkon rippileiriohjaajat tuskin ovat oi-
keita henkilöitä kertomaan nuorille elä-
mänarvoista, suvaitsevaisuudesta, tasa-
arvosta, seksistä ja perhe-elämästä. On 
valtion intressissä, että tähän haastee-
seen vastataan. Vastaahan valtio niin 
perusopetuksesta kuin sen jälkeises-
täkin opetuksesta, ja nyttemmin myös 
varhaiskasvatuksesta ja pienten koulu-
laisten iltapäivätoiminnasta. Eivät  niis-
tä uskonnolliset yhteisöt vastaa.

Aikuistumisleiriä tarvitaan, sil-
lä erään taannoisen selvityksen mu-
kaan nuoret eivät mene rippileirille 
ensi sijassa sen uskonnollisen tarjon-
nan vuoksi vaan päästäkseen hetkeksi 
pois äidin helmoista, opetellakseen it-
senäistä olemista, saadakseen olla ka-
vereiden kanssa ja voidakseen pohtia 

elämän suuria kysymyksiä. Promet-
heus-leirit ovat erinomainen uskon-
noton vaihtoehto, mutta ne tavoitta-
vat vasta hyvin pienen osan nuorista. 
Kysyntää siis on, ja tilaus uusille ava-
uksille. 

Tässä eräs ehdotus nuorten toiveiden 
toteuttamiseksi.

  Valtio eli opetusviranomaiset laativat Aikuistumiskurssin opetussuunni-
telman. Suunnitelmaan sisältyy järjestäjän itsensä päättämä osuus, mutta 
siinä ei ole eikä kurssin ohjelmassa saa olla uskonnollista sisältöä eikä si-
doksia uskontoihin. Kurssin tulee olla tunnustukseton.

  Kunnat ja yleishyödylliset järjestöt, esim. Prometheusleirin Tuki, voivat 
järjestää nuorten aikuistumisleirejä/-kursseja ja saada siihen valtionapua, 
jos noudattavat valtion antamaa opetussuunnitelmaa. Ohjelmaan ei saa si-
sällyttää uskonnollisia elementtejä.

  Kurssit/Leirit ovat vapaaehtoisia.
  Kurssien/Leirien tulee olla voittoa tavoittelemattomia.
  Valtionapu antaa esim. järjestöille tasavertaiset mahdollisuudet järjestää 
kursseja.

  Näin kunnat ja järjestöt voivat kilpailla keskenään ja seurakuntien rippilei-
rien kanssa, jolloin parhaiten toimivat ja nuoria eniten kiinnostavat kurs-
sit/leirit menestyvät. 

Maan taloudelliset resurssit eivät täl-
lä hetkellä anna mahdollisuutta toteut-
taa ehdotusta, mutta lama loppuu aika-

naan ja idea on heitetty. Ajatusleikki on 
vapaasti kehiteltävissä - tai alasammut-
tavissa.

Aikuistumisriitit ja protu

&

tasalla. Talvella ilmoittauduin ja osallis-
tuin apparikoulutuksiin. Lähetin tietoni 
kuitenkin päivän verran liian myöhässä, 
enkä täten päässyt appariksi. Palo oli kui-
tenkin hengissä sisälläni vielä seuraava-
nakin vuonna, jolloin toistin prosessin ja 
osallistuin taas koulutuksiin. Oletin kou-
lutusten olevan vain tylsää toistoa, mut-
ta viimeistään osallistuessani kaikille oh-
jaajatyypeille tarkoitettuihin Super-kou-
lutuksiin, huomasin, että kannatti lähteä 
mukaan toimintaan jo ihan vain koulu-
tusten takia. Asun maaseudulla Länsi-
Suomessa, joten koulutuksia ei aivan lä-
heltä löydy varsinkaan, jos on myöhään 
liikkeellä. Jouduin siis käymään koulu-
tuksissa eri puolilla Etelä-Suomea ja loin 
monia uusia suhteita, sillä en tuntenut 
koulutuksista ketään. Keväällä sain kir-
jeen tiimiin pääsystä ja stalkkasin tie-
tenkin heti muut tiimiläiset Facebookis-

ta. Kaikki heistä tuntuivat aluksi jotenkin 
oudoilta, niin kuin protulaiset yleensä-
kin, mutta tutustuttuamme en olisi ha-
lunnut olla tekemässä leiriä kenenkään 
muun kanssa.

Olen tähän mennessä ollut tekemäs-
sä kahta Protu-leiriä ja kun tähän vie-
lä ynnätään oma leirini sekä koulutuk-
set, väitän Protun olevan hyödyllisem-
pää kuin minkään tason koulunkäynti. 
Olen oppinut Protussa niin esiintymis-
taitoja, itsevarmuutta, avoimuutta, tii-
mityöskentelyä kuin ihan käytännön 
asioitakin. Oman leirini loppujuhlas-
sa luettelin parhaimmiksi asioiksi uu-
det ystävät, ruoan ja leikkimisen. Näin 
jälkeenpäin mietittynä antaisin suurkii-
tokset ainutlaatuisen kokemuksen lisäk-
si eväille kriittiseen ajatteluun ja uteli-
aisuuteen, joiden avulla olen voinut ke-
hittää itseäni. Myös avomielinen ym-
päristö ja luonnosta välittäminen ovat 
selkeästi vaikuttaneet siihen, kuka olen 
nyt. Mielestäni nämä ovat tärkeimmät 
seikat, joita Protu voi tarjota niin leiri-
läiselle kuin ohjaajallekin. Niin ja onhan 
se ruoka aivan loistavaa.

13
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IRTI ARJEN ROOLEISTA
Veera Jokipalo, 20

K
ävin oman protuleiri-
ni jo viisi vuotta sitten 
Kiljavalla, Nurmijär-
vellä. Vaikka olen yh-
teensä nähnyt jo kuu-
si näitä kesäleirejä (yh-
den leiriläisenä, yhden 
kokkina ja neljä vetä-
jänä), on ensimmäinen
kosketus Protuun jää-

nyt mieleen erityisen rakkaana muis-
tona.

YHTEISTYÖTAITOJA JA 
AVOIMUUTTA
Siru Inkinen, 18

U
jona ja hiljaisena tyt-
tönä en ollut yläas-
teen koulumaailmas-
sa mitenkään suo-
sittu - päinvastoin, 
suurimman osan sil-
missä suorastaan nä-
kymätön. Tämän ta-
kia minua ei erityi-
sesti huvittanut läh-

teä rippikouluun. Ajattelin, ettei se olisi 
kokemuksena mitenkään ihmeellinen 
tai tavallisesta poikkeava, sitä samaa 
yksinäisyyttä ja taustalla oloa vain. Kun 
sain tietää protusta netin kautta, se tun-
tui heti paljon mielekkäämmältä ratkai-
sulta kuin rippikoulu. Protulla voisin 
tavata uusia ihmisiä ja aloittaa heidän 
kanssaan puhtaalta pöydältä, ilman et-
tä kenelläkään olisi mitään ennakkokä-
sityksiä minusta. Myös leireillä käsitel-
tävät aiheet vaikuttivat ihan minua var-
ten tehdyiltä: viisitoistavuotiaana poh-
diskelin paljon paikkaani maailmassa ja 
olin vähäsen hukassa maailmankuvani 
kanssa, ajattelin että protulla saattaisin 
saada vastauksia päässäni pyöriviin ky-
symyksiin.

Protuleirille meno osoittautuikin yh-
deksi siihenastisen elämäni parhaim-
mista kokemuksista. Tuntui, että leiril-
lä sain ensimmäistä kertaa elämässäni 
todella olla juuri oma itseni sellaisena 
kuin olin. Leirin hyväksyvä ja suvaitse-
vainen ilmapiiri oli aivan huippua, meil-
lä oli loistava yhteishenki ja kaikki oli-
vat tasaveroisia keskenään. Jotain ennen 
kokematonta oli, kuinka leirillä keskus-
teltiin niin hirvittävän paljon kaikista 
asioista maan ja taivaan välillä, puhuim-
me yhteiskunnallisista aiheista, omista 
kokemuksistamme, tulevaisuudesta ja 
menneisyydestä, kaikesta. Oli mahta-
vaa keskustella niin paljon ja niin avoi-
mesti. Keskustelut elämän tarkoitukses-
ta, maailmankaikkeuden rakenteesta ja 
siitä, mikä on totta ja mikä ei ja voim-
meko ylipäätään tietää mitään varmasti, 
saivat aivotoimintani toden teolla hyr-
räämään, ja oli mielenkiintoista haastaa 
aikaisempia näkemyksiäni, kyseenalais-
taa se minkä jo olin tietävinäni.

Ensi kesänä tulee kuluneeksi kol-
me vuotta siitä, kun kävin oman leiri-
ni. Olen yhä sitä mieltä, että protulei-
rille lähtö on yksi parhaimpia asioita, 
joita olen tehnyt - monesta syystä. Se, 
että kävin leirillä ja jäin Protun toimin-
taan mukaan, on avannut minulle hur-
jasti ovia elämään, jollaisesta en aiem-
min osannut uneksiakaan. Protun kaut-
ta itsetuntemukseni on parantunut, olen 
oppinut hurjasti uusia asioita viisaam-
piani kuuntelemalla, sekä oppinut ai-
empaa kriittisempää ajattelua ja asioi-
hin suhtautumista - minusta on tullut 

siis vastaanottavaisempi, mutta samal-
la vähemmän sinisilmäinen kuin aiem-
min. Leirille apuohjaajaksi lähteminen 
taas opetti minulle paljon vastuullisuut-
ta ja tiimityöskentelytaitoja. Sekä omal-
ta leiriltäni että erityisesti viime kesän 
apuohjaajaleiriltäni olen saanut lukuisia 
hyviä ystäviä - Protun kautta olen muu-
tenkin tutustunut aivan mahtavaan po-
rukkaan, ja elämässäni on nyt muka-
na enemmän tärkeitä ja ihania ihmisiä 
kuin koskaan.

Protumaailman suvaitsevaisuus ja 
avoimuus koukuttivat minut täysillä 
mukaansa, enkä nykyisin osaa kuvitel-
la, millaista elämäni saattaisi olla ilman 
Protua. Protusta ja protun kautta tapaa-
mistani ihmisistä on siis tullut äärim-
mäisen tärkeä osa elämääni, ja olen to-
della iloinen siitä, sekä kiitollinen kai-
kesta, mitä Protu on minulle tarjonnut.

Ajatus leirille lähtemisestä tuli alun-
perin äidiltäni. Hän ei ollut sen kum-
memmin tutustunut asiaan, mutta eh-
dotti sitä minulle riparin vastikkeeksi, 
sillä emme kuulu kirkkoon. Innostuin 
asiasta välittömästi käytyäni Protun net-
tisivuilla; teemat olivat kiinnostavia, ja 
muiden leiriläisten kokemukset kuulos-
tivat miltei liian hyviltä ollakseen totta! 

Valitsin paikan huolellisesti kymme-
nistä vaihtoehdoista. Päätin lähteä use-
amman tunnin matkan päähän kotipai-
kastani, sillä en halunnut vahingossa-
kaan törmätä kehenkään tuttuun. Tä-

mä leirihän oli minun juttuni! Odotin 
todella paljon mahdollisuutta päästä 
irti niistä rooleista, joihin olin arkielä-
mässäni tottunut, ja vaihtaa ajatuksia 
täysin uusien ihmisten kanssa uudes-
sa ympäristössä. Halusin myös erityi-
sesti, etten joutuisi nukkumaan kaikki-
en kanssa samassa tilassa. Kävi kuiten-
kin niin, että vaikka paikkakuvauksessa 
puhuttiin muutaman hengen pienhuo-
neista, nukuimme koko leiriläisporu-
kan kesken ison salin lattialla (kuten 
useimmilla leireillä on tapana). Aluk-
si olin hieman ahdistunut yllättäväs-
tä muutoksesta. Lopulta tähän kitey-
tyi kuitenkin paljon niitä asioita, joita 
opin leirillä muutenkin: paitsi että jou-
duin sopeutumaan uudenlaiseen tilan-
teeseen, ymmärsin jotain siitä, mitä tar-
koittaa olla oma itsensä. En esimerkik-
si enää arkaillut näyttäytyä iltaisin sen 
jälkeen, kun olin pessyt meikit kasvoil-
tani, mikä oli teinitytölle iso askel. Ky-
kenin luottamaan muihin, enkä jumiu-
tunut pelkoihini. Tämähän olikin juuri 
sitä, mitä lähdin leiriltä hakemaan – va-
pautusta vanhoista rooleista!

Ihanien ihmissuhteiden syntymi-
sen lisäksi pääsin pohtimaan tois-
ten kanssa niitä aiheita, joista olin 
kiinnostunut. Ilman Protua en eh-
kä olisi päätynyt opiskelemaan so-
siaalitieteitä, joilla on runsaasti
yhtymäkohtia leirin teemoihin. Oppi-
mani utelias, avoin ja kriittinen suhtau-
tuminen tietoon on myöskin ollut val-
tavaksi hyödyksi yliopisto-opinnoissa! 
Olen nähnyt monien leiriläistenikin ke-

hittyvän ajattelijoina huimasti viikon ai-
kana, ja tämä prosessi toistuu yhä uu-
delleen niiden kohdalla, jotka lähtevät 
itse tiimiläisiksi. Joka kerta olen oppi-
nut uusia asioita sekä itsestäni, muista 
ihmisistä että maailmasta. Tästä syys-
tä en voisi kuvitella täysin jättäväni pro-
tutoimintaa, vaikka elämäni muuten 
muuttuisikin. Koen tekeväni tärkeää 
työtä paitsi nuorten, myös oman hyvin-
vointini eteen.

Saan myös toteuttaa itseäni aivan 
toisella tavalla kuin muilla elämänalu-
eilla. Uusien teemojen, käsittelytapo-

jen tai ohjelmanumeroiden keksiminen 
on haastavaa ja palkitsevaa. Erityisesti
muutaman viimeisen vuoden aikana 
koko järjestö on ilokseni ollut ennak-
koluulottomasti uudistamassa toimin-
taa, mikä on antanut paljon tilaa it-
se kunkin kekseliäisyydelle! Lisäksi on 
tunnustettava, että olen monien mui-
den tapaan ”koukussa” siihen erityi-
seen tunnelmaan, joka hyvällä protulei-
rillä syntyy. Sitä lämmön ja yhteisölli-
syyden tunnetta on mahdotonta täysin 
selittää, se täytyy vain itse kokea – uu-
destaan, uudestaan ja uudestaan!

T E E M A N U M E R O
NUORET JA USKONTO
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Prometheus-leirin tuki ry on saanut uuden puheenjohtajan. 
Aatu Komsin luotsaamana Protussa suunnitellaan uutta 
strategiaa ja tähdätään korkealle.

Suvi Auvinen 

V
uosi 2013. 66 lei-
riä ja 900 leiriläistä. 
Kun Protua vuonna 
1990 perustettiin, ei 
kukaan voinut arva-
ta, kuinka nopeasti 
toiminta lähtisi laa-
jenemaan.  Protun 
puheenjohtaja Aatu 
Komsi luettelee in-

nostuneesti Protun tulevaisuudenvi-
sioita.

”Protu on jo nyt laajentunut peruslei-
reistä useisiin erilaisiin jatkoleireihin se-
kä Nuorten fi losofi atapahtuman järjes-
tämiseen. Protun konsepti tarjoaa pal-
jon muitakin mahdollisuuksia laajentaa 
aikuistumiskoulutustamme niin kau-
an, kun vain tekijöitä riittää. Protu on 
paljon muutakin kuin yksittäinen lei-
ri. Keskusteleminen aikuisuuteen ja elä-
mään liittyvistä kysymyksistä on tärke-
ää, mutta on ihan oma haasteensa ve-
tää itse sitä keskustelua toisille tai kou-
luttaa niitä keskustelujen vetäjiä. Uusien 

taitojen ja ajattelutapojen oppiminen 
apuohjaajana, ohjaajana ja kouluttajana 
on monista jopa itse leiriläisyyttä pa-
rempaa. Pyrimme jatkuvasti siihen, et-
tä kaikki aktiivitoimintamme myös tar-
joaa nuorille tilaisuuksia kokeilla uusia 
asioita ja oppia uusia taitoja, ja siksi sen 
täytyy olla myös elävää ja uudistuvaa.”

Komsi näkee, että Prometheus-lei-
reillä on erityinen vastuu uskonnotto-
mia nuoria kohtaan. Vaikka neljäsosa 
leiriläisistä kuuluu johonkin uskonto-
kuntaan ja heistä osa käy sekä rippilei-
rin että protuleirin, Komsi toivoo, että 
uskonnottomat nuoret voisivat olla us-
konnottomia ylpeinä.

”Vaikka protuleiritoiminnassa ei enää 
nostetakaan uskontokuntiin kuulumat-
tomia leiriläisiä muiden nuorten edel-
le – mikä on mielestäni erittäin hyvä 
ja itse asiassa ainoa fi losofi sesti kestä-
vä ratkaisu – toivoisin, että uskonnot-
tomuudesta voitaisiin silti puhua enem-
män. Viime vuosien julkisessa keskus-
telussa uskonnolliset jännitteet ovat 
tuoneet uskonnollisuudelle jonkinlais-
ta kaunista mystifointia, kun taas me-

diassa uskonnottomuus on muuttunut 
harmaaksi ja vailla makua. Ihan niin 
kuin hautajaiset tai häät eivät muka oli-
si aina kauniita ja herkkiä tapahtumia.”
Protu on laajentumassa myös Suomen 
rajojen ulkopuolelle. Ruotsiin on perus-
tettu Protun sisarjärjestö, Prutus Sveri-
ge, joka järjestää leirejä lähes samalla 
konseptilla kuin Protu. Myös Venäjältä 
on tullut kiinnostuneita yhteydenotto-
ja ja yhteistyötä kehitellään. Komsi toi-
voo Protun voivan tukea eri maita näi-
den omassa toiminnassa ja mentoroida 
aloittelevia yhdistyksiä eri puolilla maa-
ilmaa.  ”Euroopassa on paljon uskonno-
tonta aikuistumistoimintaa”, Komsi ker-
too. ”Esimerkiksi Saksassa, Belgiassa ja 

Norjassa on vahvat liikkeet aiheen tii-
moilla. Konseptissa maiden välillä on 
kuitenkin eroa. Muualla Euroopassa 
leireillä korostuu tunnustuksellinen us-
konnottomuus ja ateismi, Protussa se-
kulaarius.”

Pitkän aikavälin tavoitteena Komsi 
näkisi protuleirin yleistymisen. Hän toi-
voo, ettei protuleiri olisi ikuisesti vaihto-
ehtoleiri, vaan siitä tulisi yleisempi va-
linta. ”Protuleirillä on hirveästi annet-
tavaa niin tiedollisesti, emotionaalisesti 
kuin sosiaalisestikin kaikille siihen osal-
listuville nuorille näiden taustasta riip-
pumatta. Toivoisin, että parikymmenen 
vuoden päästä ihmiset yleisestikin näki-
sivät protuleirit täyttämässä vapaa-ajan-
toiminnan puolella sitä samaa tehtävää, 
mitä virallisempien istituutioiden puo-
lella tekee peruskoulu.” 

Prometheus-leirien ilmoittau-
tuminen on parhaillaan käynnis-
sä. Leireille voi ilmoittautua ja 
lisätietoja hankkia osoitteesta protu.fi 

"Uskonnottomuudesta pitäisi 
voida puhua enemmän.

UUTTA PROTUA MUOVAAMASSA

j j y

Protun puheenjohtaja Aatu Komsilla on suuret suunnitelmat Protun 

tulevaisuuden suhteen. Kuvaaja: Pauliina Ilonoja

NUORET FILOSOFIT SANOIVAT "EI"

”Se hyvä puoli ´ein´ sanomisessa on, että se kokoaa ihmiset yhteen. Olisi 
ihanteellista, jos nämä ihmiset voisivat unelmoida vaihtoehdon nykyiselle 
tilanteelle. Kollektiivisissa unelmissa on voimaa”, fi losofoi Solja Kovero 
Nuorten fi losofi atapahtumassa.

Kaisu Suopanki

N
uorten fi losofi atapah-
tuma (Nufi t) järjestet-
tiin tammikuun puo-
lessavälissä jo kah-
dettatoista kertaa 
Helsingin Paasitor-
nissa. 15–25-vuotiail-
le suunnatun Nufi tin 
tavoitteena on tarjota 
areena nuorten kriit-

tiselle ja luovalle fi losofi selle ja yhteis-
kunnalliselle pohdinnalle. Kaksipäiväi-
sessä tapahtumassa yli 600 nuorta olivat 
valmiita maksamaan siitä, että pääsivät 
haastamaan filosofian, tieteen, yhteis-
kunnan ja taiteen huippuja keskusteluun.

Prometheus-leirin tuki ry:n, Hel-
singin yliopiston fi losofi an opiskelijoi-
den ainejärjestö Dilemma ry:n sekä Fi-
losofi an ja ET:n opettajat Feto ry:n jär-
jestämän tapahtuman teemana oli tänä 
vuonna EI. Viikonlopun ohjelma sisäl-
si lähes parikymmentä keskustelua, jois-
sa lavalle nousivat alustajat haastajinaan 
kaksi ennalta valmistautunutta nuorta, 
yleisökeskustelua unohtamatta. Keskus-
telujen alustajina toimivat tällä kertaa 
mm. ympäristötieteiden tohtori Riik-
ka Paloniemi otsikkonaan ”Älä lannis-
tu ilmastonmuutoksen edessä”, kirjailija 
Arno Kotro ”Ei asevelvollisuudelle”, Va-
semmistonuorten puheenjohtaja Li An-
dersson ”Älkää pelätkö, sillä pelkääjistä 
tulee fasisteja” sekä fi losofi  Tere Vadén 

”Elämässä tärkeintä on sanoa ei”. Tapah-
tuma sisälsi myös fi losofi sia teehetkiä, 
joissa keskusteltiin vapaamuotoisesti 
teekupin ääressä fi losofi sista ja yhteis-
kunnallisista kysymyksistä.

Viikonlopun aikana järjestettiin myös 
lukiolaisten ja yläkoululaisten Sokrates-
väittelykilpailu. Neljän hengen joukku-
eet mittelöivät argumentoinnin johdon-
mukaisuudessa ja osuvuudessa sekä ky-
vyssä reagoida vastustajien esittämiin 
argumentteihin. Nuoret haastoivat toi-
siaan muun muassa aiheista: “Naisek-
si ei synnytä, naiseksi tullaan” (Simone 
de Beauvoir); Ei individualismille: yhtei-

sön etu on myös yksilön etu; Materialis-
tinen monismi ei riitä selittämään maail-
maa; Markkinataloudelle ei ole mielekäs-
tä vaihtoehtoa;“Ei synny oikeutta ilman 
taistelua.” (Aulikki Oksanen) sekä ”Mo-
raali ei toimi ääritilanteissa”. Väittelykil-
pailun fi naalissa voittajaksi selviytyi lu-
kiolaisten sarjassa Tampereen klassilli-
nen lukio ja yläkoulujen sarjassa Helsin-
gin Suomalainen Yhteiskoulu.

Sokrates-kilpailussa haitaksi oli mää-
ritelty seuraavia ominaisuuksia: epä-
oleellisten teorioiden esittely, kritiiki-
tön auktoriteettiin vetoaminen ja muut 
argumentaatiovirheet, vastapuolen ar-
gumenttien huomiotta jättäminen esim. 
puhumalla asian vierestä, asiattomuu-
det ja toisten päälle puhuminen. Edel-
lämainittuja olisi toivonut noudattavan 
yhden tapahtuman kovimmista nimis-
tä, toimittaja, Elinkeinoelämän valtuus-
kunnan johtaja Matti Apusen. 

”Onko Matti kertomassa esimerkkejä 
huonosta argumentoinnista?”, kyseltiin 
yleisössä, kun Apunen kertoi, kuinka 
ympäristön tila on paljon parempi kuin 
70-luvulla tai 50 vuotta sitten. Tätä hän 
perusteli muun muassa sillä, että uhan-
alaisia kotkia on nykyisin enemmän ja 
että hän pystyy nykyisin uimaan järves-
sä, jossa ei aikoinaan voinut uida.

”Ei degrowthille”-otsikolla alustanut 
Apunen olisi varmasti pystynyt pistä-
mään kampoihin nuorille haastajilleen 
asiallisestikin, mutta hän tuntui saapu-
neen paikalle ainoastaan provosoimis-
tarkoituksessa. One-linereita heittelevä 
Apunen syytti talouskasvun vastustajia 
muun muassa elitismistä ja luddiittihar-
hoista, viitaten teollista vallankumousta 
vastustaneisiin työläisiin, jotka 1800-lu-
vulla tuhosivat kehruukoneita. Teknolo-
gisen kehityksen ja talouskasvun ilosa-
nomaa saarnannut Apunen ei varsinai-
sesti vakuuttanut kertoessaan, miten 
hän kyllä voi kertoa, mitä miljoonat in-
tialaiset ajattelevat. 

Erityyppisen lähestymisen ”ei”hin ot-
ti helsinkiläinen fi losofi  ja aktivisti Solja 
Kovero. Hän alusti keskustelun otsikolla 

”Ein sanominen ja konfl iktin merkitys 

poliittisessa toiminnassa”. Koveron mu-
kaan ein sanominen on tärkeää poliit-
tisen toiminnan alkupisteenä ja lähtö-
kohtana. Hän arvostaa konfl iktin käyt-
töä poliittisessa toiminnassa.

Kovero aloitti alustuksensa kerto-
malla omista taustoistaan niin fi losofi -
na kuin aktivistinakin. Hänen mukaan-
sa tärkeintä poliittisessa toiminnassa on, 
että voi tulla nähdyksi vallitsevassa yh-
teiskunnallisessa tilanteessa kokonaise-
na ihmisenä. Lisäksi Kovero painottaa 
vapautta ilmaista arvojaan ja niille hen-
kisen kannatteen ja emotionaalisen tu-
en saamista. Toisin sanoen se, että tu-
lee kohdelluksi hyvin ja tulee kuulluk-
si itselleen tärkeissä asioissa ja huolissa. 

Kovero hahmottaa, että vaikka etiik-
ka liittyykin toisiin ihmisiin, se on myös 
ainutlaatuisesti omakohtaista. Ein sano-
minen eettisessä mielessä tarkoittaa, et-
tei halua sitoutua johonkin, joka on 
omille arvoille vastakkaista eikä halua 
olla sellaisessa mukana. Se voi olla läh-
tökohta poliittiselle toiminnalle. Ein sa-
nominen on tärkeää henkilökohtaisessa 
ja eettisessä mielessä. 

”Eettinen teko on sellainen, joka pitää 
perustella itselle, että tietää mitä tekee ja 
mistä vaikuttimista. Eettinen teko on jo-
tain, jota teen itseni tähden, oman mo-
raalisen eheyteni tähden eikä sen tarvitse 
olla näkyvissä toisille.” Mutta vasta kon-
fl ikti sysää poliittisen tilanteen liikkeelle.

Filosofi na Koveroa pohdituttaa, mi-
ten puhe- ja jäsennystavat sekä toimimi-
sen käytännöt vaikuttavat tulevien mah-
dollisuuksien muodostumiseen. Jos po-
liittisen toiminnan keskiössä on ”ein” 
sanominen, jääkö siinä oikeasti tilaa 

”kyllän” sanomiselle, unelmille ja kaikil-
le hyville asioille.

”Se hyvä puoli ”ein” sanomisessa on, 
että se kokoaa ihmiset yhteen. Olisi 
ihanteellista, jos nämä ihmiset voisivat 
unelmoida vaihtoehdon tilanteelle. Kol-
lektiivisissa unelmissa on voimaa.” Au-
kijääväksi kysymykseksi jäi, pystyvätkö 

”ein” sanominen ja kollektiiviset unel-
mat olemaan samaan aikaan läsnä toi-
minnassa.

Nuorten fi losofi atapahtuma järjes-
tetään jälleen ensi vuonna. Sen soisi 
houkuttavan suurempiakin joukkoja 
paikalle, jotta keskustelut eivät jäisi lii-
kaa yksittäisten nuorten älykköjen no-
kitteluksi.
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Timo I. Vasama
vapaa-ajattelija jo syntyessään
Timo I. Vasamasta on moneksi. Vasama on yleislääketieteen erikoislääkäri, 
Vapaa-ajattelijain liiton kunniapuheenjohtaja, Suomen leijonan ritarikunnan 
sekä Pukkiritarikunnan ritari. Entinen Karkkilan kunnan- ja terveyskeskuslää-
käri sekä kaupunginvaltuutettu ja (suutarin)lestinheiton mestari syntyi Hel-
singissä 1936 ja valmistuttuaan 1965 ilmestyi töihin Karkkilaan, missä pitää 
vieläkin katuvastaanottoa. 

Oiva Niskanen
Toimittanut Lasse Pylkki

Opettajien ja 

klerikaalien kauhuna

V
arhaistaustoistaan 
Vasama kertoo ole-
vansa toisen pol-
ven ateisti ja niin ol-
len välttynyt kasteel-
ta.  Kouluvuosinaan 
hän joutui tasku-

varasepäilyn kohteeksi, koska ei ol-
lut yhteisrukouksissa mukana mui-
den kanssa. Onneksi koulun rehtori 
sai oikean rikollisen kiinni itse teos-
sa, ja pakana säästyi rangaistukselta. 
Uskovaiset opettajat ja oppilaat sai-
vat hänessä aikaan voimakkaan an-
tiklerikaalisen kehityksen, jonka he-
delmiä on sittemmin poimittu.

1960 Vasama liittyi pyynnöstä 
Helsingin vapaa-ajattelijoihin, rii-
deltyään tarpeeksi pastori Voitto Vi-
ron kanssa lehtien palstoilla. Tuon 
alkaneen kymmenluvun alussa Va-
sama otti yhteen TES-visiossa Hel-
singin yliopiston yo-pastori Mauri 
Alasaaren kanssa väittelyssä uskon-
asioista, jonka mittelön hän voitti 
tuomariäänin 3-0.

Sen jälkeen alkoi tulla luottamus-
toimia liiton elimiin. Hän oli perus-
tamassa Lokakuun 16. päivän liikettä 
vuonna 1965, mikä johti mielenosoi-
tuksiin Helsingin keskustassa ja aihe-
utti rukouslauantaitten loppumisen. 
Useiden vuosien ponnistelujen jäl-
keen Vasama perusti Väinö Voipion 
ja eräiden muiden kera Suomen Hu-
manistiyhdistyksen.  

Vaikuttajana Karkkilassa
Karkkilaan muutettuaan Vasama jär-
jesti useita paneelikeskusteluja pappi-
en kanssa, jolloin väkeä oli kuin hellun-
taiepistolassa. Lisäksi oli ”loiskiehunta”-
tilaisuuksia ja mielenosoituksia, mm. 
Tshekkoslovakian miehitystä sekä Mar-
tin Luther Kingin murhaa vastaan.

1960- ja 70-lukujen vaihteessa Vasa-
ma valittiin parina vuonna peräkkäin 
paikkakunnan suosituimmaksi henki-
löksi, minkä jälkeen vaalit lopetettiin. 
Lääninlääkärille kanneltiin kuitenkin, 
että Vasama hoiti paremmin pakanoita 
kuin kristittyjä. 

70-luvulla, kun kirkollisvaalit kes-
tivät viikon, järjesti Vasama keskus-
puistoon ”Nukkuvienpuolue”-nimi-
sen tempauksen. Puistoon rakennet-
tiin laavu, jossa aluksi makasi mies 
ja sittemmin ns. Kylmäkalle koko 
viikon. Pisteet tulivat kotiin 75 – 25, 
kun vaaleihin osallistui poikkeuk-
sellisen paljon jäseniä. Ja taas kaikil-
la oli niin hauskaa, kun kirkollisvaa-
lien äänestysprosentiksi saatiin aivan 
poikkeuksellinen 25 %. Mutta nuk-
kuvat jyräsivät!

Toimiessaan Karkkilan vapaa-
ajattelijain puheenjohtajana vuosi-
kaudet Timo ideoi hautausmaalle 

”Vilpolan”, joka on tehty hirsistä ja si-
sältää mm. kylmiön. Hautausmaata 
on yritetty myös kunnallistaa, mut-
ta yritys on kilpistynyt poliittiseen 
vastustukseen – samoin on käynyt 
krematoriohankkeen. Takavuosina 
Vasama veti pariviikkoisen vapaa-
ajatuksellisen kirjastonäyttelyn, jo-
ka herätti kohtuullista kiinnostus-
ta. 80-luvulla hän kiersi ympäri Suo-
mea luennoimassa vapaa-ajattelusta. 

Yhteiskunnallisista luottamus-
tehtävistä mainittakoon Karkkilan 
kaupunginvaltuuston kahdentois-
ta ja puolen vuoden mittainen jäse-
nyys  (”jolloin sairastuttuani pääsin 
siitä eroon”, Vasama kertoo). Ohes-
sa oli myös lautakuntien jäsenyyksiä, 
8 vuotta Kiljavan sairaalavaltuustos-
sa sekä nelivuotiskausi Lohjan alue-
sairaalan hallituksessa. 

Vapaa-ajattelijain liitossa

Timo Vasama on ollut Vapaa-ajat-
telijain liiton jäsen yli 52 vuotta ja 
osallistunut liitossa lukuisiin luot-
tamustoimiin varapuheenjohtajana 
sekä puheenjohtajana. Vapaa-ajatte-
lija -lehteä hän päätoimitti 15 vuotta 
ja toimi liiton puheenjohtaja na vuo-
sina 1969 – 1990 eli 21 vuotta. Nykyi-
sin hän on sekä Karkkilan yhdistyk-
sen että liiton kunniapuheenjohtaja. 
Vasaman uskonnonvastaisia toimia 
ovat tutkineet paikallispoliisit, lää-
ninrikospoliisit, keskusrikospoliisit 
ja viimeksi oikeuskansleri Kaj Kor-
te vuonna 1982, kun Vasama lähetti 
Hannu Taanilan pyynnöstä kirjeen 
Jeesukselle yleisradiossa helluntaina 
1981. Linnaan ei miestä kuitenkaan 
ole saatu. 

Runoja, pakinoita ja 
julkisuutta

Lääkärintoimen ohessa Vasama on 
kirjoittanut runoja ja pakinoita, joi-
ta on julkaistu eri lehdissä ja julkai-
suissa sekä esitetty radiossa. Lisäksi 
on Vasama päätynyt kirjoituksiensa 
ja esiintymisiensä vuoksi julkisuu-
den valokeilaan niin lehdistössä, ra-
diossa kuin televisiossakin. 

Ronski mutta hauska

Tämän artikkelin kirjoittajana olen 
itse tuntenut Vasamaa paikkakun-
nalle muuttaneena kylätuttavana 
seitsemisen vuotta. Olen havain-
nut hänen olleen ja olevan vieläkin 
karkkilalaisten keskuudessa luotet-
tava, suosittu ja hauska. Semminkin 
kun hänet tunnetaan kielenkäytöl-
tään varsin ronskina asiakaskohtaa-
misissaan, joista on syntynyt kaskuja 
kansan keskuuteen. 

 
Oiva Niskanen, rkm
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kuin kristittyjä. 

Timo I. Vasama

Timo ja poikansa Tapo Vasama pelaamassa shakkia 1970

Timo I. Vasama runoilijana ja 
pakinoitsijana

T
imo I. Vasama on vuosi-
kymmenten varrella kir-
joittanut runoja, joita on 
ainakin alun kolmatta 
sataa. Useimmat runot 
on kirjoitettu sairaalan 
tai apteekin tytöille hei-

dän merkkipäivilleen. Näytteeksi tähän 
on valittu runo ”Teille on sanottu”. Se 
on aikoinaan luettu Yleisradion aamun-
avauksissa ”käsky” kerrallaan.

Myös Vasaman pakinakirjoituksis-
ta tämän jutun kirjoittaja Oiva Niska-
nen oli kuullut mutta ei ollut ennen nii-
tä nähnyt, eikä Vasaman perheessä-
kään niitä ole tallennettu. Pelastukseksi 
erään ystäväperheen rouva Karkkilas-

sa oli leikellyt niitä eri lehdistä kan-
sioonsa. Sieltä poimimme näytteek-
si pakinan ”Almanakka”. Pakinat on 
kirjoitettu nimimerkillä ”nokinen” 
ja niitä on julkaistu parisen sataa ai-
koinaan Karkkilan Seutu -nimises-
sä lehdessä, jonka jakelu on ulottu-
nut kaikkiin talouksiin Karkkilassa 
ja Pusulassa. 

Todettakoon, että vaikka Helsin-
gin yliopiston yhä edelleen julkaise-
ma Yliopiston Almanakka ei enää si-
sällä kaikkea Vasaman mainitsemaa 
uskonollista ”hapatusta”, sen kansi 
edelleen noudattaa vuosikymmen-
ten takaista perinnettä, kuten kuva 
näyttää.

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry:n 
varapuheenjohtaja

4.1.2013
Tapahtui Timo I. Vasaman vastaan-
otolla ja sairaalakierroksella: 

Asiakas saapui vastaanotolle sor-
mi tohjona. 

- Mihin olet työntänyt sormesi?
- (Traktorin) ”kierukkaan”.
- Hyvä, että koitit ensin sormel-

la!
Sairaalan vuodeosastolla poti-

las kutsuu lääkärin luokseen kat-
somaan kipeytynyttä varvastaan. 
Lääkäri katsoo ja diagnosoi: ”Kyl-
lä ruumiinavauksessa selviää.”

Kaksi näytettä kaskuista ja 
legendoista
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TEILLE on sanottu

Teille on sanottu:

”Minä olen herra, sinun Jumalasi�”

ja

”Älä turhaan lausu Herran nimeä!”

Mutta minä sanon:

Älkää peljätkö,

sillä jumalat ovat teidän omissa päissänne:

koulitut kallonkutistajat ovat kiertäneet

ruuvin aivoihinne,

mutta se on poistettavissa!

Teille on sanottu:

”Muista pyhittää lepopäivä!”

Mutta minä sanon:

Pyhittäkää työpäivänne!

Sillä työtä on teidän takianne tehty

ja työtä pitää teidän aina tekemän

ja vain työttömyys - tuo epäkypsän kulttuurinne

kirstunnaula voi teidät aika ajoin siitä vieroittaa!

Teille on sanottu:

”Kunnioita isääsi ja äitiäsi,

että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä!”

Mutta minä sanon:

Suhtautukaa epäluuloisesti vanhempiinne,

älkääkä kunnioittako heitä,

jos he eivät sitä ansaitse.

Ihmisellä on ankara kiire rationaalisen ajattelun

maailmaan,

sillä ihmiskunta huutaa tuskaansa

tietämättömyyden ja mursunluisten asenteiden

repiessä sitä riekaleiksi!

Teille on sanottu:

”Älä tapa!”

Mutta minä sanon:

Joskus on eettisempää tappaa kuin olla tappamatta.

- Tällä ei kuitenkaan saa perustella

sitä jatkuvaa ihmisteurastusta,

josta meidän on kristikuntaa kiittäminen!

Teille on sanottu:

”Älä varasta!”

Mutta minä sanon:

Joskus on eettisempää varastaa kuin olla varastamatta!

- Tällä ei kuitenkaan saa perustella

sitä rikollista riistoa,

josta meidän on myös kristikuntaa kiittäminen!

Teille on sanottu:

”Älä tee huorin!”

Mutta minä sanon:

Joskus on eettisempää tehdä huorin kuin jättää

niin tekemättä!

- Tällä ei kuitenkaan saa perustella

sitä kypsymätöntä kaksinaismoraalia,

josta meidän on jälleen kristikuntaa kiittäminen!

Teille on sanottu:

”Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi!”

Mutta minä sanon:

Mistä te tiedätte, mikä on oikea tai väärä?

Sillä mikä on yhdelle oikea, on toiselle väärin

ja mikä on yhdessä tilanteessa väärin, on toisessa oikein.

Ja päin vastoin. Ja päinvastoin.

Teille on sanottu:

”Älä himoitse lähimmäisesi omaa!”

Mutta minä sanon:

Onko teillä mitään omaa?

Ihmistä ette voi omistaa,

ja yhtä tyhjänä täältä lähdette

kuin tänne tulettekin,

ja työnnekin on vain velanmaksua

menneille sukupolville!

Teille on sanottu:

”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi!”

Ja vielä teille on sanottu:

”Rakasta vihollistasi!”

Mutta minä kysyn:

Miksi vain lähimmäistä?

Miksi puhua vihollisesta?

Ja minä sanon:

Rakasta kauimmaista - ja erilaista!

Ei erilaisuus ole vihollisuutta!

Mutta vihollisuus on sairautta!

Ja vielä minä sanon:

Opettele ensin ymmärtämään itseäsi,

opi tiedostamaan oman käyttäytymisesi motiivit,

niin kykenet rakastamaan itseäsi,

jotta ylipäätään voisit muita ihmisiä rakastaa!

Timo I. Vasama

SUOMALAISEN VAPAA-AJATTELUN
H I S T O R I A A

SUOMALAISEN VAPAA-AJATTELUN
H I S T O R I A A
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Tammikuussa äärioikeistolaisen Suomen vastarintaliikkeen jäsenet pyrkivät 
väkivalloin sisään Äärioikeisto Suomessa- kirjan keskustelutilaisuuteen 
Jyväskylässä. Otsikot vallannut tapaus päättyi puukotukseen ja sai 
valtakunnan päättäjät keskustelemaan äärioikeistosta. 
Mistä kirjassa on kyse? Kalevi Hölttä arvosteli teoksen Vapaa Ajattelijalle.

ÄÄRIOIKEISTON KUVAILUA

Kalevi Hölttä

D
an Koivulaakso, 
Mikael Bruni-
la ja Li Anders-
son ovat nuoria 
vasemmistopo-
liitikkoja, jot-
ka ovat ottaneet 
tehtäväkseen 
selvittää äärioi-
keistolaisia liik-
keitä (Äärioi-
keisto Suomes-
sa, INTO 2012). 

Aiheesta ei ole paljoakaan asiallista erit-
telyä, joten yritys on tervetullut. Kirja 
jää valitettavasti vain kuvailun asteelle, 

eräänlaiseksi kirjallisuus- ja lehtikatsa-
ukseksi. Suurin ansio on, että yksiin kan-
siin on kerätty tietoja eräiden nationalis-
tiyhteisöjen esiintymisistä. Muun muassa 
Suomen Sisun, IKL:n ja vastaavien yhdis-
tysten toiminta tulee paremmin esitellyk-
si kuin niiden omissa kirjoituksissa.

Suuri pettymys tulee vastaan jo kirjan 
alkusivuilla. Kirja ei vastaa otsikkoaan. 
Siinä ei eritellä oikeistoa eikä varsinkaan 
Suomessa. Kysymyksessä on vain eräiden 
alakulttuurien, kuten rasistiporukoiden, 
toiminnan kritiikitön kuvaus. Kokoo-
muksessa ja RKP:ssä piilevistä äärioikeis-
tolaisista ei puhuta mitään. Rasismi on 
keskeinen aihe, mutta sitäkin käsitellään 
vain suhteessa ns. ”islamilaisista” maista 
Suomeen muuttaneisiin. Eniten rasismia 

taitavat kuitenkin saada osakseen venä-
läiset, jopa televisiossa jatkuvan ryssitte-
lyn ja sotakiihkoilun myötä.

Suurin virhe on, että tekijät eivät yri-
täkään määritellä, mitä oikeisto tarkoit-
taa. Oikeiston määrittelyllä päästäisiin 
ehkä sitten äärioikeistonkin määritte-
lyyn, jotta tiedettäisiin, mistä ilmiöis-
tä on puhe. Itse näen oikeistolaisuuden 
politiikkana, jossa tuetaan (kansainvä-
listen) pääomien mahdollisuuksia ot-
taa enemmän lisäarvoa työläisten työ-
voimasta ja luonnonvaroista lyhyellä ai-
kavälillä. Sen vastakohta on tulevaisuu-
teen suuntautuva suunnitelmallisuus, 
jota edustaa vasemmisto. Mutta tekijät 
samastavat karkeasti äärioikeiston sa-
maksi kuin nationalismi, rasismi, isla-
min uskonnon vastaisuus (!) ja jopa sek-
suaalivähemmistön syrjiminen. Jälleen 
kerran samastetaan rotu ja uskonto, ja 
samalla tehdään vasemmistolle karhun-
palvelus. ”Todellinen” vasemmisto jää 
tämän kirjan pohjalta erittäin pieneksi 
joukoksi, joka hallitsee oikean moraa-
lin ja suvaitsee vain ”oikein ajattelevia”. 

Fasismin määrittelyssä mennään 
myös hakoteille valtavirran mukana. 
Tekijät leimaavat fasismin erittelyn yh-
teiskunnan ristiriitojen pohjalta ”vul-
gaarimarxilaiseksi”, paljastaen samalla 
vähäisen tietonsa historiallisista yhte-
yksistä. Fasismi ei alkuaan ole lainkaan 
rasistinen suuntaus, vaan totalitaari-
seen valtion ylivaltaan pyrkivä ideolo-
gia. Jopa juutalaisia oli mukana Mus-
solinin ajan fasisteissa, kommunisteja 
vainoamassa. Fasismin olennainen osa 
ovat korporaatiot ja pakkojäsenyys niis-
sä. Tässä suhteessa nykyinen tupo-jär-
jestelmä ja kolmikantapolitiikka muis-
tuttavat etäisesti alkuperäistä italialaista 
fasismia. Yhtäläisyys korostuu, 
jos liitoissa on pakkojäsenyys 
työpaikan menettämisen uhal-
la. Kirjassa fasismi on yksikan-
taan samaa kuin kansallismieli-
syys äärimmäisessä eli muita hal-
veksivassa muodossaan.

Kirjassa on keskeistä taikaus-
kon eli uskonnon puolustami-

nen hyökkäyksiä vastaan. Erityises-
ti painotetaan, että islamin vastusta-
minen on rasismia. Muita uskonto-
ja ehkä saa arvostella ainakin vähän. 
Äärioikeistoon liitetään jopa ”paka-
nallinen identiteetti” (s. 181).

Kirjoittajat päätyvät outoihin pää-
telmiin. Jos islamin vastainen An-
ti-Jihad -liike ilmoittaa vastustavan-
sa rotusyrjintää, heidät leimataan 
epärehellisiksi. Tavoite näkyy olevan 
osoittaa rasisteiksi mahdollisimman 
monia, jopa vastoin heidän omaa kiis-
tämistään ja ilman todisteita.  Usein 
toistuva käsite on keskiluokka. Sekin 
on hämärä käsite, mutta tarkoittanee 
vain keskituloisia. Väestöennusteita 
vääristellään kirjoittajien mukaan si-

ten, että laskeskellaan muslimien val-
loittavan Euroopan suuremmalla synty-
vyydellä (näinhän on kerrottu käyneen 
Kosovossa). Tosiasia on kuitenkin, että 
uskonto kieltää ehkäisyn, ja Euroopas-
sakin muslimit lisääntyvät eniten. Mi-
tään kritiikkiä ei kohdisteta uskontojen 
aiheuttamaan väestökasvuun, joka aihe-
uttaa nälkää ja kurjuutta.

Yksi erikoisuus ansaitsee tulla maini-
tuksi. Kirjassa on sana ”maahanmuutto-
kriittinen” aina lainausmerkeissä. Tämä 
tarkoittanee, että kirjoittajien mieles-
tä aitoa maahanmuuttokritiikkiä ei ole 
olemassakaan, vaan se on aina rasismia 

– oli sitten puhe terroristeista tai rikol-
lisista tai turvapaikkahakemuksilla kei-
nottelevista rikollisjärjestöistä.

Kirjassa on jossain määrin tuo-
mitseva sävy etniseen ja seksuaali-
seen syrjintään. Sen sijaan poliittis-
ten mielipiteiden vuoksi syrjimisessä 
virkakieltoineen ei huomata arvoste-
lun aihetta. 

Edellä sanomani ei tarkoita, että kir-
ja ei olisi lukemisen arvoinen. Sen hyö-
ty on erityisesti siinä, että on saatavil-
la tietoa oikeiston liepeillä puuhailevis-
ta järjestöistä ja niiden toimintatavoista. 
Kirja on ehdottomasti hintansa väärtti.

Mikael Brunila, Dan Koivulaakso 
ja Li Andersson pistävät 
kampoihin äärioikeistolle

"Suurin virhe on, 
että tekijät eivät 

yritäkään määritellä, 
mitä oikeisto tarkoittaa. 



4/2012 • Vapaa Ajattelija 4/2012 • Vapaa Ajattelija
24

V
A

PA
A

 A
JA

T
TE

LI
JA

V A P A A  A J A T T E L I J A

25

V
A

PA
A

 A
JA

T
TE

LI
JA

R
IE

N
AA VAPAR
IA

!

Pertti Jarla ojensi voittajarienaaja Anni Lehtikunnakselle 

palkinnon.

Pertti Jarlan pilakuva vapaa-ajattelijasta

 Rienaa vapaa-ajattelijaa -kilvan voittaja:  
”Vapaa-ajattelijat vaikuttavat lähinnä keski-ikäisiltä miehiltä”

Suvi Auvinen ja Pertti Jarla

J
ärjestin loka-mar-
raskuussa 2012 
Tommi Paalasen 
idean inspiroimana 
ja hänen avustuk-
sellaan Facebookiin 
avoimen kisan tee-
malla ”Rienaa va-
paa-ajattelijaa”. Ki-
sa sai kohtuullisesti 
huomiota ja siihen 
osallistui muutama 
kymmenen rienaa-

jaa lähinnä tekstimuotoisilla solvauk-
silla. Risto K. Järvinen ilmoitti kisaan 
kipeästi sattuvan stand up -komiikkavi-
deon. Yleisötykkäysten perusteella (59 
kpl) ylivoimaiseksi voittajaksi valikoitui 
kuitenkin nuori haastaja, 22-vuotias so-
siaalialan opiskelija Anni Lehtikunnas 
Helsingistä.

Voittajarienaus oli ytimekäs, perin-
teisen vitsin muotoinen:

”Montako vapaa-ajattelijaa tarvitaan 
vaihtamaan lamppu? - Ei yhtään, ateis-
tit eivät näe valoa”

Ojensin voittajalle palkinnon, Fin-
gerporin Heräämisopas- sarjakuvate-
oksen ja haastattelin häntä samalla:

Miltä tuntuu voittaa tällainen kil-
pailu, johon osallistui kymmeniä ko-
via sanankäyttäjiä?

- Siihen kisaan tuli niin vähän osallis-
tujia varmaan siksi, koska se herätti lä-
hinnä ateistien huomion. Minun ei pitä-
nyt aluksi osallistua varsinaiseen kisaan. 
Yritin keksiä jotain ”juustoista”, lampun-
vaihtovitsit ovat juustoisia, joten kirjoitin 
sellaisen tapahtuman Facebook-seinälle. 
Se sitten nostettiin mukaan kilpailuun.

-Syitä voittoon oli varmaankin kirjoi-
tuksen lyhyys ja hyväntahtoisuus. Nuo-
rella iällä ja sukupuolellakin saatoin saa-
da etumatkaa muihin kilpailijoihin.

Mitä mieltä olit kilpaan saapuneis-
ta rienauksista noin yleensä?

 - On vaikea pilkata ryhmää, jolle mi-
kään ei ole pyhää. Monet kirjoitukset 
olivat pitkiä epäjohdonmukaisia vuoda-
tuksia, taso ei ollut hirveän kova. Voitto 
oli kuitenkin iloinen yllätys.

Millainen ajatus oli kilpailutyösi ta-
kana? Eivätkö ateistit mielestäsi näe il-
miselvää asiaa, eli ns. valoa?

- Ei, pikemminkin uskovat ovat nä-
kevinään valon, ja ateistit näkevät että 
lamppu on palanut. 

- Olen agnostinen ateisti, jopa anti-
teisti. Kasvatukseni oli kristillinen, mut-
ta aloin kyseenalaistaa Raamattua luet-
tuani sitä rippileirillä. Koin sen täysin 
vastenmieliseksi kirjaksi. Kaikkivoipa 
Jumala luo ihmisille vapaan tahdon, ja 
sitten rankaisee heitä sen käyttämisestä. 
Pitkät kuvaukset teurasuhreista ja pal-
vontamenoista alleviivaavat sitä tosiasi-
aa, että kirja on primitiivisen kansan tai-
kauskon tuotos.

Raamatussa on myös paljon hyvää. 
Niin on myös Harry Potterissa. Voisim-
me moderneina uskovina poimia siitä 
viisauksia ja jättää luudalla lentämisju-

tut omaan arvoonsa. On selvää, että mo-
raali tulee uskonnon ulkopuolelta, kos-
ka näemme selvästi mikä Raamatussa 
on ”sopivaa” ja mikä ”väärää”. Eettisyy-
den todellinen pohja on ihmisen evo-
luutiossa.

- Ajattelen, että kuoleman pelko mo-
tivoi ihmisiä uskonnollisuuteen. Us-
komme mitä tahansa paitsi sen, että 
olemassaolomme tulee jonain päivä-
nä loppumaan. Todellisuutta ei kuiten-
kaan voi valita. Faktat eivät ole mieli-
pidekysymys tai riippuvaisia siitä, mi-
kä on mukavaa.

Tunnetko vapaa-ajattelijoita ja he-
dän toimintaansa? Mikä on käsitykse-
si heistä?

- Olen kiinnostunut vapaa-ajattelijoi-
den toiminnasta, mutta en tunne heitä 
enkä ole liittynyt yhdistykseen, vaikka 
olenkin sitä harkinnut. Uskonnottoma-
na sympatiani ovat tietysti heidän puo-
lellaan. 

- Vapaa-ajattelijat tuntuvat olevan 
keski-ikäisiä miehiä, vaikka uskonnot-
tomuus on yleisintä nuorten keskuudes-
sa. Nuorille uskonnottomuus on niin 
luontaista, ettei välttämättä enää koe-
ta tarvetta etujärjestölle. Toisaalta kirk-
ko tukeutuu yhä enemmän nuorisoon: 
iso osa ammattikorkeakoulumme sosi-
aalityön yhteisprojekteista tehdään kir-
kon kanssa.

Mitä mieltä olet vapaa-ajattelijoi-
den julkisuustempauksista?

- Olen sananvapauden puolestapuhu-
ja. En paheksunut ”Vaihda Raamattu-
si pornoon”- kampanjaa, Raamattu si-
sältää minusta väkivaltaisempaa ja mo-
raalisesti arveluttavampaa materiaalia 
kuin pornolehdet. Raamattujen vaihta-
minenhan oli vapaaehtoista, eivätkä va-
paa-ajattelijat soitelleet kenenkään ovi-
kelloja.

Mitä mieltä olet tämän päivän us-
konnollisesta ilmapiiristä ja keskuste-
lusta ylipäätään?

- Et voi kertoa olevasi uskonnoton il-
man että joku loukkaantuu. Etenkään et 
voi loukkaamatta perustella epäuskoa-
si, esimerkiksi sillä että rukouksilla ei 
tutkitusti ole vaikutusta. Sehän on sil-
loin suora hyökkäys uskomusjärjestel-
mää vastaan.

- Ennen lienee ollut vielä hirveäm-
pää, jos on uskaltanut kyseenalaistaa 
uskonnon tai sen että mummo kuoltu-
aan menee parempaan paikkaan. Nyt 
asiat ovat siinä suhteessa paremmin. 
Näyttää siltä, että uskonnollisuus mar-
ginalisoituu, ennen useimmat olivat ta-
pauskovaisia, nyt jakaannutaan vakau-

muksellisesti uskoviin ja selkeästi us-
konnottomiin. Itse asiassa minun ikäi-
selleni on paljon helpompaa olla ateisti 
kuin leimaantua uskonnolliseksi ”hih-
huliksi”. 

Voiko rienaamalla tai satirisoimal-
la saada mitään hyvää aikaan?

- Mielestäni avain kaikkeen ymmär-
rykseen on avoin dialogi. Jos olet oi-
keassa, et tarvitse pointtisi läpi viemi-
seen retorisia keinoja. Loukkaaminen 

ajaa vastapuolen poteroon. Tuntuuko 
hyvältä poistua tilanteesta ”voittajana” 
jos toinen on pahoittanut mielensä? 

Haluaisin vielä sanoa, että vapaa-ajat-
telijoiden rienaamiseen löytyy pitkä pe-
rinne jo Raamatusta; ”Hullu sanoo sydä-
messänsä: ”Ei ole Jumalaa.” Turmiollinen 
ja iljettävä on heidän menonsa; ei ole ke-
tään, joka tekee, mikä hyvää on. Ps. 14:1”

Tähän tölväisyyn lopetan rienaaja 
Anni Lehtikunnaksen haastattelun.
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TUNNUSTUKSETON SUOMI
Vapaa-ajattelijoille uusi ohjelma - 

Petri Karisma

V
apaa-ajattelijain Lii-
tossa aloitettiin rei-
lu vuosi sitten uu-
den ohjelman teke-
minen. Ohjelman 
kantavaksi ajatuk-
seksi muodostui 
tunnustu ks e t to-
muus. Tunnustuk-
settomuus antaa 

ohjelmalle hyvän pohjan, koska aja-
tuksella on kansainvälisiä esimerkke-
jä, niistä ehkä tunnetuimpana Rans-
kan Laïcitè.

Tunnustuksettomuus on paljon 
muutakin, kuin kirkko irti valtiosta. 
Tunnustuksettomuus lähtee ajatuk-
sesta, että kaikkia uskontoja ja maa-
ilmankatsomuksia on kohdeltava yh-
denvertaisesti. Tunnustukseton valtio 
ei ota kantaa minkään uskonnon tai 
muun maailmankatsomuksen puo-
lesta tai sitä vastaan. Tunnustukseton 
valtio kunnioittaa ihmisten yhden-
vertaisuutta sekä ajatuksen, oman-
tunnon ja uskonnon vapautta. Se tur-
vaa jokaisen perus- ja ihmisoikeudet, 

jotka nojaavat perustuslakiin ja kan-
sainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Koska ohjelma on erittäin tärkeä ja 
kauaskantoinen, päätimme ottaa jä-
senistön ja laajemmin uskonnottomat 
mukaan ohjelmantekotalkoisiin. Tun-
nustukseton Suomi -ohjelman runko 
on julkaistu vapaa-ajattelijat.fi -inte-
netsivuilla. Ohjelmaa voi kommentoi-
da ja esittää siihen mahdollisia lisäyksiä 
tai muutoksia. Vapaa-ajattelijat – toisin 
kuin jotkut muut – eivät kiveenkirjoi-
ta ajatuksiaan. Me olemme valmiit tun-
nustamaan, että ohjelmamme voi olla 
keskeneräinen ja se kehittyy uuden tie-
don mukana.

Ohjelma on tarkoitus tehdä jouk-
kouttamalla. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
kaikki halukkaat voivat osallistua ohjel-
man tekemiseen. Ohjelman tämän het-
kinen versio löytyy osoitteesta http://
www.vapaa-ajattelijat.fi/tunnustukset-
tomuus. Koko ohjelma on rikottu pie-
niin osiin ja jokaisella osalla on oma 
kommentointimahdollisuutensa. 

Asiasta kiinnostuneet voivat kom-
mentoida niitä alueita, joissa näkevät 
jotain kehitettävää. On mahdollista, et-
tä kehittämisehdotuksista käydään kes-

kustelua kyseisen kohdan alla, näin eh-
dotus jalostuu edelleen.

Ohjelman teosta vastaa työryhmä, 
joka käy säännöllisin väliajoin läpi tul-
leet ehdotukset. Ohjelmaa täydennetään 
ja muutetaan sitä mukaa, kun saamme 
uusia ja rakentavia ajatuksia yleisöltä.

Ohjelman lopullinen versio tulee 
valmistumaan jossain vaiheessa, mut-
ta sillä ei ole mitään kiirettä, koska 
tunnustuksettomuuden käsitettä voi-
daan käyttää, vaikka ohjelma on kes-
ken. Tämä noin reilu vuosi, joka me-
ni ohjelman ensimmäisen version ra-
kentamiseen on kuitenkin ollut erittäin 
tärkeää aikaa vapaa-ajattelijaliikkeelle. 
Tämän vuoden aikana on pystytty huo-
maamaan, kuinka merkittäviä mahdol-
lisuuksia uuden tunnustuksettomuus-
ajatuksen tuominen Suomeen voi tar-
jota. 

Niin kuin joku viisas on sanonut, 
matka on monesti tärkeämpi kuin pää-
määrä. Ohjelma tullaan viemään lop-
puun, mutta tehdään se huolella ja ote-
taan kaikki mahdolliset osatekijät huo-
mioon. Tunnustuksettomuus on sen 
verran vaikea ja monitahoinen käsite, 
että sen edessä pitää osata olla nöyrä.
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Esitteitä, esitteitä

Liiton esitetyöryhmä on valmistanut 
neljä esitettä, jotka lanseerattiin Edu-
ca-messuilla. Esitteiden pohjatyön teki-
vät Lasse Pylkki ja Esa Ylikoski, taiton 
Kirsi Koskenkorva. Esitteet on painet-
tu ja viikattu omalla koneella liiton toi-
mistossa. Esitteet ovat:

  Liiton yleisesite: 
Vapaa-ajattelijat

  Koulu ja uskonto – tietoa vanhem-
mille ja oppilaille

  Koulu ja uskonto – tietoa rehtoreille 
ja viranomaisille

  Koululaisten iltapäiväuskonto

Esitteitä on lähetetty yhdistyksille, joil-
ta niitä voi tiedustella. Niitä voi tilata 
myös toimistolta.

Kertokaa mielipiteenne esitteistä ja 
tehkää muutos- ja parannusehdotuksia. 
Lisää on kehitteillä, mm. esitteet var-
haiskasvatuksesta sekä varusmiehille.

Lehdet netissä

Liiton lehti Vapaa Ajattelija on saatavil-
la liiton verkkosivulla alkaen vuodesta 
1999 pdf:nä. Lisäksi ne ovat vuodesta 
2012 alkaen HTML-muodossa, jolloin 
keskeisimmät artikkelit ovat klikattavis-
sa esiin niin, että tekstejä voidaan esim. 
kopioida. 

Liiton tiedotteita

Liitto on toimittanut mediaan seuraa-
van kannanoton:

  Joulujuhla kuuluu kaikille (Tiedote 
3.12.2012)

Osoitteenmuutoksista, 
jäsenmaksuista

Osoitteenmuutokset ilmoitetaan aina 
omalle yhdistykselle. Yhdistys toimit-
taa tiedon liittoon. Näin varmennetaan, 
että myös omalla yhdistyksellä on oi-
keat tiedot. Myös kaikissa muissa jäse-
nyyttä koskevissa asioissa ottakaa yhte-
ys omaan paikallisyhdistykseen.

Pauli Hömppi

K
otkalaiset vapaa-
ajattelijat olivat 
yhtenä kätilönä 
liittoamme syn-
nyttämässä. Niistä 
ajoista Kotkan yh-
distys on kilpaillut 
liiton suurimman 
ja toimeliaimman 
yhdistyksen tit-
telistä. Asukaslu-
kuun suhteutettu-
na olemme edel-

leen niitä suurimpia. Yhdistyksemme 
hautausmaa on maan suurin vapaa-ajat-
telijain hautausmaa noin 2000 vainajan 
paikallaan.

Kotkan yhdistyksen perustamiseen 
vuonna 1929 vaikuttivat useat syyt. Kot-
ka oli huomattava teollisuuskeskus vah-
voine työväenjärjestöineen. Uskonnon-
vapauslaki vuosikymmenen alusta antoi 
puitteita. Kirkon ahdasmielinen ja luok-
kavihainen suhtautuminen työväenliik-
keeseen kannusti eroon kirkosta jouk-
komittaisena ilmiönä. Taitoakin Kot-
kassa löytyi, sillä liiton säännöt kirjoitti 
maisteri, Kotkan työväenopiston rehto-
ri Väinö Meltti.

Alkuvuosikymmeninä vapaa-ajatteli-
jatoimintaa vaikeutti valkoisten vallan-
pitäjien kielteinen asenne kirkosta eron-
neisiin. Toisaalta vapaa-ajattelijain jär-
jestö oli vasemmistolaisille, erityises-
ti kommunisteille, julkisen toiminnan 
korvike. Virkavalta puuttui täälläkin 
toimintaan, kieltämällä mm. kansan-
edustaja Mauri Ryömän esiintymisen 
Kotkassa. Talvisotaan saakka kokouk-
sia pidettiin säilyneitten pöytäkirjojen 
mukaan säännöllisesti. Osaston sih-
teeri Martti Ihonen kaatui talvisodas-
sa. Kotkan yhdistys, ja myös naapuri 
Kymin yhdistys, olivat uskollisia van-
han sosiaalidemokraattisen puolueen 

vuoden 1903 Forssan kokouksen tun-
nuksille: kirkko irti valtiosta ja uskonto 
kansalaisten yksityisasiaksi. Näiltä osin 
uskonvapauslaki ei ole vieläkään toteu-
tunut.

Kädenvääntöä linjoista liiton si-
sällä on ollut. Peistä on taitettu liiton 
luonteesta: laaja kansalaisjärjestö vai-
ko suppea ”asiantuntija”-järjestö. Va-
paa Ajattelija –lehden luonteesta ja 
toimitusperiaatteista on myös väitel-
ty. Huomattakoon, että Kotkan seudun 
VA-järjestöissä oli aikoinaan enemmän 
jäseniä kuin nykyisin koko liitossa.

Kotkan yhdistyksen toiminnan mer-
kittävän osan muodostaa hautausmaan 
ylläpito. Silti yhdistys on toiminut koko 
hautaustoiminnan siirtämiseksi yhteis-
kunnan tehtäväksi. Tällä tiellä on vielä 
kuljettavana pitkä matka.

Meitä aktiivivapaa-ajattelijoita on 
jopa lähipiirissämme usein syytetty 
eräänlaisesta lahkolaisuudesta. Moittijat 
ovat nähneet meissä uskonsotaa käyvän 
osapuolen. Tälle näkemykselle olemme 
ilmeisesti tahattomasti antaneet aihet-
ta käymällä Raamatun ja kirkon oppi-
en kimppuun. Oma näkemykseni on, 
että jokaisella joulupukkeihin uskoval-
la on siihen oikeus, kunhan eivät tu-
le toisten tonteille eivätkä varsinkaan 
toisten kukkaroille. Me vapaa-ajatteli-
jat olemme ”taviksia”, muut ovat poik-
keavia. Normaalista poikkeavat perus-
telkoot toisilleen asemansa. Nyt kuiten-
kin käytännön elämässä meitä komen-
nellaan ”uskovien” toimesta. Trendi on 

nyt tästä poispäin ja toivottavasti se jat-
kuu pitkään.

Me vapaa-ajattelijat olemme hake-
neet tapoihimme meille ominaisia mal-
leja. Mielestäni tässä on menty osin vää-
räänkin. Matkimme kirkon piirissä val-
linneita käyttäytymistapoja ja olemme 
laiminlyöneet aivan omien muotojen 
kehittelyn. Syntymän ja kuoleman ja 
perheliittojen kirjaamiset ovat tieten-
kin yhteiskunnan tehtäviä. Siinä, mil-
laisia seremonioita kukin haluaa näissä 
yhteyksissä järjestää, ei tarvitse matkia 
uskovaisten tapoja.

Kirkko pitää tärkeänä ottaa ihminen 
helmaansa ja kasvatettavakseen jo lapse-
na. Korostavatko vapaa-ajattelijat lasten-
sa kasvattamisessa heidän opastamista 
tieteen lähteille? Tieteen hyvät populari-
soijat osaavat yhdistää tieteen ja mieliku-
vituksen lennon. Ei reaalimaailma välttä-
mättä tapa luovaa mielikuvitusta.

Ihmiskunnan pahimman vitsauk-
sen, sotien käymisen, ei enää 2000-lu-
vulla pitäisi olla jokapäiväistä. VA-liike 
voisi olla tiukemmin rauhan rintamas-
sa juuri siksi, että uskonnot näyttelevät 
nykyäänkin niin suurta osaa sotien käy-
misessä.

Mikä linjaksi suvaitsevaisuuteen? Us-
kontoihin nähden voinemme rajoittaa 
suvaitsevaisuutta milloin kyse on ihmi-
sen koskemattomuudesta, pakottami-
sesta vasten tahtoa avioon, luonnollis-
ten tarpeiden tyydyttämisestä, etnisestä 
syrjinnästä. Suvaitsevaisuutta on myös 
se, että tunnustaa vuosisataisten perin-
teiden hylkäämisen aikaa vieväksi ta-
pahtumaksi. Moraaliset käsityksemme 
ovat historiallisia, muuttuvia.

Kirjoittaja on vapaa-ajattelijain jäsen 
Lappeenrannassa 50-luvulla ja Kotkassa 
60-luvun alusta. VA-toimistonhoitajana 
noin 20 vuotta Kotkassa. Liiton ansio-
merkki 2010 ja liittoneuvostossa ja hal-
lituksessa aiemmin.

LIITTOMME ON 75 VUOTTA
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"Mikä linjaksi 
suvaitsevaisuuteen?
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Uskonto yksityisasiaksi

Esa Ylikoski

Es a Ylikoski

”Uskonto on julistettava yksityisasi-
aksi. Kirkko on erotettava valtios-
ta ja kirkolliset sekä uskonnolliset 
yhdyskunnat katsottava yksityisiksi 
yhdistyksiksi, jotka itse järjestävät 
sisälliset asiansa. Uskonnonope-
tus on poistettava kouluista.” Näin 
todettiin jo vuonna 1903 Forssas-
sa hyväksytyssä Suomen Sosialide-
mokraattisen Puolueen ohjelmassa.

Tämä 110 vuotta sitten Suomes-
sa asetettu tavoite on nyt 2000-lu-
vulla ajankohtaisempi kuin kos-
kaan! Näin jo koska nämä ohjel-
man tavoitteet ovat toteuttamatta, 
mutta myös siksi, että ihmisoikeuk-
sien ja perusoikeuksien kehityksen 
valossa nämä tavoitteet näyttäyty-
vät yhä vahvemmin perustelluilta, 
suorastaan välttämättömiltä. 

Kirkon ja valtion erosta on pu-
huttu paljon, sinänsä aiheesta, on-

han kirkko yhä julkisoikeudellinen or-
ganisaatio. Silti suotta vähemmälle on 
jäänyt tuo aivan ensimmäinen vaatimus 
yksityisasiasta.

Uskonnon yksityisasialuonne on saa-
nut vahvistusta Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen EIT:n viimeaikaisissa 
ratkaisuissa, joihin myös apulaisoike-
uskansleri Mikko Puumalainen on vii-
tannut päätöksessään (17.01.2012 Dnro 
OKV/1361/1/2009): 

EIT:n tulkinnan mukaan yksilöllä 
oli oikeus olla tuomatta esiin omaa va-

kaumustaan niin, ettei hänen tarvinnut 
paljastaa uskoaan tai uskonnollisia va-
kaumuksiaan eikä käyttäytyä sellaisel-
la tavalla, että siitä voitiin päätellä, oli-
ko hänellä sellaisia vakaumuksia. Tämä 
koskee myös henkilöä, joka ei ole us-
kossa ja tähän vapauteen puututtiin, jos 
valtio sai aikaan tilanteen, jossa henki-
lö joutui suoraan tai välillisesti paljasta-
maan sen, että hän ei ollut uskossa (Gr-
zelak -tapaus 15.6.2010). 

Edellä sanottu koskee myös kou-
luja, vaikka apulaisoikeuskanslerin 
päätös liittyikin käräjäjumalanpal-
velusten lopettamiseen. Myös kou-
luissa tulisi lopettaa koulun organi-
soima koulutyöhön liitetty kollek-
tiivinen uskonnon harjoittaminen 
(koululaisjumalanpalvelukset ja uskon-
nolliset päivänavaukset), koska se rik-
koo yksityisyyden suojaa, uskonnon ja 
omantunnon vapautta samoin kuin ih-
misten yhdenvertaista kohtelua uskon-
nosta tai vakaumuksesta riippumatta.

Julkiselle vallankäyttäjälle asettuu Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen 9 artik-
lan mukaan neutraalisuuden ja puolu-
eettomuuden vaatimus. Apulaisoikeus-
kasleri linjasi päätöksensä lopuksi:

 ”Julkisen vallan tulee perustuslain 
22 §:n mukaan turvata perusoikeuksi-
en ja ihmisoikeuksien toteutuminen, joi-
hin kuuluvat muun muassa yhdenver-
taisuus ja uskonnonvapaus. Tämä julki-
selle vallalle kuuluva turvaamisvelvoite 
menee perinnesyiden edelle.” Koulutoi-
mi on Suomessa julkista, kuntien vas-
tuulle säädettyä palvelua.

Uskonnonopetuksen asema perus-
koulussa valitettavasti säilyy viime ke-
sänä tehdyllä tuntijakopäätöksellä lä-
hes koskemattomana myös vuodesta 
2016 eteenpäin. Vaikka vuosiviikkotun-
teja vähennettiinkin nykyisestä 11:sta 
10:een, uskontoa opetettaisiin yhä yli 
400 tuntia peruskoulun yhdeksän vuo-
den aikana ensimmäisestä luokasta al-
kaen. 

Mikä neuvoksi tältä pohjalta? Aina-
kin koulun organisoima kollektiivinen 
uskonnon harjoittaminen täytyisi saada 
loppumaan. Nyt uskonnon tunnustuk-
sellista tuputusta on koulujen toimin-
nassa runsaasti varsinaisen uskonnon-
opetuksen ulkopuolella.

Samoin yhä tärkeämpää on saada 
koulun uskonnonopetuksen vaihtoeh-
tona oleva elämänkatsomustieto (ET) 
kaikille vapaasti valittavaksi. Vapaa-
ajattelijat tukevat ET:n esilletuontia ja 
markkinointia uskonnollisiin yhdys-
kuntiin kuulumattomien keskuudessa, 
sillä useimpien kuntien tiedotus ET:stä 
esimerkiksi koulutulokkaiden perheil-
le on hyvin suppeaa ja jopa virheellis-
tä. Uskonnottomien perheiden lapsia on 
suotta varsin paljon koulun uskonnon 
opetuksessa.

2010-luvun Suomen Sosialidemo-
kraattinen Puolue on asettanut työryh-
män miettimään puolueen suhdetta us-
konnon asemaan. Suomessa uskonto on, 
toisin kuin moni muu asia, yhä vahvas-
ti valtiollistettu, ”sosialisoitu”, ja kirkolla 
on monimuotoinen julkisoikeudellinen 
etuoikeusasema. Kun SDP ei monissa 
muissakaan yhteiskunnallisissa asiois-
sa kannata kollektiivisuutta eikä pank-
kien ja vakuutuslaitosten sosialisoin-
tia, voisi myös kirkon ”sosialisoinnista” 
luopua niin kouluissa kuin koko yhteis-
kunnassa. Suositeltavaa olisikin nostaa 

unohdettu Forssan ohjelma esille, vaik-
kapa sellaisenaan, tai hieman sanamuo-
toja muuttaen. Seuraava muotoilu syn-
tyi viidessä minuutissa:

”Uskonnon ja omantunnon vapauden 
nojalla uskonto on yksityisasia. Julkinen 
valta kohtelee uskontoja ja vakaumuk-
sia yhdenvertaisesti; ev.lut. kirkon julki-
soikeudellinen erityisasema puretaan ja 
kaikki uskonnolliset yhdyskunnat kat-
sotaan yksityisiksi yhteisöiksi. Koulujen 
ja oppilaitosten toiminta on uskonnolli-
sesti tunnustuksetonta; koulu ei järjes-
tä uskonnon harjoittamista eikä uskon-
nonopetusta.” 

Yhdenvertaisuuden sekä uskonnon 
ja omantunnon vapauden kannalta ei 
ole oikein, että julkinen valta, kuten 
kunta tai valtio järjestää, organisoi yh-
den uskonnollisen yhdyskunnan uskon-
nonharjoittamista omissa toiminnois-
saan. Valtion tulee olla tunnustukseton, 
ei ateistinen eikä uskonnollinen. Val-
tion tulee vain varmistaa uskonnollis-
ten ja katsomuksellisten yhteisöjen toi-
mintavapaus sekä yksilöiden uskonnon 
ja omantunnon vapaus, joka EIT:n pää-
töksen mukaisesti koskee myös ”ateiste-
ja, agnostikkoja, skeptikkoja ja uskonto-
jen suhteen välinpitämättömiä”. 

Lisää uskontokritiikkiä!

Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n sääntö-
jen mukaan ”Tavoitteena on kriittisyy-
den lisääminen uskontoja kohtaan, lain-
säädännöllisin muutoksin valtiokirk-
kojärjestelmän purkaminen ja uskon-
nonopetuksen poistaminen kouluista, 
päivähoidosta sekä valtion yliopistoista. 
Liitto edistää yksilön ja ajatuksen va-
pautta, suvaitsevaisuutta sekä vastuu-
ta muista ihmisistä, luonnosta ja ympä-
ristöstä.”

On hyvä pohtia, miten edistämme 
heti tavoitteiden ensimmäisessä koh-

dassa mainittua ”kriittisyyden li-
säämistä uskontoja kohtaan”. Vii-
me vuosina liitto on kannanotois-
saan selvästi painottunut uskon-
nottomien katsomusvapauteen 
liittyvien ihmisoikeuksien ja käy-
tännön oikeusturvan edistämiseen 
valtion ja kunnan toiminnassa. Ne 
ovat painottuneet aikaisempaa 
enemmän myös Vapaa Ajatteli-
ja -lehdessä. Samoin tässä jutussa-
ni edellä.

Olemmeko suotta unohtaneet 
”kriittisyyden lisäämisen uskontoja 
kohtaan”? Ajattelen, että uskonto-
kritiikki ei ehkä ensisijaisesti tapah-
dukaan liiton ja sen jäsenyhdistys-
ten virallisilla järjestökannanotoilla. 
Ihmisten ajatusten, mielipiteiden ja 
varsinkin asenteiden kehitys tapah-
tuu, jos on tapahtuakseen, ennem-
min avoimen ja vapaan keskuste-
lun kautta. Ja todellinen keskustelu-
han tapahtuu ihmisten, yksilöiden 
kautta eri foorumeilla, kasvotusten 
ja verkossa, kahden kesken ja jul-
kisissa keskusteluissa, tilaisuuksis-
sa ja mediassa.

Kriittisyystavoitteen rooli tieten-
kin kasvaa viimeistään sen jälkeen, 
kun saamme toteutettua poliittisia 
tavoitteitamme niin, että valtioval-
ta ja kunta alkavat kohdella ihmi-
siä yhdenvertaisesti uskonnosta ja 
vakaumuksesta riippumatta sekä 
alkavat kunnioittaa ihmisten us-
konnon ja omantunnon vapautta 
muun muassa kouluissa ja armei-
jassa. Mutta ei tietenkään ole syytä 
jäädä tätä odottelemaan!

Katsomukselliset kysymykset 
kiinnostavat erityisesti myös nuo-
ria. Senkin takia niin tässä lehdes-
sä kuin myös yhdistysten ja liiton 
järjestämissä julkisissa tilaisuuk-
sissa on mielestäni paikallaan al-
kaa lisätä perusoikeuspoliittisten 
asioiden rinnalle myös katsomuk-
sellista keskustelua - niin että myös 
uskontokriittinen debatti saa sijaa 
aikaisempaa enemmän. 

Uskontoa voi arvioida kriittises-
ti niin filosofiselta, elämänkatso-
mukselliselta, eettiseltä ja yhteis-
kuntapoliittiselta kannalta. Nyky-
maailmassa tässä arvioinnissa on 
hyvä pitää mielessä myös globaali 
ulottuvuus.

"Olemmeko unohtaneet 
kriittisyyden uskontoja 

kohtaan?

"Yksilöllä on oikeus 
olla tuomatta 

vakaumustaan esiin.
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EDUCA-MESSUILTA OPPIA ELÄMÄÄN

Mitkä Educa-messut?

Vapaa-ajattelijain Liitto oli edustettuna Educa-messuilla tammikuussa 2013. 
Liiton pöytää pitänyt Jouni Vilkka kertoo kokemuksiaan messuviikonlopulta.

Jouni Vilkka

O
lin Educa-mes-
suilla jakamas-
sa li iton esittei-
tä opetusalan ih-
misille. Aiemmin 
olin käynyt Edu-
ca-messuilla kou-
lutuksen yhtey-
dessä, joten paik-
ka ja useimmmat 
siellä esittäyty-

mässä olevat tahot olivat minulle jo en-
nestään tuttuja. Meidän ständimme oli 
mielestäni sille juuri sopivassa paikas-
sa, kansalaisvaikuttamisen toriksi kut-
sutulla tiiviillä erikoisalueella. Valvoin 
pistettämme enimmän osan aikaa yk-
sin ja jonkin aikaa yhdessä Lasse Pyl-
kin kanssa. Muutaman kerran Lassekin, 
ajatuksen isä ja osastomme aikaansaa-
ja, miehitti asemaamme minun käydes-
säni syömässä.

Pyrin houkuttelemaan ihmisiä stän-
dillemme ystävällisillä tervehdyksillä. 
Pöydällä esitteidemme keskellä oli myös 
tarjolla karkkia, joka houkutteli etenkin 
paikalla olevia lapsia käymään pisteel-
lämme useammankin kerran. Joskus 
annoin heillekin esitteitä mukaan.

En edes yrittänyt pysäyttää ihmi-
siä, jotka olivat selvästi menossa jo-
honkin, tai jotka olivat muuten selvästi 
meitä vältteleviä. Vain harvat messuvie-
raat kulkivat ohi nenäänsä nyrpistäen, 
selvästi vastenmielisyyttään osoittaen. 
Muutamat kielteisesti liittoon tai edus-
tamiimme asioihin suhtautuvat kom-
mentoivat meille henkilökohtaisesti 
suoraan ja – kuten näissä asioissa koke-
mukseni mukaan on tavallista – selvästi 
tuntematta juurikaan kommentoimaan-
sa asiaa. Toisaalta ainakin pari vierasta 
kertoi olevansa jopa vapaa-ajattelijayh-
distysten jäseniä ja muutama olevan-
sa vapaa-ajattelijoita ilman jäsenyyttä. 
Myös jotkut uskonnolliset ihmiset ker-
toivat kannattavansa joitakin pyrkimyk-
siämme. Eräs jopa sanoi, että voisi liit-
tyä takaisin kirkkoon, jos se ensin ero-
tettaisiin valtiosta.

Eniten pyrin mainostamaan elämän-
katsomustietoesitettä – olihan kysymys 

koulutusalan messuista – ja toissijaises-
ti omia lehtiämme. Vapaa Ajattelijan li-
säksi esillä oli Helsingin vapaa-ajattelijoi-
den Uskomaton-lehteä ja joitakin vanho-
ja Protulehtiä. Prometheus-leirien esittei-
tä meni ET-esitteiden kylkiäisinä paljon ja 
olisi mennyt enemmänkin, jos olisi ollut 
annettavaksi. Muita esitteitä, myös Pro-
Seremonioiden materiaalia, esittelin vain 
niille, joilla oli vielä näiden jälkeen mie-
lenkiintoa jäljellä. Suurimmalla osalla sitä 
oli. Kaikki eivät tietenkään ottaneet esit-
teitä mukaansa, koska messuilta oli kerty-
nyt jo muutenkin tarpeeksi kannettavaa. 

Pääosin suhtautuminen Vapaa-ajat-
telijain liittoon oli nähdäkseni myön-
teistä. Useimmat läheltä kulkijat sain 
pysähtymään ständillämme ja ottamaan 

esitteitämme. Monet sanoivat olevansa 
samaa mieltä liiton kanssa esimerkiksi 
siitä, ettei uskonto kuulu kouluun. Use-
ampikin ET-opettaja valitteli aineensa 
opetusmateriaalien vähyyttä ja toivoi 
liitolta apua niiden kehittämiseen. Kes-
kusteluja syntyi monien messuvieraiden 
kanssa. Jotkut heistä jäivät puhelemaan 
kanssani enemmän tai vähemmän va-
paa-ajatteluun liittyvistä asioista use-
aksi minuutiksikin, parantaen päivääni 
merkittävästi.

Pääsin lauantaina kurkistamaan 
myös muiden esittäytyjien ständejä ja 
keräämään heiltä enemmän tai vähem-
män tarpeellisia näytteitä. Tämä oli en-
simmäinen, mutta tuskin viimeinen 
kerta, kun olin messuilla ständin taka-
na. Educassa kannattaa käydä esittäyty-
mässä uudestaankin. Kyllä vapaa-ajatte-
lu sen verran kiinnostusta siellä herätti.

  Opettajien ammattijärjestö OAJ:n 
yhdessä Suomen Messujen kans-
sa järjestämät opetusalan messut:

  OAJ järjestää ohjelman, messu-
keskus näyttelyt

  Vuosittain tammikuun lopull a 
Helsingissä

  Opetusalan suurimmat koulutus-
alan messut Suomessa, järjestetty 
jo 18 kertaa

  Oulussa ja Kuopiossa vastaavan-
laiset päivät joka kolmas vuosi 
(OPI-päivät)

   Educa 2013 pähkinänkuoressa:
 - Teemana ”Muutoksesta voimaa”
 - Kävijöitä yli 15 100, eniten lauan-

taina
 - Yli 200 näytteilleasettajaa
 - Yli 150 luentoa ja tietoiskua
 - Liitto mukana Educassa ensim-

mäistä kertaa, osastolla Kansalais-
vaikuttamisen tori

Tunnustuksettoman kulttuurin, yhden-
vertaisen kohtelun ja tasa-arvon, va-
kaumuksen ja omantunnon vapauden, 
humanismin, rationaalisuuden ja us-
kontoihin sitoutumattoman globaalin 
etiikan äänenkannattaja.
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T O I M I T U K S E L T A

S E U R A A V A S S A  N U M E R O S S A

Vapaa Ajattelija toivottaa edelleen tervetulleeksi lukijoiden toimittaman materiaalin 
lehdessä julkaistavaksi. Vuoden 2013 numeroiden teemat ja juttujen viimeiset toimi-
tuspäivät löytyvät alta inspiraatioksi!

1/13 Nuoret & usko(nto)

2/13 Suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus ja globaali etiikka, deadline 26.4.

3/13 Eurooppa, eurooppalaisuus, deadline 29.7.

4/13 Uskonnot & sodat, hautaustoimi, deadline 31.10.

Toimitus varaa oikeuden juttujen muokkaamiseen. Voit lähettää juttusi osoitteeseen 
toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi 

Vapaa Ajattelijan 
teemat vuonna 2013

Vapaakappaleita lehdistölle ja puolueille
Vapaa-ajattelijain Liitto ry lähettää lehdistölle ja poliittisille puolueille vapaakappaleet julkaisemastaan lehdestä Vapaa 
Ajattelija. Lehden saavat ne valtakunnalliset, maakunnalliset ja alueelliset sanomalehdet, jotka ilmestyvät pääsääntöisesti 
joka arkipäivä sekä jotkut aikakausilehdet. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tämän numeron mukaisessa formaatissa. 
Lehden materiaalia saa vapaasti referoida, mutta kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit ovat kirjoittajan omaisuutta. Jos 
lehteä ei haluta vastaanottaa jatkossa, siitä voi ilmoittaa lehden toimitukseen os. toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi .

Toivomme valaisevia lukuhetkiä.
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Teemana suvaitsevaisuus, 
monikulttuurisuus ja globaali etiikka

Onko suvaitsevaisuudella rajoja?

Muuttuva Eurooppa, uudet uskonnot ja uusi uskonnottomuus

Globaali uskonto = maailmanrauha?

Mitä on globaali etiikka?


