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Pääkirjoitus

Kansalaisaloite voi olla hyvä kansalaisvaikuttamisen muoto, jos sen sellaiseksi tekee.

Kansalaisaloitteita jayhdEnVErTAiSuuTTA
Petri Karisma 

K ansalaisaloite on 
varsin erikoinen 
kansalaisvaikutta-
misen keino. En-
siksi varmasti tulee 
mieleen, että kansa-
laisaloitteen keskei-
nen tehtävä 
on saada 50 
000 kannat-

tajaa ja näin saattaa se edus-
kunnan käsittelyyn. Tämä on 
luonnollisesti hyvin tärkeä osa 
kansalaisaloitetta. Kansalais-
aloitteilla on kuitenkin paljon 
muitakin ulottuvuuksia kuin 
eduskuntaan pääseminen. Var-
sinkin, kun on mitä todennä-
köisintä, että hyvin harva (jos 
mikään) kansalaisaloite johtaa suo-
riin lainsäädännöllisiin muutoksiin. 

Minusta kansalaisaloitteessa niin 
kuin monessa muussa asiassa voi-
daan sanoa, että matka on päämää-
rää tärkeämpi. Kansalaisaloitteelle 
saatetaan kerätä 50 000 kannattajaa 
ilman sen suurempaa yhteiskunnal-
lista keskustelua. Yhteiskunnallisen 
keskustelun puuttuminen kansalais-
aloitteen ympäriltä jättää tällaisen 
aloitteen torsoksi. Hyvä aloite on sel-
lainen, joka aiheuttaa paljon kansa-
laiskeskustelua yhteiskunnassa. Vaik-
ka aloite ei menisi läpi eduskunnas-
sa, se on näin jättänyt pysyvän jäljen 
suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Kun Yhdenvertainen Suomi 
-kansalaisaloitetta lähdettiin suun-
nittelemaan, oli itsestään selvää, 
ettemme keskity pelkästään allekir-
joitusten keräämiseen. Olemme tie-
dottaneet kansalaisaloitteesta aktii-
visesti ja tuottaneet mm. televisio-
mainoksia, joiden avulla pyrimme 
saamaan huomioita asialle. Näin kan-
salaisaloite on samanlainen markki-
nointiväline kuin esimerkiksi eroa-
kirkosta.fi-palvelu.

Vanhat epätasa-arvoiset ra-
kenteet murtuvat ja lak-

kaavat olemasta, kun niiden vääryy-
det paljastetaan ja ne alistetaan ylei-
seen yhteiskunnalliseen keskuste-
luun. Vanhojen rakenteiden, kuten 
uskonnon ja kirkkojen etuoikeudet, 
perustuvat pitkälti siihen, ettei nii-
den etuoikeuksia ole saanut tai niitä 
ei olla pystytty haastamaan riittävän 
tehokkaasti. Internet on tasoittanut 

pienempien ja isompien toimijoiden 
puntteja. Tämä on näkynyt todella 
nopeasti mm. Suomessa. Kirkon ase-
ma nykyään ei ole samanlainen mo-
noliitti, kuin se oli vielä jokin vuosi-
kymmen sitten. 

Olisi erittäin tärkeää, että Yhden-
vertainen Suomi -kansalaisaloite saisi 
50 000 allekirjoitusta täyteen. Ensik-
si tietenkin sen takia, että kirkon ja 
valtion erottaminen saataisiin edus-
kunnan käsittelyyn. Toinen ehkä vie-
läkin tärkeämpi asia on, että kansa-
laisaloitteesta saattaa poikia tuleviin 
eduskuntavaaleihin vaaliteema.

Mikäli onnistumme saa-
maan aiheen vaaliteemaksi, 
niin silloin on varma, että po-
liitikot joutuvat ottamaan to-
sissaan kantaa asian puolesta 
tai sitä vastaan. Puhe on tär-
keää, koska se on vanhojen 
järjestelmien surma. Se, että 
Yhdenvertainen Suomi -kan-
salaisaloitteen teemoista saa-
taisiin vaaliteema, vaatii pal-
jon työtä. Vaalien jälkeen on 

aivan mahdollista, että tehdään uu-
si kampanja ja kansalaisaloite. Silloin 
aihe voisi olla perinteinen “kirkko ir-
ti valtiosta” ja nettisivuna kirkkoirti-
valtiosta.fi. 

Yhdenvertainen Suomi-kansalais-
aloitteen voi käydä allekirjoittamas-
sa oikeusministeriön ylläpitämil-
lä internet-sivuilla osoitteessa www.
kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707. 
Tarkemmin tietoa löytyy kansalais-

aloitteen kotisivuilta www.yhden-
vertainensuomi.fi.

Kannattaa osallistua Yhden-
vertainen Suomi -kansalaisaloit-
teen televisiomainosten rahanke-
räykseen ja nimien keräämiseen. 
Näistä molemmista löytyy tie-
toa yhdenvertainensuomi.fi-in-
ternetsivuilta ja tästä lehdestä 
sivuilta 18 ja 19.

Haluamme 
tunnustuksettomuuden 

vaaliteemaksi!
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Yhdenvertainen Suomi

Mikä on paras ismi?

Kansalaisaloitetta käsitellään halki koko 
lehden. Teemaa avataan sivulta 10 sivulle 
18 ja allekirjoitettavan kannatuslomakkeen 
löydät sivulta 21. Mihin aloitteella pyritään? 
Millaisia ajatuksia se herättää esimerkiksi 
muslimifeministissä sivulla 15?

Vapaa Ajattelijan lukijat avaavat sanaista 
arkkuaan sivuilla 28-30. Pohdinnan alla 
tässä numerossa mm. se, mikä ismi on 
paras – vai onko mikään.

Sanottua
"Maailman todellinen 
mysteeri on näkyvä,  

ei näkymätön"

 Oscar Wilde
Kirjailija

"
"

Ateismin aakkoset
Mikä sekularismi? Mitä ovat nimiäiset? 
Vapaa Ajattelija avaa usein esiteltyjä 
termejä Pertti Jarlan uskomattomalla 
kuvituksella höystettynä sivulta 5 lähtien.
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Ateistin arkea ja juhlaa

1/2014 • Vapaa Ajattelija 1/2014 • Vapaa Ajattelija4 5

Uskonnonopetus on jo 
opetusmateriaalinsakin 

puolesta 
kierrätyskamaa.

Heta Saxell

K olumnistin urani al-
koi Vapaa Ajattelijan 
numerossa 4/2009, 
tuolloin lehti il-
mestyi kuusi kertaa 
vuodessa. Kirjoi-
tin ensimmäisessä 
kolumnissa omas-
ta lapsuudestani ja 
nuoruudes-

tani tapauskovaisuuden Suo-
messa ja pohdin uskonnon-
opetusta: ”Pientä edistys-
tä valtionkirkon joka puo-
lelle ulottuvan vaikutuksen 
patoamiseksi on muutaman 
vuoden takainen päätös, että 
kouluissa annettavan uskon-
nonopetuksen tulee olla lajis-
saan tunnustuksetonta. Hyvä 
linjaus, mutta miten onkaan 
käytännön toteutumisen lai-
ta? Minun on vaikea nähdä, 
että esimerkiksi vanhan ala-asteeni 
opettajat muuttaisivat vuosien aikana 
muotoutunutta opetustyyliään. Olisi-
pa mielenkiintoista päästä katsomaan, 
miten asiat ovat. Tuskin opetusviras-

tolla virkaa on tarjolla, mutta ilmoit-
taudun omin lupineni tunnustukset-
toman uskonnonopetuksen toteutu-
misen tarkastajaksi!”

Suomen Humanistiliiton järjes-
tämillä XXXII Humanismin päivil-
lä marraskuussa 2013 olin hihkais-
ta ääneen, kun puhujavieraana ollut 
Kansainvälisen humanistisen ja eet-
tisen liiton (IHEU) belgialainen pu-
heenjohtaja Sonja Eggerickx kertoi 

Belgian systeemistä uskonnon ja se-
kulaarin etiikan saralla. Belgiassa on 
juurikin katsomusaineiden tarkas-
tajia koulussa! Belgiassa siis löytyi-
si tuo vuosien takaisessa kolumnissa 
ilmoille heittämäni virka. Suomessa 
on toki aiemmin ollut tarkastajia, jot-
ka kävivät seuraamassa kaikkea ope-
tusta ja valvomassa sitä, mutta täs-
tä käytännöstä on sittemmin luovut-
tu. Opettajien ammattitaitoon luote-
taan, eikä siinä mitään.

Epäilen silti, että monen pitkään jo 
opettajana toimineen voi olla vaike-
aa muuttaa vanhoja opetustyylejään, 
varsinkin kun tuossa mainitussa uu-
distuksessa muuttui vain termistö, 
ei sisältö. Vaikka opetusta sanotaan 
tunnustuksettomaksi, se ei näy op-
piaineen sisällöissä. Oppikirjat ovat 
vielä oma lukunsa. Monessa koulus-
sa rahat ovat tiukassa ja oppikirjoja 
kierrätetään, joten opetusmateriaa-
li saattaa olla sisältönsäkin puoles-
ta kierrätyskamaa. Olen myös oman 

kapean oppikirjaotoksen perusteella 
tullut siihen tulokseen, että monessa 
päivitetyssäkin alakoulun uskonnon-
kirjassa sama meininki jatkuu yhä ja 
vanhentuneet ja osin jopa virheelli-
set tiedot jatkavat elämäänsä. Erääs-
sä alakoulun uskonnon oppikirjassa 
uskonnottomista ja elämänkatsomus-
tiedosta kerrottiin, että elämänkatso-
mustiedon tunnilla opiskellaan pää-
asiassa uskonnotonta tapakulttuuria. 

Kukaan, joka on viitsinyt edes 
vilkaista opetussuunnitelman 
perusteita et:n osalta, ei voi 
esittää mitään noin päätöntä.

Suomen Humanistiliiton 
pitkäaikainen puheenjohtaja 
Pekka Elo menehtyi joulu-
kuussa 2013. Herra Elämän-
katsomustiedoksikin kutsut-
tu Elo teki suunnattoman 
tärkeän ja merkittävän työn 
elämänkatsomustiedon op-
piaineen saamiseksi Suomen 
kouluihin. Virkatyönsä hän 

teki opetusneuvoksena opetushalli-
tuksessa alanaan juuri elämänkatso-
mustieto ja filosofia. Elämänkatso-
mustieto monitieteisenä, aidosti se-
kulaarina oppiaineena, on ainoa laa-
tuaan maailmassa. Voimme olla siitä 
ylpeitä ja myös jatkaa työtä elämän-
katsomustiedon säilyttämisen puo-
lesta ja sen avaamisesta kaikille oppi-
laille valinnaiseksi aineeksi. 

Uskonnonopetuksesta ja samal-
la myös elämänkatsomustiedon ase-
masta uudessa opetussuunnitelmas-
sa väännetään parhaillaan kättä ku-
ten myös meneillään olevassa lukion 
tuntijakouudistuksesta. Mitä käy kat-
somusaineille tai muille reaaliaineil-
le? Mikä on lukion yleissivistyksen 
aste ja tae tulevaisuudessa? Varmaa 
on, että eettisen pohdinnan ja eettis-
ten kysymysten merkityksen ymmär-
tämisen tärkeys ei tulevaisuudessa ai-
nakaan vähene. Se, kannustaako kou-
lulaitoksemme lapsia ja nuoria tähän, 
onkin sitten eri asia.

Tunnustuksettomuus

SYYNIIN

Epäilen, muuttavatko 
opettajat opetustaan.

Agnostisismi

Agnostisismi on käsitys, jonka mukaan ei voida tie-
tää, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.  Krei-
kan sana “gnosis” tarkoittaa tietoa. Agnostikko ei 
usko jumalaan, koska sen olemassaoloa ei voi to-
distaa, mutta ei myöskään kiellä jumalan olemas-
saoloa, koska sitäkään ei voida todistaa.

Ateismi
Ateisteilta puuttuu jumalusko. Ateisti pitää fakta-
na sitä, että jumalia ei ole (positiivinen ateismi), tai 
hän ajattelee, että häneltä yksinkertaisesti puuttuu 
tunne jumalan olemassaolosta (negatiivinen ateis-
mi). Henkilön ateismista ei automaattisesti seuraa 
minkäänlaista suhtautumista moraaliin tai uskon-
toihin. 

Varhaisimmat tunnetut ateistiset ajattelijat ovat 
antiikin Kreikasta, myöhempiä tunnettuja ovat ol-
leet mm. filosofit Friedrich Nietzsche, Simone 
de Beauvoir, Bertrand Russell ja kirjailija Mark 
Twain.
Ks. Uusateismi, Vapaa-ajattelu.

Bright
Mm. Richard Dawkinsin ja Daniel Dennettin 
lanseeraama uudiskäsite. 'Bright' on henkilö, jol-
la on naturalistinen todellisuuskäsitys ilman yli-
luonnollisia tai mystisiä piirteitä. Brightin etiikka 
ja toiminta perustuu naturalistiselle maailmanku-
valle. Suomennokseksi on esitetty mm. “Välkky”. 
Brightit järjestävät tapaamisia ja pitävät yhteyt-
tä internetissä, mutta heillä ei ole virallista orga-
nisaatiota.

Epikurolaisuus
Kreikkalaisen filosofi Epikuroksen (341–270 
eaa.) mukaan nimetty oppi, jonka mukaan juma-
lat ovat olemassa, mutta eivät vaikuta maailmaam-
me millään tavalla. Maailmankuva oli materialisti-

nen. Epikurolainen “hyvä elämä” on yksinkertais-
ta, pienistä iloista nauttimista. Ei ole mitään tuon-
puoleista kohtaloa.

Etiikka
Moraalin ja siihen liittyvien kysymysten tutki-
musta, moraalifilosofiaa: Käsittelee eettisen toi-
minnan periaatteita, oikeaa ja väärää, hyvää elä-
mää, sekä arvojen ja eettisten väittämien luonnet-
ta. Viittaa myös ajattelutapaan, jonka pohjalta ih-
minen suhtautuu moraalisiin kysymyksiin. 
Ks. Moraali.

Euroopan ihmisoikeussopimus
Suomen ja useimpien muiden Euroopan maiden al-
lekirjoittama kansainvälinen ihmisoikeussopimus. 
Toteaa uskonnonvapaudesta:

A

B

E

heta Saxell. Kuva Lauri mikonranta.
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Jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja 
uskonnonvapauteen. Tämä oikeus sisältää vapau-
den vaihtaa uskontoa tai uskoa ja vapauden tun-
nustaa uskontoaan tai uskoaan joko yksin tai yh-
dessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti ju-
malanpalveluksissa, opettamalla, hartaudenharjoi-
tuksissa ja uskonnollisin menoin.

Humanismi
Inhimillisyyttä korostava elämänasenne. 

Ignostismi, indifferentismi
Näkemys, jonka mukaan kysymys jumalan olemas-
saolosta on merkityksetön, koska sillä ei ole to-
dennettavia/testattavia seurauksia. Ingostismi ky-
seenalaistaa myös subjektiivisen kokemuksen to-
distuksena Jumalasta. Ignostikko saattaa kuiten-
kin pitää ajatusta jumalasta tunneperäisesti tai 
esteettisesti merkityksellisenä. 

Joulu
Osa talvipäivän seisauksen kunniaksi järjestettä-
vien vuosittaisten juhlien pitkää historiaa. 350-lu-
vulla kirkko yhdisti hallinnollisella käskyllä rooma-
laisten 25. joulukuuta juhliman aurinkojumalan Sol 
Invictus (voittamaton aurinko) päivän juhlat Jee-
suksen syntymäjuhlaan. Nykyiseen joulunviettoon 
sisältyy kristillisen perinteen lisäksi muinaisia pa-
kanallisia elementtejä (joulukuusi, joulupukki).  

Kirkko 
Kirkko on kristillisten seurakuntien muodostama 
yhteisö tai kokonaisuus, joka perustaa olemassa 
olonsa kristilliseen uskontunnustukseen ja opin-
käsityksiin.

Kirkollisvero
Evlut. ja ortodoks.  kirkon jäsenmaksu, jonka val-
tio kerää veron muodossa. Muilla uskonnollisilla 
yhteisöillä ei ole verotusoikeutta, ne keräävät jä-
senmaksunsa kuten muutkin yhdistykset. 

Laïcité - ranskaa
Periaate, jossa julkinen valta ja julkiset tilat pide-
tään erillään uskonnoista eli ovat tunnustuksetto-
mia. Julkinen valta (valtio ja kunnat) ei tunnusta 
mitään uskoa vaan kohtelee kaikkia vakaumuksia 
yhdenvertaisesti. Merkitsee melkein sama kuin se-
kularismi. 
Ks. Sekularismi.

Lentävä Spagettihirviö
”Uskonto” syntyi USA:ssa vastalauseena Kansasin 
osavaltion päätökselle opettaa kouluissa kreatio-
nismia evoluution rinnalla “tasapuolisuuden” ni-
missä. Vaatii Spagettihirviölleen vastaavaa asemaa 
opetussuunnitelmassa. Kannattajat kutsuvat itse-
ään pastafareiksi, ja vaativat oikeutta pitää pasta-
siivilää uskontonsa vaatimana päähineenä! Hirvi-

ön olemassa olemattomuutta ei voi todistaa sen 
enempää kuin muidenkaan jumalolentojen. 

Moraali
Moraalilla viitataan vallitseviin käsityksiin siitä, 
mikä on oikeata ja mikä väärää (kuvaileva käyt-
tö), ja mikä on oikein ja mikä väärin (normatiivi-
nen käyttö). Moraali viittaa myös etiikkaan eli mo-
raalifilosofiaan. 
Ks. Etiikka.

Nimiäiset
Lapsen nimenannon yhteydessä järjestettävä us-
konnoton juhla. Tilaisuudessa lapsi esitellään su-
vulle ja perheystäville ja lapsen nimi julkistetaan 
mahdollisesti ensi kertaa. Juhlapaikka ja -menot 
ovat vapaasti vanhempien päätettävissä. Juhlapu-
hujana voi toimia ulkopuolinen puhuja, sukulainen 
tai ystävä. Nimiäiset ovat yleistyneet: v. 1977 lap-
sista kastettiin 95 prosenttia, vuonna 2012 enää 
78 prosenttia.

Orvokki
Kansainvälisesti tunnettu vapaa-ajattelun symboli. 
Näkyy mm. Pro-Seremonioiden logossa.

Pakana
Kristityt ovat käyttäneet ilmausta “pakana” vaih-
televasti muiden uskontojen edustajista. Kristin-
uskon ja muiden universaalien uskontojen laajal-
ti syrjäyttämiä etnisiä uskontoja, kuten suoma-
lainen muinaisusko, on nimitetty vanhapakanalli-
siksi. Vanhoihin perinteisiin perustuvia uudempia 
uskonnollisia suuntauksia (mm. wicca, uussama-
nismi) on kutsuttu uuspakanallisiksi.

Panteismi
Käsitys, jonka mukaan Jumala on yhtä kuin maa-
ilmankaikkeus. Panteisti ei usko persoonalliseen, 
maailmankaikkeudesta erillään olevaan juma-
luuteen. Hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa ja 
taolaisuudessa on panteistisia piirteitä, samoin 
eräissä kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin-
uskon suuntauksissa. Rationaalisesti ajattelevan 
ateistin kannalta panteistiselle maailmankatso-
mukselle ei löydy perusteita sen enempää kuin mo-
noteistiselle.

Prometheus-leiri
Kristillisen rippileirin uskonnollisesti ja poliitti-
sesti sitoutumaton vastine, “aikuistumisleiri”. Lei-
rejä järjestää ympäri maata Prometheus-leirin tu-
ki ry, joka kulkee myös nimellä Protu. Leiri kestää 
viikon. Tavoitteena on rakentaa omaa elämänkat-
somusta muiden kanssa keskustellen. Promethe-
us-leirit on tarkoitettu kaikille 8. luokan käyneille 
nuorille poliittisesta vakaumuksesta tai maailman-
katsomuksesta riippumatta.

Rationalismi
Rationalismi (lat. ratio, laskeminen, järki, harkin-
ta) eli järkeisajattelu on näkemys, jonka mukaan 
tiedon lähteenä on ensi sijassa järki ja harkinta, ei 
tunneperäinen kokemus, dogmi eikä usko. Uskon-
nottomat ja skeptikot ovat usein rationalisteja. Ra-
tionalisti torjuu uskomukset, joille ei ole järkipe-
räisiä perusteluja. 

Sekulaarihumanismi 
Uskonnotonta humanismia. Pyrkii nykyistä inhi-
millisempään yhteiskuntaan inhimillisten ja mui-
den luonnollisten arvojen sekä järjellisen ajattelun 
ja vapaan tutkimuksen, ei jumaluskon avulla. Se ei 
hyväksy yliluonnollista maailmankäsitystä.
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Sekularismi

Sekularismi tarkoittaa, että julkinen valta (valtio ja 
kunta, sen instituutiot ja virkamiehet) ja uskonnot 
(kirkko, sen instituutiot ja henkilöstö) ovat erillään 
toisistaan. Julkisen vallan tulee olla uskontoihin 
nähden puolueeton, tunnustukseton. Uskonnolli-
set uskomukset ja käytänteet eivät saa vaikuttaa 
viranomaisten päätöksiin ja toimiin. 

Esimerkki sekulaarista valtiosta on Ranska, jos-
sa kirkko ja valtio erotettiin toisistaan v. 1905. Eu-
roopan neuvosto antoi 2007 suosituksen, jossa se 
totesi kirkon ja valtion eron olevan “Euroopan yh-
teisiä arvoja”. 

Uusateismi

Ilmaus, jolla viitataan meidän vuosituhannellam-
me esitettyyn ateistiseen uskontojen kritiikkiin. 
Uusateisti-sanaa on käytetty kirjoittajista kuten 
Richard Dawkins, Christopher Hitchens ja Sam 
Harris. Näkemyksellisiä eroja 2000-lukulaisten ja 
aikaisempien ateististen puheenvuorojen välillä on 
vaikea nähdä.

Skepsismi

Skeptikko uskoo tieteellisen menetelmän tuotta-
van luotettavinta saatavissa olevaa tietoa, ja vaa-
tii luonnontiedettä koskevilta väitteiltä kunnolli-
sia tieteellisiä perusteluja.

Sunday Assembly
Alunperin brittiläinen uskonnoton ryhmä, joka 
järjestää sunnuntaisia “ateistikirkon” kokoontu-
misia juhliakseen “elämän ihmettä”.  Ajatus “ateis-
tikirkosta” on saanut ankaraa kritiikkiä ateistien 
taholta.

Uskonnottomuus
Ei-uskonnollinen elämänkatsomus, maailmankuva 
ja etiikka, joka voi ilmentyä identiteettinä tai pai-
nottua maailmankatsomuksellisesti. 

Vapaa-ajattelu 
Uskonnotonta ajattelua ja toimintaa, jolla ediste-
tään uskonnottomien asemaa yhteiskunnassa, aje-
taan täyttä uskonnon ja uskonnottomuuden va-
pautta ja vaaditaan sekulaarin valtion toteutumis-
ta. Yleensä vapaa-ajatteluun kuuluu myös uskon-
tokritiikki, mutta nykyisin kritiikki kohdistuu ensi 
sijassa valtioon ja kuntaan, jotka kohtelevat ihmi-
siä epätasa-arvoisesti sen mukaan, kuuluvatko he 
ns. valtiokirkkoon vai eivät, eivätkä kunnioita ih-
misten katsomuksellista yksityisyyttä.

Vapaa-ajattelijat alkoivat järjestäytyä 1800-lu-
vulla. Vapaa-ajattelijain maailmanliitto perustet-
tiin 1880. Suomen Vapaa-ajattelijain liitto aloit-
ti toimintansa 1937, ja nykyisen nimensä se otti 
vuonna 1945. 

Yhdenvertaisuus
Periaate, joka koskee yksilöitä, antaa heille yhden-
vertaisen kohtelun lain edessä riippumatta heidän 
taustastaan, ominaisuuksistaan, uskonnostaan tai 
vakaumuksestaan. Heikommassa asemassa olevaa 
vähemmistöä voidaan rationaalisin ja moraalisin 
perustein tukea (ns. “positiivinen erityiskohtelu”) 
heidän saattamiseksi käytännössä muiden kanssa 
yhdenvertaiselle tasolle.

Yhteiskunta
Valtio, kunta, yhdistykset, yritykset ja uskonnolli-
set yhdyskunnat ovat kaikki osa yhteiskuntaa: val-
tiota ja yhteiskuntaa ei siis pidä sekoittaa keske-
nään.
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Ministereiden
KIIreet

Lasse Pylkki

Lähestyimme seuraavia ministereitä kysymyksi-
nemme sähköpostitse: Alexander Stubb, Erkki 
Tuomioja, Krista Kiuru, Carl Haglund, Jutta 
Urpilainen ja Päivi Räsänen. Ministeri Stub-
bin avustaja ilmoitti, että ministeri ei aikataulu-
kiireiden vuoksi ehdi vastaamaan kysymyksiim-
me. Ainoastaan ulkoministeri Erkki Tuomioja 
otti ajan vastatakseen Vapaa Ajattelijan kysy-

myksiin. Lopuilta neljältä ei kuulunut mitään.
Miksi hallinnonalallanne ei ole ryhdytty toimenpi-

teisiin lainsäädännön - ja sen pohjalta käytännön toi-
mien - muuttamiseksi niin, että ne vastaavat perustus-
lain ja kansainvälisten sopimusten edellyttämää vaati-
musta kohdella kansalaisia yhdenvertaisesti myös us-
konnon ja vakaumuksen suhteen? 

Erkki Tuomioja: Ulkoministeriö vastaa pääsääntöises-
ti kansainvälisten sopimusten voimaansaattamisesta eli ra-
tifiointia vaativien sopimusten viemisestä eduskunnan kä-
sittelyyn, mutta muut ministeriöt ovat kuitenkin vastuus-
sa siitä lainsäädännöstä, jonka tarkistamista sopimusten ra-
tifiointi edellyttää.

Miten eri uskontokuntia ja niihin kuulumattomia 
kansalaisia tulisi hallinnonalallanne kohdella niin, et-
tä perustuslain ja kansainvälisten sopimusten vaatimus 
yhdenvertaisesta kohtelusta Suomessa toteutuisi? 

Erkki Tuomioja: Juuri siten yhdenvertaisesti, kuten pe-
rustuslaki ja sopimukset edellyttävät. Jos tietoon tulee ta-
pauksia, joissa näin ei olisi, niin siihen on puututtava kor-
jaustoimin.

Onko oikein, että valtio ja kunta haluavat tietää (re-
kisteröidä) kansalaistensa vakaumuksen tai uskonnon 
huolimatta siitä, että perustuslain mukaan kansalaisel-
la on oikeus olla ilmaisematta sitä? 

Erkki Tuomioja: Tätä oikeutta on kunnioitettava, mutta 
se ei ole este sen rekisteröimiselle niiden osalta, jotka sen 
haluavat ilmoittaa.

Edellä mainitut ongelmat ratkeaisivat, jos valtio ja 
kirkko erotettaisiin toisistaan. Millä aikavälillä näin 
pitäisi tehdä, tai jos niin ei mielestänne pidä tehdä, 
millä perusteilla ei ottaen huomioon yllä mainitut Suo-
men hyväksymät kansainväliset sopimukset ja oikeus-
valtion periaatteet sekä perustuslain vaatimukset?

Erkki Tuomioja: Jos minusta riippuu, niin mahdollisim-
man pian.

Toimitus lähetti kuuden eri hallinnonalan 
ministerille kyselyn, jossa pyydettiin vastausta 
neljään kysymykseen. Kysymykset koskivat 
tietysti uskonnon vapauden toteutumista −  
tai toteutumattomuutta − heidän johtamillaan 
hallinnonaloilla. Kuka vastasi ja mitä?
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Yhdenvertainen Suomi 

Kuka Suomessa on tasa-arvoinen? Millaisia esteitä 
yhdenvertaisuuden toteutumiselle näkevät uskonnottomat, 

turvapaikanhakijat, seksuaalivähemmistöt tai muslimit?Mikä
Ranska

yhdEnVErTAiSuuS?
taSavaLta

Suvi Auvinen

G eorge Orwellin 
kirja ”Eläinten val-
lankumous” käsit-
telee tasa-arvon 
ongelmaa. Kirjan 
alussa eläimet teke-
vät vallankumouk-
sen syrjäyttäen hei-

tä sortavat ihmiset ja luovat uuden, 
paremman järjestelmän. Pian tasa-
arvon ihanne kuitenkin jää voitonta-
voittelun jalkoihin. Vallankumouksen 
ihanteista jäljelle jää vain surullinen 
väännös: ”Kaikki eläimet ovat tasa-
arvoisia, mutta toiset eläimet ovat ta-
sa-arvoisempia kuin toiset.”

Miten tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus näyttäytyvät 2010-luvun Suo-
messa? Ovatko meillä esimerkiksi 
valkoihoiset kantasuomalaiset hete-
rot tasa-arvoisempia kuin muut? 

Kansalaisaloite tasa-arvoisesta 
avioliittolaista oli hiljattain eduskun-
nan lähetekeskustelussa. Vapaa-ajat-
telijoidenkin kannalta on kiinnosta-

vaa seurata, kuinka tämän aloitteen 
käy. Kyse on pohjimmiltaan samasta 
asiasta: olemmeko tasa-arvoisia lain 
edessä? Saavatko samaa sukupuolta 
olevat parit avioitua? Onko uskon-
nottomalla samat oikeudet kuin kirk-
koon kuuluvalla?

Lähetekeskustelu oli surullista 
katsottavaa tasa-arvon kannattajil-
le. Etenkin oikeistopopulistit kun-
nostautuivat uhkakuvien maalai-
lussa: jos homot saavat avioitua, he 
shoppailevat lapsia, yhteiskunta ro-
mahtaa ja suistumme kommunismiin, 
jossa katsomme minareettien nousua 
kulttuurimme rapistuvilla raunioil-
la. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, 
mutta kantasuomalaiset kristityt he-

terot ovat tasa-arvoisempia 
kuin muut.

Vapaa-ajattelijoiden kan-
salaisaloite ”Yhdenvertai-
nen Suomi” kampanjoi ih-
misten vakaumuksellisen 
tasa-arvon puolesta. Meille 
vapareille keskeistä on ta-
voitella yhteiskuntaa, jos-
sa me ja jälkeemme tulevat 
saavat vapaasti elää tun-
nustuksetonta elämää. Pit-
källä aikavälillä haluamme 
kirkon irti valtiosta, pur-
kaa uskontokuntien eri-
oikeuksia yhteiskunnassa 

ja ylipäätään asettaa ihmiset samal-
le viivalle riippumatta heidän maail-
mankatsomuksestaan. 

Vapaa-ajattelu näyttäytyy itselle-
ni pyrkimyksenä tasa-arvoon. Siitä 
myös yhdenvertaisuudessa ja kansa-
laisaloitteessamme on pohjimmiltaan 
kyse. Olemme tottuneet siihen, että 
poliittista mielipidettä tai seksuaa-
lista suuntautumista ei tarvitse pal-
jastaa, ellei itse halua. Uskonnon tai 
vakaumuksen joutuu Suomessa vielä 
paljastamaan monissa paikoissa tah-
tomattaan. 

Yhdenvertaisuus on perusoikeus. 
Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa 
kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenver-
taiset mahdollisuudet kouluttautua, 
tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja. 
Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään 
ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansalli-
sen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden, sek-
suaalisen suuntautumisen tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteel-
la. Syrjintätutkimusten mukaan kui-
tenkin yli puoli miljoona suomalaista 
kokee vuosittain tulleensa syrjityksi.

Vaikka vapaa-ajattelijoiden kansa-
laisaloite vaatiikin kansalaisille yh-
denvertaista kohtelua uskontojen ja 
uskonnottomuuden osalta, vaatimus 
yhdenvertaisesta kohtelusta kosket-
taa monia muita ihmisryhmiä. 

Vapaa Ajattelija pyysi kolmea hen-
kilöä kirjoittamaan yhdenvertaisuu-
desta omasta näkökulmastaan. Miten 
yhdenvertaisuus toteutuu turvapai-
kanhakijan, seksuaalivähemmistöön 
kuuluvan tai muslimin Suomessa? 
Yhdenvertaisuuteen on vielä matkaa.

Kaikki ovat  
tasa-arvoisia, 

mutta...

Ranskassa valtio ja kirkko ovat olleet erillään jo vuodesta 
1905. Miten erillään olo toimii, mitä se merkitsee yksittäiselle 
kansalaiselle ja miten ero näkyy esimerkiksi kunnan ja valtion 
toiminnassa? Keravalla asuva Ranskan kansalainen Bruno 
Guillard kertoo.

Lasse Pylkki ja Bruno Guillard

B runo Guillard on 
asunut Suomes-
sa jo kauan. ”Jul-
kisen vallan suh-
tautuminen us-
kontoon on Rans-
kassa erilaista”, 
sanoo Guillard 
pohtiessaan mai-
den eroja. ”Rans-

ka ei lajittele kansalaisiaan uskonnon 
perusteella eikä myönnä millekään 
uskontokunnalle virallista asemaa ja 
siten kohtele ihmisiä eri tavalla. Jos 
minusta tulisi Suomen kansalainen, 
minusta tulisi automaattisesti toisen 
luokan kansalainen.”

Guillard oli yllättynyt nähdessään, 
miten paljon rahaa kirk-
ko Suomessa käyttää. 

”Tuntui, että kysees-
sä on enemmänkin 
yritystoiminta kuin 
hengellinen toiminta”, 
Guillard toteaa. Verotta-
jan halu tietää yksittäisten henki-
löiden vakaumus on myös kummas-
tuttanut. Guillard vertaa vakaumuk-
sen kysymistä muihin henkilökohtai-
siin asioihin, esim. poliittisen kannan 
uteluun.

Yllätyksiä ovat olleet myös edus-
kunnan jumalanpalvelukset tai presi-
dentin uuden vuoden puhe, joka tie-
tyllä tavalla suuntautuu vain osalle 
kansakuntaa ja sulkee muut pois, kun 
se päättyy "Jumalan siunausta". ”Pa-
hin yllätys on uskonopetus julkisissa 
kouluissa. Ei taida olla parempaa ta-

paa eriarvoistaa lapset pienestä pitä-
en”, Guillard pohtii.

Tunnustukseton koulu
Ranskalaiselle suomalaisen koulun 
uskonnonopetus vaikuttaa muinais-
jäänteeltä. Ranskassa viime vuonna 
julkistettu Tunnustuksettoman kou-
lun peruskirja, jota lehtemme viime 
numero esitteli, on herättänyt kes-
kustelua Ranskassa. Katolinen kirk-
ko muistutti tunnustuksettomuuden 

merkitsevän, että valtio on uskonto-
jen suhteen puolueeton ja että val-
tiossa vallitsee uskonnon vapaus. 

”Kukaan ei taistele avoimesti tun-
nustuksettomuutta vastaan. Käyte-
tään sanoja kuten ”avoin” tunnukset-
tomuus”, Guillard kertoo. ”Sillä ym-
märretään, että kipa, risti ja huntu 
pitäisi hyväksyä uskonnonvapauden 
nimissä, eikä siinä olisi mitään lain 
vastaista. Toisaalta väitetään, että ne 
ovat vain kulttuurisia merkkejä.”

Toisten mukaan julkisen koulun 
pitää olla vapaa uskontokuntien vai-
kutusvallasta. ”Suuren yleisön mie-
lestä asia on selvä: uskonto ei mil-
lään tavalla kuulu kouluun. Päättä-
jien tasolla asioita kierrellään ja vii-
vytetään, perustetaan lautakuntia ja 
tilataan selontekoja”, Guillard sanoo.

Ranskan julkisissa kouluissa uskon-
non opetus on kielletty. Halukkaat saa-
vat uskonnonopetusta koulun ja luku-
järjestyksen ulkopuolella. ”Yläasteel-
la ja lukiossa saa olla koulupappi tai 
muiden kirkkokuntien henkilökuntaa 
paikalla, mutta läsnäoloon on monta 
ehtoa: Ei läsnäoloa oppituntien aika-
na, pappi ei saa järjestää koulussa ju-
malanpalveluksia, oppilaita tai koulun 
henkilökuntaa ei saa yrittää käännyt-
tää”, Guillard kertoo. ”Viimeisin pää-
tös on, että julkisissa kouluissa ei saa 
käyttää huomiota herättäviä uskon-

−yhdEnVErTAinEn 
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pidon kirkko maksaa itse”, Guillard 
naurahtaa. ”Kyseiset rakennukset 
ovat kuitenkin usein osa maan kult-
tuurista perintöä. ”Vuoden 1905 jäl-
keen rakennetut kirkkorakennukset 
ovat kirkon omistamia. Moni kunta 
ei pysty ylläpitämään vanhoja kirk-
koja ja kirkkoja joudutaankin luul-
tavasti purkamaan lisää lähivuosina. 

Vallankumouksesta alkaen laki on 
velvoittanut ilmoittamaan jokaisen 
syntymän ja vauvan nimen kunnan 
pormestarille kolmen päi-
vän kuluessa syntymäs-
tä. Uskontokunnat hoita-
vat vanhempien niin halu-
tessa kasteet tai vastaavat 
toimet omalla aikataulul-
laan. Valtio ei puutu asi-
aan. 

Avioituminen hoituu 
Ranskassa vallan hyvin 
ilman seurakuntia: ”Sivii-
livihkiminen on vallanku-
mouksesta lähtien ainoa 
laillinen tapa avioitua, ja 
myös sen hoitaa kunnan 
pormestari”, Guillard kertoo. ”Kir-
kollinen vihkiminen tulee niin ha-
luttaessa lisäksi, tavallisesti kaupun-
gintalossa käynnin jälkeen kirkossa 
tai vastaavassa paikassa. Toisin kuin 
Suomessa siviilivihkimisessä ei ky-

sytä puolisoilta, tahtovatko he rakas-
taa toisiaan; tunteet eivät kuulu val-
tion piiriin!”

Tunnustukseton 
tulevaisuus
Miltä näyttää tunnustuksettoman 
Ranskan tulevaisuus? Tuoreiden sel-
vitysten mukaan kasvavia uskontoja 
ovat islam ja buddhalaisuus. ”Suurin 
tunnustuksettomuuteen liittyvä ta-

loudellinen haaste Ranskalle on is-
lam”, Guillard pohtii. ”Muslimeilla 
ei ole valmiita moskeijoita. Raken-
taminen vaatii rakennusluvan ja jos-
tain rahoitusta. Kuka maksaa? Missä 
määrin julkinen valta voi tasapuoli-

nollisia merkkejä, esim. näkyvissä ole-
vaa kaularistiä, huntua tai kipaa. Asi-
asta on kiistelty jo 25 vuotta.”

Noin 80 % Ranskan koululaisista 
käy julkista koulua. Reilut 15 % kou-
lulaisista käy katolisia kouluja, joil-
la on sopimus valtion kanssa, loput 
muita kouluja. ”Oikeistohallitus suo-
sii perinteisesti katolisia kouluja, va-
semmisto julkisia. Koulujen rahoi-
tuksesta väännetään jatkuvasti kättä. 
Liike suutaan tai toiseen saattaa vie-
dä miljoonia vastustajia kadulle, ku-
ten on nähty”, toteaa Guillard.

Sopimuksella toimivissa katoli-
sissa kouluissa oppilaan ei ole pakko 
osallistua viikoittaisille uskontotun-
neille. Tilalle voi valita esimerkiksi 
tietojenkäsittelyä. Uskonnon opetus-
ta saavat ovatkin usein vähemmistö. 
Käytännössä suuri osa oppilaista käy 
näitä kouluja aivan muista kuin us-
konnollisista syistä. Sopimuksen ta-
kia koulut ovat avoinna kaikille us-
konasioista riippumatta. 

Kuka kuuluu mihinkin?
Ranskassa valtio ei pidä kirjaa siitä, 
kuuluuko kansalainen johonkin us-
kontokuntaan vai ei. Suomessa kirk-
koon kuuluva maksaa kirkollisve-
roa. Sellaista veroa ei Ranskassa ole. 

Guillard valottaa tilannetta: ”Katoli-
nen kirkko kerää rahansa omilla kei-
noillaan niin kuin muutkin uskon-
tokunnat tai mikä tahansa yhdistys. 
Näin ollen, miten voidaan määritellä, 
kuka kuuluu mihinkin? Asia ei kiin-
nosta valtiota, ja katolisen papiston 
näkökulmasta kaikki kasteen saaneet 
kuuluvat kirkkoon ikuisesti.” 

Katolinen kirkko pitää kastere-
kisteriä, josta tietoja ei saa luovut-
taa muulle kuin asianomistajalle. 
Joka uskontokunta pitää omaa re-
kisteriään. Arviot jäsenmääristä 
pohjautuvat gallupeihin. Ihmisiltä 
kysytään, uskovatko he johonkin ja 
kuinka usein ja millä tavalla he har-
joittavat uskontoaan. Tulos riippuu 
kysymyksestä. Saa erilaisia vasta-
uksia, kun kysyy ”Mihin uskonto-
kuntaan kuulut?” tai ”Mikä uskon-

to on sinulle lähin?” tai ”Uskotko 
jumalaan?”.

Eräs mielipidetutkimus vuodelta 
2007 kertoo jotain ranskalaisten us-
kosta. Noin 5000:lta yli 15-vuotiaal-
ta Ranskassa asuvalta kysyttiin: Voit-
ko sanoa, minkä uskoinen katsot ole-
vasi?

miKSi rAnSKA On uSKOnnOTOn?

Uskonnon- 
opetus 

eriarvoistaa 
lapset.

v alistusajan ajatukset eivät ole yksin-
omaan ranskalaista alkuperää, mut-
ta Ranskan vallankumous (alkaen 
vuodesta 1789), antoi niille kasvu-
kentän. Vallankumouksellisten mie-
lestä tasa-arvo edellytti etuoikeuk-
sien poistoa. Etuoikeutettuja olivat 

aatelisto ja katolinen papisto. 
1800-luvun lopulla tasavaltalaiset pysyivät 

maan johdossa pidempään ja pyrkivät rakenta-
maan uutta tasavaltaa. Sen esteenä oli mahtava 
katolinen kirkko, ja sen erottaminen valtiosta tu-
li välttämättömäksi tasavallan vahvistamiseksi. 
Vuonna 1904 paavin vastataistelun takia tasaval-
ta katkaisi diplomaattiset suhteensa Vatikaaniin. 
Seuraava askel oli vuoden 1905 laki, jossa valtio 
ja katolinen kirkko erotettiin toisistaan.

Vatikaani jatkoi kampanjointia ja kielsi katolisia 
hyväksymästä lakia. Lain täytäntöönpano aiheutti 

jopa kuolemantapauksia. Vuoden 1905 lain perus-
teella kirkkojen omistus siirtyi valtiolta kunnille ja 
käyttö seurakunnille. Tilanteen rauhoittamiseksi 
ja lain pelastamiseksi tasavaltalainen hallitus lie-
vensi hiukan käytäntöjä niin, että 1920-luvulle tul-
taessa sekä Vatikaani että Ranskan katolinen väes-
tö olivat hyväksyneet tilanteen.

Vuoden 1905 lain pääkohdat
1. Valtio ei saa tukea mitään uskontoa rahallises-

ti eikä poliittisesti.
2. Jokaisella on oikeus harjoittaa uskontoa, mutta 

ketään ei voi pakottaa siihen.
3. Uskonnonopetus on kouluissa kielletty.
4. Uskonnollisten symbolien käyttö julkisilla alu-

eilla on rajoitettua.

Katolinen 59 %

muslimi 3 %

protestantti 2 %

juutalainen 1 %

Buddhalainen 1 %

muu 3 %

Ei uskontoa 29 %

Onko kipa  
vain kulttuurinen  

symboli?

suuden nimissä auttaa, kun se ylläpi-
tää omistamiaan kirkkojakin?” 

Paikallistasolla pormestarit eivät 
voi suoraan rahoittaa rakentamista, 
mutta joillakin paikoin kunnallinen 
raha osallistuu rakentamiskustan-
nuksiin, jos moskeijan yhteyteen tu-
lee myös muslimien kulttuurikeskus. 
Kulttuurin tukeminen ei ole kunnil-
ta kiellettyä. Muslimiyhteisöt kerää-
vät varansa useimmiten itse. Silti osa 
kansaa, erityisesti äärioikeisto, vas-

tustaa moskeijoiden rakentamis-
ta, varsinkin kun samanaikaises-
ti kirkkoja romutetaan. 

Uhkia Ranskan sekularismille 
Guillard näkee kahdenlaisia: ”Yh-
täältä on pyrkimyksiä ”uudistaa” 
tunnustuksettomuus, niin että sii-
tä tulisi ajanmukaista eikä se ra-
joittaisi uskonnonvapautta. Toi-
saalta on yrityksiä ulottaa tun-
nustuksettomuuden periaate ko-
ko yhteiskuntaan.” 

Vuonna 1905 tunnustukset-
tomuuden puolustajia olivat va-
semmistotasavaltalaiset, vastus-

tajia Vatikaani ja katolinen leiri, oi-
keisto ja äärioikeisto. Nykyään, kun 
vastustus tulee pääsääntöisesti mus-
limeilta, tunnustuksettomuuden ää-
nekkäin puolustaja onkin äärioikeis-
tolaiset tahot. 

Ranskassa vanhat kirkkorakennuk-
set ovat yhteiskunnan omistuksessa. 
Tuomiokirkot ovat valtion omistamia, 
vanhat kirkot kuntien. ”Loppujen lo-
puksi vuoden 1905 laki on ollut eduk-
si katoliselle kirkolle, sillä kirkkojen 
isot remontit menevät veronmaksaji-
en piikkiin, päivittäiset kulut ja yllä-
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Jussi Förbom

S uomalaisessa turva-
paikkapolitiikassa 
on sekä siitä päättä-
jien että sitä noudat-
tavien viranomais-
ten mielestä ollut ai-
na kyse jostain aivan 
muusta kuin ihmis-

oikeuksista. Tänä keväänä eduskun-
ta saa kuitenkin eteensä paperin, jo-
ka voi viedä mennessään oikeudelli-
sen lainsäädännön rippeetkin. 

Lakiesityksen punainen lanka on, 
että kuka tahansa Maahanmuuttovi-
rastolta kielteisen päätöksen saanut 
ihminen voisi myös palata kotimaa-
hansa, jos vain haluaisi. Tämä ei to-
siasiassa ole mahdollista, sillä hakijan 
kotimaa voi olla haluton ottamaan ta-
kaisin turvapaikanhakijaksi lähtenyt-
tä kansalaistaan, joka haluaakin yht-
äkkiä palata kotiin. Paluu voidaan es-
tää esimerkiksi siten, että ihmiselle 
ei myönnetä passia, jonka turvin hän 
voisi nousta lentokoneeseen. Hakijal-
la saattaa olla myös täysin perustel-
tu syy pelätä oman turvallisuutensa 
puolesta, vaikka virasto onkin näh-
nyt asian toisin. 

Koska laki on tähän asti tuntenut 
vain pakkopalauttamisen mahdolli-
suuden, palauttaminen on usein tys-
sännyt, ja ihminen on jäänyt Suo-
meen. Nykyisessä ulkomaalaislais-
sa säädetään, että jos ihmisen paluu 
ei onnistu, hänelle on annettava vuo-
den mittainen tilapäinen oleskelulu-
pa. Jos tilanne jatkuu samana kaksi 
vuotta, lupa on muutettava pysyväk-
si. Keväällä 2013 Korkein hallinto-oi-
keus myös huomautti vuosikirjarat-
kaisussaan Maahanmuuttovirastolle, 
että näin todella on, ja sen jälkeen vi-
rasto onkin myöntänyt tilapäisiä lu-
pia huomattavasti aiempaa enemmän. 

Lakiesityksessä vapaaehtoinen 
paluu halutaan nyt kirjata lakiin vi-

ralliseksi palauttamisen muodok-
si. Sen jälkeen viraston antama kiel-
teinen päätös pitää. Vaikka hakija 
itse tietäisi, että paluu kotimaahan 
uhkaisi jopa hänen henkeään, vi-
ranomaiset ilmoittavat hänelle, et-
tä voisit kyllä palata, jos vain halu-
aisit. Varmemmaksi vakuudeksi la-
kiesityksessä halutaan poistaa vas-
taanottopalvelut ihmiseltä, joka on 
tällä tavoin määrätty palaamaan va-
paaehtoisesti. 

On selvää, että tämän jälkeenkään 
ihmiset eivät aina voi palata, vaan 
heidän ainut todellinen vaihtoehton-
sa on jäädä Suomeen. Jos ja kun esitys 
menee eduskunnassa läpi, nämä ihmi-
set sysätään oikeudettomaan limbo-
tilaan vailla mahdollisuuksia tervey-
denhoitoon tai edes säälliseen asuin-
paikkaan. Näin luodaan ihmisryhmä, 
joka on radikaalisti eri asemassa kuin 
esimerkiksi vielä päätöstään odotta-
vat turvapaikanhakijat, puhumatta-
kaan muista syistä Suomeen tulleis-
ta siirtolaisista – tai meistä ”oikeista 
suomalaisista”. 

Onko yhteiskunnalla tähän varaa? 
Ei tietenkään. Yhteiskunnan on otet-
tava jokaisen täällä elävän ihmisen oi-
keudet vakavasti, tehtävä heistä yh-
teiskunnan jäseniä ja pyrittävä kaikin 
keinoin saavuttamaan heidän luotta-
muksensa. Kaikki, jotka tänne saapu-
vat, eivät ole tulleet jäädäkseen, mut-
ta joskus jääminen on viranomaisten 
kannasta riippumatta ainoa mahdol-
linen vaihtoehto. Silloin yhteiskunta 
ei voi sulkea silmiään, vaan on vas-
tuussa myös tämän ihmisen turvalli-
suudesta ja hyvinvoinnista. Poliittis-
ta agendaa ei voi rakentaa sen varaan, 
että joistakin ihmisistä vain pääte-
tään olla välittämättä. 

Kirjoittaja on tietokirjailija, joka jul-
kaisee keväällä kirjan Väki, valta ja vi-
rasto Maahanmuuttovirastosta ja suo-
malaisesta turvapaikkapolitiikasta. 

On lottovoitto syntyä Suomeen, kuuluu vanha sanonta. 
Mutta mitä jos joutuisit jättämään kotimaasi? Esimerkiksi 
aatteensa vuoksi vainotut henkilöt saattavat päätyä  
Suomeen turvapaikanhakijoiksi. Miten kohtelee heitä 
yhdenvertainen Suomi?

pAKOTETuT
Hylätyksi Radikaaleinta on

Miltä näyttää kansalaisaloite suomalaisen muslimin näkökulmasta? Ovatko uskonnottomat 
etuoikeutettu ryhmä jo nyt katsomusten saralla? Kuinka voisimme taistella yhdessä 
yhteiskunnan eriarvoistumista vastaan?

toISeN huomIoImINeN

Marian Abdulkarim

v ähemmistöus-
konnon edusta-
jana olen usein 
löytänyt itseni 
tilanteista, jois-
sa liittolaisiani 
ovat uskonnot-
tomat henkilöt. 
Sellaiset, jotka 
aktiivisesti pyr-

kivät harjoittamaan omaa uskonnot-
tomuuttaan ja joille se ei ole merki-
tyksetön asia. He ovat liittolaisia sil-
loin, kun keskustellaan julkisen tilan 
uskonnollisuudesta tai enemmänkin 
siitä, miksi sen tulisi olla vapaa us-
konnoista. 

Ystäväni lähetti minulle linkin 
Yhdenvertainen Suomi - kansalais-
aloite uskonnollisen ja vakaumuk-
sellisen yhdenvertaisuuden puoles-
ta, mahdollisesti allekirjoitettavak-
si. Aloitetta lukiessani huomasin 
kuitenkin saman, mihin usein tör-
mään; Aloite on tehty ns. ”hyvisten” 

toimesta, mutta siinä on laiminlyöty 
tässä yhteiskunnassa vähemmän 
etuoikeutetussa asemassa olevat. 

Aloitteessa vaaditaan yhteiskuntaa, 
jonka julkinen tila on vapaa valtion 
tukemasta uskonnosta - hienoa. Nyö-
kyttelin aloitetta lukiessani, kunnes 
saavuin kohtaan: ”8) Rikoslain sään-
nöksessä uskonrauhan rikkomisesta 
suojataan uskontoja kieltämällä ju-
malanpilkka. Rikoslain tulisi suojata 
ainoastaan ihmisiä kunnianloukkauk-
selta, ei uskomuksia arvostelulta.” 

Ensinnäkin, onko tuo todella rele-
vantti asia aloitteen kannalta? Eikö 
julkista tilaa voi vapauttaa uskonnos-
ta ilman, että on myös lupa pilkata 
uskontoja? Eikö laki ole jo nyt tiuk-
ka ja kynnys nostaa syyte uskonrau-
han rikkomisesta korkea? Yhteiskun-
nassa esiintyvä islamvastaisuus on jo 
nyt vahva ja ihmisten arkeen vaikut-
tava. Monen kohdalla nimenomaan 
tuo lakipykälä on se, mikä estää hei-

tä hyökkäämästä vielä jyrkemmin 
vähemmistöuskontojen edustaji-

en kimppuun. 
Sinänsä hyvässä aloittees-

sa minua häiritsee vaikutel-
ma siitä, että sitä ovat olleet 
laatimassa yhteiskunnassa 
etuoikeutetussa asemas-
sa olevat. Sellaiset, jotka 
eivät törmää syrjintään 

vakaumuksensa tai kulttuurinsa takia 
jatkuvasti. Mikä on islamvastaisuus? 
Se on sitä, ettei saa työpaikkaa, kun 
selviää, että olet muslimi. Se on sitä, 
että kadulla satunnaiset kulkijat otta-
vat oikeudekseen ”pelastaa” muslimit 
uskonnoltaan. Se on sitä, kun samai-
set satunnaiset kulkijat yrittävät re-
piä musliminaiselta huivia päästä, tai 
huutavat ”terroristi” muslimimiehek-
si olettamansa ihmisen perään. 

Samalla tavalla kuin uskonno-
ton vaati oikeuksiaan olla uskomat-
ta mihinkään, taistelee lapsensa hoi-
topaikassa joulua vastaan tai harmit-
telee kristillisiä pyhiä vielä vuonna 
2014, tulisi löytyä ymmärrystä sii-
tä, että oma vakaumus tai sen puute 
on merkittävä asia myös ”niille muil-
le”. Ei uskonnottomuus ole älyn mit-
ta sen enempää kuin uskonnollisuus 
sen puutteen. Ihmisoikeudet eivät ole 
nollasummapeli. Yhden ryhmän ih-
misoikeuksien vaatiminen ei vie nii-
tä toiselta ryhmältä. 

Aitoa yhdenvertaisuutta on puo-
lustaa kunkin oikeus omaan vakau-
mukseen tai vakaumuksettomuuteen. 
Oikeus loukata uskontoja ei paranna 
uskonnottomien asemaa. Tietenkään 
vaatimus rikoslain muutoksesta ei ole 
suoranainen vaatimus tehdä pilkkaa 
uskonnoista, mutta ajatus siitä sisäl-
tyy vaatimukseen. 

Vähemmistöuskonnon edustaja-
na jaan varmasti monen uskonnot-
toman kanssa kokemuksia ja aja-
tuksia valtauskonnon vaikutukses-
ta arkeen. Se saa minua haluamaan 
yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. 
Sellaista, jossa uskonnolla ei ole 
niin vahvaa roolia julkisessa tilassa. 
Sen puolesta aloite on todella hyvä 
ja kannatettava. Joskus radikaalein-
ta on toisten huomioiminen. 

Kirjoittaja on muslimifeministi ja mus-
ta aktivisti.

Et saa 
työpaikkaa,  
koska olet 
muslimi.

Marian Abdulkarim.  
Kuva Hilla Kurki. 

Jussi Förbom
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Olympialaiset, Venäjän ”homopropaganda-laki” ja suomalaisten huippu-urheilijoiden ulostulot 
ovat puhuttaneet viime aikoina paljon. Onko urheilumaailmassa yhdenvertainen muiden kanssa, 
jos on avoimesti homo? Mitä on yhdenvertaisuus seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta?

KOSKETTAA jOKAiSTA
- Seta täYttää 40 vuotta

Yhdenvertaisuus

Mikko Väisänen
”Sateenkaariliike pitää nähdä laajempa-
na kuin vain homojen ja lesbojen asia-
na. Kyse on meidän kaikkien yhteisestä 
asiasta. Mitä enemmän ympä-
rillämme on ihmisiä, jotka ei-
vät voi elää omana itsenään, si-
tä ahdistavampi ympäristön il-
mapiiristä tulee myös kaikille 
muille. Urheilussa on taipumus 
patistaa muottiin, seisomaan ri-
vissä. Seksuaalimuotti on vain 
yksi muotti. Hiljaisia signaale-
ja riittää. Miten pitää pärjätä 
koulussa? Minkälainen perhe pi-
tää olla? Missä pitää asua? Mi-
ten pitää suhtautua politiikkaan 
tai uskontoon? Mikä ammatti on hyvä? 
Mitä kieltä saa puhua? Mikä auto pi-
tää kotona olla? Mitä vaatteita? Mikä 
ihonväri?”  (Jari Kupila, Urheilu-leh-
dessä 2014)

Yhdenvertaisuus huippu-urheilus-
sa on ollut alkukevään värik-
käimpiä puheenaiheita olym-
pialaisten myötä. Jari Kupilan 
kirjoitus oli tervetullut pään-
avaus urheilumaailman sisäl-
tä. Tällainen vahva viesti pu-
huttaa urheilijoita, joukkueita 
ja penkkiurheilijoita suoraan. 
Se on samalla viesti ”sateen-
kaariliikkeelle”, että olemme 
samalla puolella. 

Urheilua, kuten kaikkia 
elämän osa-alueita, kosketta-
vat samat ihmisoikeuksien ja 
yhdenvertaisuuden edistämiseen vel-
voittavat lait ja periaatteet. Silti on 
havahduttavaa ja henkilökohtaises-
ti liikuttavaa, kun asianomainen it-
se pukee sanoiksi ne ajatukset, joiden 
kanssa aika ajoin luulee jäävänsä pait-

sioon. On sanomattakin selvää, että 
jokaisella, myös urheilijoilla, on oi-
keus määrittää tai olla määrittämät-
tä itsensä seksuaalisen suuntautumi-
sen ja sukupuoli-identiteetin osalta 

ja olla ylpeä itsestään juuri sellaise-
na kuin on. Se on keskeinen osa yh-
denvertaisuutta.

Meitä on ihan kaikkialla. Seksuaali- 
ja sukupuolivähemmistöt ovat erin-
omainen esimerkki ihmisryhmästä, 

johon kuuluu ihmisiä ikään, kieleen, 
maantieteeseen, etniseen taustaan, 
kulttuuriin, urheilulajiin, poliittiseen 
tai uskonnolliseen näkemykseen, so-
siaaliseen asemaan tai terveydenti-
laan katsomatta. On arvioitu, että jo-

ka 10. suomalainen olisi sateenkaari-
ihminen.

Seta on 40 toimintavuotensa aika-
na tehnyt paljon töitä yhdenvertai-
suuden eteen. Merkittäviä läpimur-

toja on saavutettu ja siksi tä-
nä vuonna on syytä juhlaan. 
Silti homot, lesbot, bit, in-
ter-, trans- ja muunsukupuo-
liset henkilöt, transvestiitit ja 
muut sateenkaari-ihmiset ei-
vät ole vielä yhdenvertaisia 
lainsäädännössä ja arjessaan. 
Suunta vaikuttaa kuitenkin 
lupaavalta. Avioliiton ja adop-
tion avaaminen nais- ja mies-
pareille näyttää todennäköi-
seltä. Translakiin esitetään

lisääntymiskyvyttömyys- ja nai-
mattomuusvaatimuksen poistamis-
ta. Tasa-arvolakiin puolestaan kir-
jataan syrjinnän kielto sukupuoli-
identiteetin ja sukupuolen ilmaisun 
osalta. Lisäksi perusteilla on yhden-

vertaisuusvaltuutetun teh-
tävä, jonka toimiala kattaisi 
myös seksuaaliseen suuntau-
tumiseen perustuvan syrjin-
nän. Toivomme, että muun 
muassa nämä keskeiset ihmis- 
ja perusoikeuskysymykset 
saatetaan pian kuntoon. Au-
ta meitä tavoittamaan pää-
määrämme. 

Tutustu Setan poliittiseen 
strategiaan ja sen muihin yh-
denvertaisuustavoitteisiin 
osoitteessa seta.fi.

Toivottavasti myönteisiä ulostu-
loja nähdään kaikilta elämänaloilta 
myös tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on Setan varapuheenjohta-
ja.

Jokaisella on oikeus  
olla ylpeä itsestään.

Arvellaan, että joka 
10. suomalainen on 

sateenkaari-ihminen.

Jumalattomia  
linkkejä suomeksi
ErOA KirKOSTA

”Kirkosta eroaminen on nyt helppoa. 
Käyttämällä tämän sivuston automaat-
tista palvelua voit erota kirkosta joko 
täysin sähköisesti tai vaihtoehtoisesti 
lähettämällä kirjeen postitse.”
www.eroakirkosta.fi

ET-OpETuS
”Sivusto on tarkoitettu erityisesti elä-
mänkatsomustietoa opiskeleville kou-
lulaisille ja heidän vanhemmilleen. Li-
säksi sivusto tarjoaa tietoa elämän-
katsomustiedon opettajille ja kuntien 
opetusasioista vastaaville virkamie-
hille.” 
www.et-opetus.fi

FiLOSOFiAn jA 
ELämänKATSOmuSTiEdOn 
OpETTAjAT, FETO

”FETO ry kehittää filosofian ja elämän-
katsomustiedon opetusta ja tukee 
opettajia suomalaisissa lukioissa ja 
peruskouluissa.”
www.feto.fi

humAniSTi- 
LEhdEn BLOgi

”Täällä julkaistaan humanistiselta ar-
vopohjalta operoivia kriittisiä tekstejä 
ajankohtaisista, ikuisista ja toisinaan 
vaietuistakin aiheista.”
http://humanisti.wordpress.com 

prOmEThEuS-LEirin TuKi
”Prometheus-leirit ovat uskonnollises-
ti ja poliittisesti sitoutumattomia ai-
kuistumisleirejä.”
www.protu.fi

SKEpSiS
”Skepsis on suomalaisten skeptikkojen 
tieteellinen yhdistys.”
www.skepsis.fi

uSKOmATOn 
”Uskomaton.fi on suomalainen uskon-
nottomuuteen, ateismiin, humanis-
miin ja yleisemminkin naturalismiin 
keskittyvä sivusto. Sivuston keskeinen 
tehtävä on tarjota uskonnottomille ja 
uskonnottomuudesta kiinnostuneil-

le tietoa uskonnottomien omista läh-
tökohdista.”
www.uskomaton.fi

VApAA-AjATTELijAT 
”Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja 
kulttuurijärjestö”
www.vapaa-ajattelijat.fi

yhdEnVErTAinEn SuOmi
”Kansalaisaloite uskonnollisen ja va-
kaumuksellisen yhdenvertaisuuden 
puolesta.”
http://yhdenvertainensuomi.fi

Jumalattomia  
linkkejä englanniksi
AmEricAn AThEiSTS 

”American Atheists fights to protect 
the absolute separation of religion 
from government and raise the profile 
of atheism in the public discourse.”
http://www.atheists.org/

EurOpEAn humAniST 
FEdErATiOn

”Building a Secular Europe for All!”
http://humanistfederation.eu

ihEu
”The International Humanist and 
Ethical Union (IHEU) is the sole global 
umbrella organisation embracing 
humanist, atheist, rationalist, 
secularist, skeptic, laique, ethical 
cultural, freethought and similar 
organisations worldwide. ”
http://iheu.org/

SciEnTiFic AmEricAn 
”Latest news and features on science 
issues that matter including earth, 
environment, and space.” 
www.scientificamerican.com

TEd TALKS
”Ideas worth spreading. Here you will 
find the best talks and performances 
from TED conferences, TEDx and 
partner events -- and the best of the 
web.” 
www.ted.com/talks

ThE FrEEThinKEr 
”The voice of atheism since 1881.”
http://freethinker.co.uk/
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KErää KAnAnTTAjiA KAnSALAiSALOiTTEELLE!
Yhdenvertainen Suomi, kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yh-denvertaisuuden puolesta (yhdenvertainensuomi.fi) on allekirjoitettavissa vi-rallisella kansalaisaloitesivulla (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707). Aloitteen voi allekirjoittaa myös paperisella kannatusilmoituslomakkeella. Nyt tarvitaankin reippaita ihmisiä keräämään allekirjoituksia. Vapaa-ajattelijain lii-tolta voi tilata pienen aloituspaketin, jolla kuka tahansa voi kohtalaisen pienellä vaivalla auttaa aloitettamme eteenpäin.

Aloittajan paketti sisältää seuraavaa:
 � Kannatusilmoitus ja esite muutamina kopioina. Kannatusilmoitusten toisella puolella on Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen esite.
 � rintanappi, jota voit käyttää kerätessäsi kannatusilmoituksia.
 � Kirjanmerkki, jossa on tietoa kansalaisaloitteesta. Näitä voit jakaa kiinnostuneille.  � Keräysohjeet ja lomake, jolla voit tilata lisää materiaalia.
 � Laminoitu tiedote, jossa on Yhdenvertainen Suomi – kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta kokonaan. Jos joku haluaa nähdä aloit-teen koko tekstin, voit antaa hänen lukea sen tästä tiedotteesta.
 � Kannatusilmoitusten vastauslähetyskuori. Voit kerätä kuoreen useita täytettyjä lomak-keita ja postittaa sen sitten. Liitto maksaa postimaksun.
 � Tietoa paketista sekä sen tilauslomake löytyy aloitteen sivustolta osoitteesta http://yhdenvertainensuomi.fi/?page_id=375. Sen kautta voit myös halutessasi itse tulostaa edellä mainittuja materiaaleja. Voit myös tilata materiaaleja pyytämällä aloittajan pa-kettia sähköpostilla osoitteesta info@yhdenvertainensuomi.fi, tekstiviestillä numeros-ta 045 345 2365 tai kirjeellä osoitteesta Vapaa-ajattelijain liitto, Neljäs linja 1, 00530 Hel-sinki.

KAnnATA KAnSALAiSALOiTETTA
Seuraavalla aukeamalla on kansalaisaloitteen Yhdenvertainen Suomi esite ja  

lomake, jolla aloitetta voi kannattaa. Jos et tee kannatusilmoitustasi netissä, ir-

rota lomake tai ota lomakkeesta kopio, täytä se ja pane postiin, ohjeet esittees-

sä ja lomakkeessa. Jos et itse käytä lomaketta, anna se jollekulle, jonka uskot 

kannattavan aloitetta. 

yhdEnVErTAinEn SuOmi - KAnSALAiSALOiTTEEn  
mAinOKSET TELEViSiOOn
Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen työryhmä on tehnyt televisiomainok-sia. Mainokset on tarkoitus näyttää jollain valtakunnallisella televisiokanavalla. Jotta tämä olisi mahdollista, tarvitaan rahaa.
Voit mahdollistaa mainosten lähettämisen lahjoittamalla rahaa tilille IBAN FI70 5731 8220 0583 98, BIC OKOYFIHH. Käytä viitettä 1009. Saajaksi voit laittaa Yhdenvertainen Suomi-kansalaisaloi-te.

Televisiomainonta on päätavoite, mutta rahaa voidaan tarvittaessa käyttää myös kansalaisaloit-teen mainosmateriaalin tekemiseen sekä markkinointiin ja mainontaan muissakin medioissa, netissä ja sosiaalisessa mediassa.

Televisiomainoksia on kaksi. Molemmat löytyvät selityksineen Youtube.com:sta.
Kaste: http://tinyurl.com/kastemainos

Kouluun ilmoittaminen: http://tinyurl.com/kouluunilmoituminenmainos
Keräykseen on antanut luvan Poliisihallitus 31.1.2014 päätöksellään 2020/2013/3684. Keräyslupa on voimassa 31.1.2014-30.11.2014.

Keräysluvan saaja ja keräyksen käytännön toimeenpanija on Tampereen vapaa-ajattelijat ry.
Keräyksen toimeenpanoalueena on koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ahvenan-maalta emme valitettavasti voi ottaa vastaan lahjoituksia. Keräyksen tuottamat rahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti varojen mukaisesti, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa kerä-yksen päättymisestä.
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Liitto on jo pitkään ollut ajamassa uskonnottomien varusmiesten asiaa. 
Puolustusvoimissa. Eduskunnan oikeusasiamies on vihdoin vuoden 2013  
lopulla antanut lausuntonsa aiheesta. Toteuttamistapa on yhä auki.

vartIjoINa
"Pukit kaalimaan

"

Esa Ylikoski

e duskunnan oikeus-
asiamiehen ratkaisu 
uskonnonharjoituk-
sesta ja kirkollises-
ta työstä Puolustus-
voimissa saatiin vih-
doin vuoden lopul-
la: ”Myös sotilaalla 
on oikeus vapautua 
uskonnon harjoitta-

misesta riippumatta siitä, kuuluuko 
hän kirkkoon vai ei.” Vapaa-ajatteli-
jain kannanoton mielestä ratkaisu on 
tärkeä askel oikeaan suuntaan, mut-
ta jää puolitiehen. Eikä päätöksen to-
teuttaminen voi onnistua sotilaspap-
pien toimesta.

Sotilaspapiston sitkeä puolustus-
taistelu on leimannut useita vuosia 
jatkunutta, Jouni Luukkaisen vireil-
le panemaa kanteluprosessia. Apu-
laisoikeusasiamies Jussi Pajuoja il-
maisi siitä ärtymyksensä päätökses-
sään selvästi:

”Huolimatta aiemmasta kannanotosta-
ni käytäntö vaikuttaa edelleenkin olevan 
se, että tämä valinnanvapaus on vain 
kirkkoon kuulumattomilla. Myös Ylei-
sen palvelusohjesäännön jumalanpalve-
luksia ja hartaustilaisuuksia sekä kent-
tähartautta koskevat kohdat ovat edel-
leen yhtä tulkinnanvaraisia kuin aiem-
man päätöksen tekohetkellä.”

Apulaisoikeusasiamies: 
Vaihtoehdot vapaasti 
valittavissa
Päätöksen (30.12.2013) uskonnonhar-
joitusta koskeva ydinkohta on tämä: 

”Käsitykseni mukaan kysymys us-
konnon harjoittamiseen osallistumi-

sesta tulisi puolustusvoimissa syste-
maattisesti järjestää samalla tavoin 
kuin sotilasvalaan ja sotilasvakuu-
tukseen osallistuminen on jo nyt rat-
kaistu laissa. Eri vaihtoehtojen tuli-
si olla vapaasti valittavissa niin, et-
tä kirkkoon kuuluva voi osallistua tai 
olla osallistumatta uskonnon harjoit-

tamiseen ja vastaavasti kirkkoon kuu-
lumaton voi valita jommankumman 
vaihtoehdon.”

Vapaa-ajattelijain liiton peruskan-
nan mukaan uskonnonharjoitus Puo-
lustusvoimissa tulisi siirtää varsinai-
sesta palvelusohjelmasta sotilaiden 
vapaa-aikaan. Liitto vetoaa Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuimen rat-
kaisuun, jonka mukaan valtiovallan 
ei tule aiheuttaa tilannetta, jossa yk-
silö joutuu vasten tahtoaan paljasta-
maan uskonnollisen tai uskonnotto-
man vakaumuksensa. Valtion asia ei 
ole järjestää uskonnollisten yhteisö-
jen menoja. Ei myöskään tarvita eril-
listä sotilasvakuutusta ja uskonnollis-
ta sotilasvalaa, sillä yksi vakuutus tai 
vala ”kunnian ja omantunnon kaut-
ta” riittää.

Niin kauan kuin uskonnonharjoi-
tus kuitenkin kuuluu päiväohjelmaan 
Puolustusvoimissa, tulee sen vaihto-
ehtona oleva uskonnollisesti tunnus-
tukseton eettinen elämänkatsomus-
tiedon ohjelma toteuttaa mahdolli-

simman hyvin. Kenttäpiispa Pekka 
Särkiö kirjoittaa 2.2.2014 vastauk-
sessaan Vapaa-ajattelijain liiton Puo-
lustusvoimille lähettämään kannan-
ottoon, että hartauksiin ja juma-
lanpalveluksiin osallistuminen olisi 
jatkossa valinnaista: ”Niiden vaihto-
ehtona olisi ohjattua eettistä toimin-

taa, jonka järjestämisvastuu on soti-
laspapilla.”

Fakiireja kaalimaalle?
Näin sotilaspapisto ilmoittautuu ja 
aikoo tarrautua hartauksille ja juma-
lanpalveluksille vaihtoehtoisen oh-
jelman järjestäjäksi, vaikka vaihto-
ehtoinen toiminta on palveluohjel-
massa luonnollisesti samaan aikaan 
kuin uskonnonharjoitus. Siis kahdes-
sa paikassa samaan aikaan.. Aikamoi-
sia fakiireja nämä hengenmiehet, jot-
ka samalla olisivat ”pukit kaalimaan 
vartijoina”, mille nauraa naurismaan 
aidatkin. Sotilaspapeilla tuskin on ai-
kaa ja aitoa halua kehittää omalle pe-
rustoiminnalleen uskonnotonta vaih-
toehtoa. Puolustusvoimien johdon 
ei tule mitenkään hyväksyä tällaista 
kenttäpiispan aietta.

Uskonnottoman eettisen ja elä-
mänkatsomustiedon ohjelman kehit-
tämisen ja toteuttamisen järjestä-
misvastuu tulee antaa uskonnollises-

ti sitoutumattoman sotilasetiikan ja 
henkisen tuen ammatilliselle henki-
löstölle. Jos ja kun sitä ei nyt ole pal-
veluksessa, sellaista tulee hankkia 
yhteistyössä Maanpuolustuskorkea-
koulun täydennyskoulutustyön kans-
sa. Samalla linjauksella Puolustus-
voimien kirkollinen työ tulee muut-
taa katsomukselliseksi työksi ja sen 
virat avataan myös muille kuin teo-
logisen koulutuksen ja pappisvihki-
myksen omaaville asiantuntijoille.

Oppituntien järjestämisen 
vaihtoehdot
Edellä sanottu koskee mitä suurim-
massa määrin suoraan myös seuraa-
vaa apulaisoikeusasiamiehen päätök-
sen kohtaa:

”Mitä tulee kirkolliseen opetukseen 
ja elämänkatsomustiedon opettamiseen, 
olennaista on, että molemmat opetus-
vaihtoehdot ovat aidosti tarjolla kaikis-
sa varuskunnissa. Vastaavalla tavalla 
kuin aikuisopetuksessa yleensä, opetuk-
seen osallistumisen tulisi olla valinnais-
ta kohdassa 3.3. esitetyllä tavalla. Täl-
löin kirkkoon kuuluva tai siihen kuu-
lumaton voi valita kumman tahansa 
vaihtoehdon.” Päätöksessä vaaditaan 
myös laatimaan oppitunneista ”riit-
tävän tarkat oppituntikuvaukset ja 
pedagogiset käsikirjoitukset”.

Tämän olisi pitänyt riittää. Apu-
laisoikeusasiamies nostaa kuitenkin 
esille toisen vaihtoehdon:

”Lisäksi tulisi harkita sitä Maanpuo-
lustuskorkeakoulun lausunnossa esitet-
tyä vaihtoehtoa, että erillisistä kirkol-
lisen alan ja elämänkatsomustie-
don oppitunneista luovutaan. Täl-
löin varusmiehille suunnattujen 
etiikkaa, ihmissuhdetaitoja se-
kä psyykkistä hyvinvointia kä-
sittelevien oppituntien sisällön 
ja toteutuksen tulisi olla sel-
lainen, että kaikki varus-
miehet uskonnollisesta 

vakaumuksesta riippumatta voivat ope-
tukseen osallistua.”

Tällaisen vaihtoehdon toteutta-
minen käytännössä asianmukaisesti, 
opetuksen uskonnollinen tunnustuk-
settomuus aidosti turvaten tuntuu 
tällä hetkellä olevan Puolustusvoi-
missa ”mission impossible”, mahdo-
ton tehtävä. Siihen tarvittaisiin Puo-
lustusvoimien ja Puolustusministeri-
ön hyvin selviä uusia linjauksia sekä 
uutta etiikan, ihmissuhdetaitojen se-
kä henkisen hyvinvoinnin tukemisen 
ammatillista henkilöstöä.

Kenttäpiispa Särkiö kuitenkin 
kirjoittaa em. viestissään tästä vaih-
toehdosta: ”Tällä perusteella harkit-
semme kaikille yhteisiä sotilaspapin op-
pitunteja, jotka liittyvät sotilaskoulu-
tukseen. Opetus ei sisällä tunnustuksel-
lisia eikä julistuksellisia elementtejä.”  
Samalla hän tuo esiin aikeen ottaa 
tehtävä papiston hoitoon: "Sotilas-
pappi on koulutuksensa puolesta pätevä 
opettamaan puolustusvoimien toimin-
taan liittyviä aiheita, kuten kaatunei-
den huolto, toimintakyvyn ylläpitämi-
nen, eettiset kysymykset, kansainväliset 
sopimukset, ihmissuhdetaidot.”

Tällaisten asioiden opettamiseen 
ja hoitamiseen Puolustusvoimissa 
ei ole kuitenkaan perustetta asettaa 
etusijalle, saati jopa yksinoikeutet-
tuun asemaan teologisen tutkinnon 
suorittaneita ja pappisvihkimyksen 
ottaneita henkilöitä. Uskonnotto-
mien, kuten ateistien, agnostikkojen, 
skeptikkojen ja uskontojen suhteen 

välinpitämättömien sekä toisuskois-
ten yhdenvertaisuus ja katsomuksel-
liset ihmisoikeudet eivät toteudu, jos 
apulaisoikeusasiamiehen ja kenttä-
piispan mainitsemien asioiden yhtei-
nen opetus annetaan eli delegoidaan 
sotilaspapiston hoitoon.

Yleinen palveluohjesääntö 
remonttiin
Apulaisoikeusasiamies toteaa päätök-
sensä lopussa: ”Myös muun kirkollisen 
työn sisältöä ja mahdollisia muutostar-
peita on syytä arvioida edellä esittämi-
eni näkökohtien valossa.”  Tämä edel-
lyttää käytännössä sitä, että Yleinen 
palveluohjesääntö otetaan kokonais-
tarkasteluun, jossa uskonnottomien 
oikeudet otetaan huomioon ja ilmais-
taan kauttaaltaan. Tämä koskee myös 
kenttäpiispan mainitsemaa kaatunei-
den huoltoa ja sotilaallisia kunnian-
osoituksia.

Vapaa-ajattelijain liitto on ilmais-
sut valmiutensa yhteistyöhön Puo-
lustusvoimien kanssa Pääesikunnal-
le ja Puolustusministeriöön lähet-
tämässään kirjeessä. Kenttäpiispa 
Särkiö kiitti tästä tarjouksestamme 

”Kirkollisen työn” puolesta, mutta ei 
esittänyt mitään jatkotoimia. Liit-
to uudistaa tarjouksensa Puolustus-
voimille ja esittää samalla, että edus-
kunnan oikeusasiamiehen päätöksen 
edellyttämien toimien toteuttamis-
ta ei delegoida pelkästään sotilaspa-
pistolle.

Puolustusvoimille tämä on  
”mission impossible”.
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Kimmo Laine ja Esa Ylikoski 

helsingin Vapaa-ajatteli-
jain syyskokous valitsi 
hallituksen puheenjoh-
tajaksi aiemmin varajä-
senenä toimineen Kim-
mo Laineen, joka on 

myös liittovaltuuston varajäsen. Hal-
litukseen varsinaisiksi jäseniksi valit-
tiin Maarit Fredlund, Jaakko Moi-
sio, uutena Ilkka Ristimäki, Kaisa 
Robbins, Sarita Vihersalo-Karén 
ja Esa Ylikoski, varajäseniksi Lau-
ri Honka ja Pertti Jarla. Järjestäy-
tymiskokouksessa varapuheenjohta-
jaksi valittiin Esa Ylikoski, sihteeri-
nä jatkaa Jaakko Moisio ja talouden-
hoitajana Marja Vinni.

Tulevalle toimikaudelle Helsingin 
vaparit ovat ehtineet jo suunnitel-
la monenlaista toimintaa, jonka yti-
menä on tietenkin kansalaisaloite ja 
kuinka siihen kerätään nimiä. Tee-
masta oli jo syksyllä paneelikeskus-

telu, jossa tentattiin puolueiden edus-
tajia.

Helsingin vaparit järjestää Lap-
set ja uskonnonvapaus -seminaa-
rin to 10.4. Tieteiden Talon salis-
sa 104 klo 18.00 - 20.00. Paneelissa 
Tiina Vilponen (Sexpo-säätiö), Lilja 
Tamminen (Vihr) ja Sonja Kekkonen 
(SDP) sekä Sarita Vihersalo-Karén 
ja Esa Ylikoski HVA:sta. Aiheina 
ovat lasten ym pärileikkaus, kasteen 
ja lasten us konnollisen rekisteröin-
nin eettisyys, uskonnonharjoitus 
kouluissa ja päi väkodeissa sekä us-
konnonopetuksen tulevaisuus.

Helsingin kaupungin opetuslau-
takunta teki hiljattain Helsingin Va-
paa-ajattelijoiden koulujen uskon-
nonharjoitusta koskevasta aloitteesta 
torjuvan päätöksen äänin 5-4 (2 tyh-
jää). Päätökseen ei tyydytä ja jatko-
toimenpiteitä on jo suunnitteilla.

Kolmena viime vuotena Voima-
lehden liitteenä julkaistu Uskoma-
ton-lehti saa jatkoa tänäkin vuonna. 

Tampereen vapaa-ajattelijoiden
meNNeItä ja tuLevIa

Kimmo Laine
heLSINGIN vapaa-ajatteLIjaIN

puhEEnjOhTAjAKSi

SEminAArEjA
Suvi Auvinen

tampereen vapaa-ajattelijat 
järjestivät 5.10.2013 semi-
naarin otsikolla ”Uskoma-
tonta... muta totta! Uskon-
nottomat suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Seminaa-

rissa esiteltiin vapaa-ajattelijoiden 

näkemyksiä puheiden ja paneelikes-
kustelun kautta. Laura Mäntysalo 
puhui ET-opetuksesta, Jori Mänty-
salo valotti vapareiden ajankohtai-
sia projekteja, Johannes Heikkonen 
kertoi valtion neutraliteetista ja Ro-
sa Meriläinen pohti uskonnottoman 
lapsen asemaa koulussa. Paneelikes-
kustelua veti Pertti Jarla. Koko se-

minaari on katsottavissa Youtubessa 
Tampereen vapaa-ajattelijoiden ka-
navalla.

Seuraava seminaari pidetään lau-
antaina 27.9.2014 klo 13 eteenpäin. 
Paikkana on Työväenmuseo Wers-
tas auditorio ja aiheena Uskonnotto-
mat koulussa. 

Hannu Eklund

Kotkan vapaa-ajatteli-
jain puheenjohtaja Kari 
Mänttäri toi syyskoko-
uksen avauspuheenvuo-
rossa 17.11.2013 esiin 
tähtitieteilijä Valtaojan 
loistavasti onnistuneen 
vierailun. Väkeä oli kir-

jastosalissa enemmän kuin laki salli. 
Moni istui lattialla, seisoi ovensuu-
ta myöten tai kääntyi kotiin. Tilai-
suus lienee yleisömäärältään suurin 
maan vapaa-ajattelijoiden historias-
sa - ovelta kääntyneet mukaan lukien 
400-500. Toisena isäntänä toimi yh-
teistyökumppanimme Kotkan opisto.

Hallitukseen oli ehdolla peräti 16 
jäsentä. Valituiksi tulivat Ulla-Mai-
ja Eerola (uusi), Pauli Hömppi, Jou-
ko Koivistoinen (uusi), Hannu Ek-
lund, Hannu Väisänen (uusi), Milja 
Virtanen (uusi), varajäseniksi Anne-
li Laakkonen ja Esa Lassi. Hallitus 
uusiutui harvinaisen paljon.

Paikalla oli 30 jäsentä, vaikka jäsen-
kirjeitä ei lähetetty. Aktiivisuus näkyi 
myös puheenvuoroissa, joista suoras-
taan kilpailtiin, ja puheenjohtajalla oli 
täysi työ pysyä kyydissä. Vaikka pu-
heita yritettiin rajoittaa, kokous venyi 
äänestystaukoineen lähes kolmetunti-
seksi. Myös uudet jäsenet osallistuivat 
keskusteluun innokkaasti.

Jäsenten keski-ikä on yhä kor-
kea, mutta ilahduttavan monien uu-
sien ansiosta jäsenmäärä on pysynyt 

2000-luvulla tasaisena. 2000-luvulle 
tultaessa, siis noin 40 vuodessa, jäse-
nistö väheni 1960-luvun yli 2000:sta 
2000-luvun 300:aan. Kotkan ja Ky-
min yhdistykset yhdistyivät 2002.

Pioneerit siirtyivät kiihtyvästi kal-
mistoon, eikä jälkipolvi liittynyt yh-
distykseen automaattisesti, ei varsin-
kaan 3:s polvi. Vielä vähemmän yh-
distys sai uusia ulkopuolisista. Uusia 
ilman sukutaustaa on tullut paljon 
vasta 2000-luvulla, ainakin prosen-
tuaalisesti laskettuna. Maksavia jäse-
niä on nyt lähes 200. Vapaajäseniä, 80 
vuotta täyttäneitä, on yli 70. Vapaajä-
senyyden poistoa harkitaan.

Vaikka jäsenmäärä on hiipunut, 
toiminta on ollut entistä laaduk-
kaampaa. Kokoukset ovat vetäneet 
enemmän väkeä. Hallitus on kokoon-
tunut useammin ja mainiolla läsnä-
oloprosentilla. Kokoukset ovat kestä-
neet pari tuntia, ja keskustelu on ol-
lut vilkasta. Yleisötilaisuuksiin, joi-
den huipennus Valtaojan vierailu oli, 
saatiin kumppaniksi Kotkan opis-
to. Yhdistys julkaisi kaksi laadukas-
ta kirjaa: 80-vuotisteoksen ja Kotkan 
Don Quijoten.

Hautausmaa on kohentunut sil-
missä mainioiden talkoolaisten ansi-
osta, liiton tukea unohtamatta. Yhte-
ydet liittoon ovat ylipäänsä parantu-
neet. Julkisuudessa yhdistys on nä-
kynyt entistä enemmän. Lopuksi 
mainittakoon komeat 80-vuotisjuh-
lat. Tämä kaikki on tapahtunut 2006 

- 2013.

Kotkassa

vaLtaojaN tILaISuuteeN
yLEiSörynTäyS

Uskomaton maailma • 
uutisia maailmalta

uSKOnnOLLiSET 
piTäVäT iTSEään 
pOrnO-
riippuVAiSinA

rinTOjA, VErTA 
jA VäKiVALTAA 
TuKhOLmASSA

Uskonnolliset ihmiset pitävät itse-
ään pornoriippuvaisena useammin 
kuin muut, ilmenee tuoreesta yh-
dysvaltalaistutkimuksesta. Katso-
tun aikuisviihteen määrällä ei ollut 
yhteyttä riippuvuuden kokemiseen.

Case Western Reserve -yliopis-
ton tutkija joshua grubbs  teki kol-
me erillistä kyselytutkimusta, jois-
ta kaksi kohdistui yliopisto-opis-
kelijoihin ja yksi oli aikuisille tehty 
nettikysely. Kyselyissä selvitettiin 
vastaajien uskonnollisuutta, us-
konnonharjoittamista, nettipor-
non katselua, moraalisia kantoja 
pornoon sekä vastaajien kokemus-
ta riippuvuudesta.

Vahvasti uskonnolliset vastaa-
jat suhtautuivat pornon katseluun 
kielteisesti ja pitivät itseään muita 
useammin pornosta riippuvaisina.

Tutkimuksesta kertoi Huffington 
Post. 

Maailmalla kohua herättänyt fe-
ministijärjestö FEMEN on tunnettu 
tempauksistaan, jossa naiset pro-
testoivat rinnat paljaina.

Tukholman katolinen kirkko sai 
osansa FEMENistä helmikuussa, 
kun kolme naista ilmestyi kirkkoon 
kesken messun. Naiset halusivat il-
maista tukensa Espanjan abortti-
lain tiukennusta vastustaville ta-
hoille. Katolinen kirkko on Espan-
jassa keskeisessä roolissa vaati-
massa aborttioikeuden rajaamista.

Yksi FEMENin aktivisteista oli 
tahrinut itsensä vereen, kaikki-
en paljaille rinnoille oli kirjoitet-
tu iskulauseita abortin sallimisen 
puolesta. Messua hoitaneet papit 
suuttuivat tempauksesta ja Afton-
bladetin kuvien mukaan raahasi-
vat, kuristivat ja repivät naisia ulos 
kirkosta. 

Toimituskunta on kasattu ja odottaa 
vain Voimalta ilmoitusta, minkä nu-
meron välissä Uskomaton jaetaan tä-
nä vuonna.

Jos lehti ilmestyy, kun Yhden-
vertainen Suomi -kansalaisaloit-
teen kannatusilmoitusten keruu jat-
kuu, sisältö keskittyy sen teemoihin. 
Jos julkaisu siirtyy syksyyn, teemak-
si tullee vapaasti ilmaistuna “koita-
pa olla minun housuissa”: tavoittee-
na on saada yleisö kokemaan ja näke-
mään sen itse, miksi uskonnottomat 
tekevät kanteluita ja ”marisevat ai-
na kaikesta”. Ei se ole helppoa, mut-
ta sitä ei usko, ennen kuin sen itse 
kokee.
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Lapuanliikkeen ajoista
Kotkan vahva vapaa-ajattelijaliike syntyi työväenliikkeen oheen.

VALTAOjAn ViErAiLuun
Hannu Eklund

K otkan vapaa-ajattelu-
liikkeellä oli alun alka-
en vahva yhteys työvä-
enliikkeeseen, joka on 
hallinnut kaupunkia lä-
hes aina. Kotka sai va-
semmistoenemmistön 
jo epädemokraattisten 

kunnallislakien eli veroäyripohjai-
sen äänioikeuden aikana 1907, mitä 
tosin selitti porvarien kieliriita. Kot-
kan kirkosta eronneiden yhdistyksen 
syntyaikoihin vasemmistolla oli vaa-
leissa yli kahden kolmasosan kanna-
tus, vaikka sisällissota oli aiheuttanut 
valtavat tappiot. SDP:n lisäksi Sosi-
alistinen Työväenpuolue sai paljon 
kannatusta 20-luvulla.

Eronneiden yhdistys syntyi ns. 
vanhan KTY:n hallitsemassa komeas-
sa työväentalossa 4.10.1929. Se kiin-
nittyi työväenyhdistykseen, nimen-
omaan sen radikaaliin haaraan, joka 
oli 1920-luvun kuluessa saanut val-
lan tannerilaisilta sosialidemokraa-
teilta. He joutuivat etsimään toimi-
tilaa muualta. KTY:n aktivistit liit-
tyivät ilmeisen luontevasti kirkosta 
eronneiden yhdistykseen, jonka toi-
misto oli samassa talossa. KTY:n jä-
senistö oli valtava, koska siihen kuu-
luivat myös ammattiyhdistysten jä-
senet.

Jotta kansalaissodan jälkeisistä an-
karista vasemmiston sisäisistä suun-
tariidoista olisi pysytty erossa, KTY 
erosi SDP:stä jo 20-luvun alussa ja 
muuttui taloudelliseksi yhdistykseksi. 
Reunavasemmiston saatua vallan so-
sialidemokraatit syyttivät, että KTY 
palveli Moskovasta ohjattua kommu-
nismia ja että muut ajetaan ulos.

Kirkosta eronneiden (vapaa-ajatte-
lijain) yhdistys ei ollut KTY:n osasto 
vaan ikään kuin ulkojäsen. Eronneet 
olivat aktiivisia järjestöihmisiä, mut-
ta etusijalla olivat KTY ja ammatti-
yhdistys. Vapaa-ajattelijatoiminta ei 

ollut pääasia. Myös kulttuuri- ja urheiluharrastukset 
olivat monelle tärkeitä. Kaikenlainen toiminta oli ko-
meassa työväentalossa erittäin vilkasta: kokouksista 
opintopiireihin, näytelmäkerhoista painiin. Painihuo-
neesta nousi jopa olympiavoittaja: Kaarlo Koskelo 
(Tukholma 1912), joka taisteli johtotehtävissä 1918, 
pakeni USA:han ja perusti saunakylpylän. Kuuluisin 
vieras on Lenin, joka osallistui Venäjän sosialidemo-
kraattien kokoukseen 1907. Suomen sosialidemokraa-
tit pitivät puoluekokousta 1909.

Kommunistit ja muut vasemmistososialistit joutui-
vat 1918 - 1945 toimimaan lapuanliikkeen ja oikeis-
ton painostuksessa, suurelta osin maan alla. Työvä-
enyhdistys lakkautettiin oikeuden päätöksellä 1930 
kommunistisuudesta syytettynä. Myöhemmin lak-
kautettiin Kotkan suurin urheiluseura Riento, joka 
oli KTY:n osasto. Poliisi sulki työväentalon, kunnes 
sen sai marraskuussa 1930 perustettu Sosialidemo-
kraattinen Työväenyhdistys. Tapahtumista kerro-
taan teoksessa Kotkan urheilun historia (2001). Kir-
kosta eronneiden yhdistys sai jatkaa, ehkä ratkaise-
vasti siksi, että oma hautausmaa oli ehtinyt valmis-
tua. Kirkonmiehet ja porvarit joutuivat ottamaan sen 
huomioon. Sotien jälkeen yhdistyksen jäsenistö eh-
ti kasvaa suorastaan massiiviseksi. Kotkan ja Kymin 
yhteinen luku oli huipussaan 1960-luvun alussa, ai-
nakin 2400, ylivoimainen koko maassa. Jopa joka kol-
mas vapaa-ajattelija oli kotkalais-kymiläinen! Yhdis-
tyksen ainutlaatuista vahvuutta osoittaa sekin, että 
peräti viisi jäsentä on valittu eduskuntaan, yksi mi-
nisteriksi ja maaherraksi.

Väinö Meltti kuului vapaa-ajattelijoiden akatee-
miseen siipeen, jonka ajatteluun 1900-luvun alun va-
paamielisyys, eniten Westermarck, olivat vaikutta-
neet. Vankila-aikana hän suomensi Westermarckin 
järkälettä Kristinusko ja moraali. Otava julkaisi teok-
sen vasta 1984. Viipurilaisesta työläissuvusta noussut 
Meltti toimi Kotkan työväenopiston johtajana ja va-
littiin eduskuntaan 1941 mutta vangittiin SDP:n so-
danvastaisten kuutosten jäsenenä. Sotien jälkeen hän 
oli perustamassa SKDL:ää ja toimi Uudenmaan maa-
herrana.

Kotkan vapaa-ajattelijoissa on toiminut myös mal-
tillisia sosialisteja eli sosialidemokraatteja, mm. kan-
sanedustaja Meeri Kalavainen ja Viikarin isäntä, ka-
lastaja Aarne Yrjönen.

Yhdistykseen on kuulunut useita kansanedusta-
jia Meltin lisäksi. Meeri Kalavainen (1918-2010) oli 
myös ministeri. Toivo Kujala (SKP, 1894-1959) nou-
si poliittisesta vangista eduskunnan varapuhemie-
heksi. Taisto Sinisalo (1926-2002) oli SKP:n taisto-
laisten keulamies nimestä alkaen. Vasemmistoliiton 
Pentti Tiusanen (1949) oli kansanedustajana vuo-
sina 1995-2011 ja toimii aktiivipolitiikassa edelleen.

Alkuaikojen vaikuttajiin ehdottomasti kuului 
KTY:n keulamies Adam Malm, joka oli vankilassa 
sekä 1918 että 30-luvulla. Hän oli Helsingin-aikana 
painin Suomen mestari, valtavan tasomme huomioon 
ottaen ehkä maailman paras (82,5 kg). Keväällä 1918 
hän toimi legendaarisen Jyryn komppanian johtaja-
na mutta vältti täpärästi teloituksen. Myöhemmin 
Malm palasi Kotkaan. 

KOTKAn VApAA-AjATTELijOidEn 
YHDISTYKSEN NIMIHISTORIA

 � Kotkan kirkosta eronneiden yhdistys  
1929 - 1935

 � Kotkan ja ympäristön Siviilirekisteriläisten 
yhdistys 1936 - 1945

 � Kotka Vapaa-ajattelijain yhdistys 1946 alkaen
 � Kymin yhdistys itsenäistyi 1946, sulautui 

Kotkan yhdistykseen 2002
 � Kotkan Vapaa-ajattelijat r.y. 2006

Uskomaton maailma −uutisia maailmalta

KirKOn jäSEnKATO jATKuu 
ruOTSiSSA - yLi 50 000 ErOSi
Vuonna 2012 yli 54 000 ihmistä erosi Ruotsissa ev. lut. kir-
kosta, selviää kirkon tilastoista. Kirkolla on Ruotsissa vajaat 
6,5 miljoonaa jäsentä, mikä on noin 67 prosenttia väestöstä.

Eroaminen on selvästi yleisempää suurissa kaupungeis-
sa. Esimerkiksi Tukholmassa ja Göteborgissa enää hieman 
yli puolet väestöstä kuuluu kirkkoon. Malmössä 50 prosen-
tin raja on jo alitettu. 

jonas Bromander Ruotsin ev. lut. kirkosta pitää kehitys-
tä odotettuna. Hän arvioi, että eroja tulee olemaan jatkos-
sakin noin 50 000 vuodessa. Eroamisen kannalta kriittises-
sä 21-35 vuoden iässä olevien määrä on lähivuosina suuri. 
Tuolloin tullaan mukaan työelämään ja samalla ryhdytään 
maksamaan kirkollismaksua. 

Asiasta uutisoi Iltasanomat. 

400 000 ErOnnuT KirKOSTA 
SuOmESSA ErOAKirKOSTA.Fi 
-pALVELun KAuTTA 
Eroakirkosta.fi-palvelun kautta on eronnut kirkosta jo 400 
000 ihmistä. Raja rikkoutui 1.1.2014. Lähes kymmenen pro-
senttia evankelis-luterilaisen kirkon eli valtionkirkon jäse-
nistä on käyttänyt palvelua kirkosta eroamiseen. Tämä on 
aiheuttanut kumulatiivisesti lähes puolen miljardin euron 
veromenetykset ev.lut. kirkolle tähän mennessä. 

Kirkosta eroaminen tulee jatkumaan vilkkaana seuraavi-
na vuosina. Olemme laskeneet ennusteen valtionkirkon ve-
romenetyksistä seuraavana kymmenenä vuotena. Kun kirk-
ko menettää vuonna 2014 verotuloja noin 100 miljoonaa eu-
roa, on tämä menetys vuonna 2020 jo 200 miljoonan euroa. 
Vuoteen 2020 mennessä kirkko tulee menettämään kumu-
latiivisesti kirkollisverotuloja yhteensä lähes 1,5 miljardia 
euroa.

LAhdEn KAupungin 
KATSOmuSAinEEn VALinnAn 
OhjEiSTuKSiSTA KAnTELu 
Lahden kaupungin Tervetuloa peruskouluun 2014 oppaan, I-
luokalle ilmoittautumisohjeiden sekä Uskontoa vai elämän-
katsomustietoa -tietosivun sisällöistä on tehty kantelu Ete-
lä-Suomen aluehallintovirastolle. Ohjeistukset on laadittu 
liian epäselvästi, ne eivät sisällä kaikkea oleellista tietoa, 
niiden sisällöissä on ristiriitoja, eivätkä ne ole opetushalli-
tuksen ohjeiden mukaisia, kertoo et-opetus.fi.

Huonosta ohjeistuksesta huolimatta on kuitenkin ollut ilo 
huomata, että viime syksynä koulunsa aloittaneista uskon-
tokuntiin kuulumattomista 1-luokkalaisista noin 60 % on va-
linnut elämänkatsomustiedon, mikä on enemmän kuin mil-
lään aiemmalla vuosiluokalla Lahdessa koskaan. 
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Paras Uskonnon

ISMI EVOLUUTIO
Hannu Eklund

v altaoja ei ota juma-
liin lopullista kantaa, 
koska puuttuu tie-
to (gnosis). Allekir-
joittaneelle hän vah-
visti olevansa a gno-
sis, vailla 
tietoa, ja 

jatkoi, että niin ovat kaikki. 
Agnostismia voi opponoida 
ainakin todistajan taakal-
la. Jos väittää jotakin todek-
si, se pitää todistaa. Jos jo-
takuta syytetään murhasta, 
todistustaakka on syyttäjäl-
lä. Jos joku väittää, että Kot-
kan kaupunkia uhkaa 7-päi-
nen hirviö, taakka on hä-
nellä eikä sillä, joka pitää 
väitettä hölynpölynä. Jos 
väittää, että on jumala, taakka on hä-
nellä, ei jumalankieltäjällä.

Ateismi on jumaluskon puutet-
ta. Dosentti Matti Kamppista laina-
ten lapsi syntyy ateistina. Jos hänessä 
kehittyy jumalusko, on kysyttävä, mi-
hin jumalaan tai jumaliin hän uskoo.

Jos lähtee monijumalisuudes-
ta, paavikin on karmea ateisti, koska 
tunnustaa vain yhden jumalan. Maa-
ilmassa palvotaan tuhansia jumalper-
soonia. Raamatun Vanha testamentti 
on monijumalinen, kuten myös juuta-
laisuuden tausta.

Jos ateismin suomentaa pelkäksi 
jumaluskon puutteeksi, arvoperus-
taksi siitä ei ole, koska myönteinen 
sisältö puuttuu. Mikä sitten olisi pa-

rempi ismi? Se on sekulaarihumanis-
mi, jossa rakennetaan humaania, in-
himillistä yhteiskuntaa luonnollisten 
arvojen ja kykyjen, järjen ja tieteen 
kautta ilman yliluonnollista todelli-
suutta. Sekulaari humanismi on järki-
peräistä ja ihmiskeskeistä; demokrati-
aan, tieteeseen ja teknologiaan tukeu-

tuvaa maailmantulkintaa. Ohjenuoria 
ovat vakuuttava perustelu, perustei-
den kriittinen ja vapaa etsintä ja koet-
telu. Sekulaarihumanismia kutsutaan 
joskus positiiviseksi ateismiksi.

Sekularismi tarkoittaa myös val-
tion puolueettomuutta suhteessa 
kaikkiin katsomuksiin, sellaista yh-
teiskuntaa, jonka kaikki tuntevat 
omakseen uskonnosta ym. identitee-
tistä riippumatta.

Tästä tullaan vapaa-ajatteluun, 
jonka juuret ovat Kreikan filosofeis-
sa ja 1700-luvun valistuksessa. Va-
paa-ajattelijat eivät tunnusta uskon-
nollista uskoa eivätkä kuulu kirkkoon 
tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön 
He ajavat kirkon erioikeuksien ja eri-

tyisten valtiositeiden purkamista; 
toisaalta järjen ja tieteen voittoa tai-
kauskosta ja uskonnosta.

Vapaa-ajatteluun kuuluu yksilön-
vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmu-
kaisuuden vaatimus. Uskonnonvapa-
us ei koske vain uskonharjoitusta vaan 
myös vapautta olla erossa siitä. Tasa-

vertaisuus koskee myös or-
ganisaatioita. Millään kirk-
kokunnalla ei saa olla erioi-
keuksia verrattuna muihin 
aatteellisiin yhteisöihin, us-
konnollisiin ja maallisiin.

Laajassa mielessä vapaa-
ajattelijat kuuluvat paitsi 
kansainväliseen rauhanliik-
keeseen myös demokratia-
liikkeeseen. Ote Paul Kur-
zin luonnosteleman, 58 
tutkijan allekirjoittaman 
sekulaarihumanistisen ju-

listuksen johdannosta: ”Julistus puo-
lustaa vain sellaista sekulaaria huma-
nismia, joka sitoutuu demokratiaan. 
Se vastustaa kaikenlaisia uskomuksia, 
jotka etsivät arvoilleen yliluonnol-
lisia sanktioita tai kannattavat dik-
tatuurihallintoa.” Vapaa-ajattelijain 
liitto levitti julistusta 80- ja 90-lu-
vuilla.

Vapaa-ajattelijat eivät ole keske-
nään kaikesta samaa mieltä, mutta 
niin on kaikissa yhteisöissä, ja hyvä 
niin! Yhteiset näkemykset ovat kui-
tenkin hallitsevia. Kaikkia yhdistänee 
kaksi perusasiaa: uskonnottomuus ja 
sekulaarin valtion ihanne. Nämä viisi 
sanaa riittänevät syyksi kuulua jouk-
koon.

Paavikin on  
karmea ateisti!

Universumissa kaikki kehittyy hitaasti, mutta vääjäämättömästi. 
Koskeeko evoluutio myös kulttuuria, ajatuksia ja ideoita?

Tähtimies Esko Valtaoja, joka 15.10. 
veti Kotkan kirjaston auditorion 
täpötäyteen, kutsuu itseään 
agnostikoksi. Mitä se tarkoittaa?  
Entä ateisti, sekulaarihumanisti tai 
vapaa-ajattelija? Osmo Tammisalo

L uonnonvalinta suosii 
piirteitä, jotka auttavat 
yksilöitä lisääntymään 
muita tehokkaammin. 
Joskus värikkäimmillä 
pyrstösulilla saa eniten 
jälkeläisiä, joskus rat-
kaisevaa on kyky kaivaa 
turvallinen pesäluola. 

Myös ihmisen luomia kulttuuripiir-
teitä voidaan tutkia niiden leviämi-
sen näkökulmasta. Jotkin tavat ja aja-
tusrakennelmat säilyvät ja levittäyty-
vät muita tehokkaammin. 

Kulttuuristen tapojen omaksu-
minen vaikuttaa yleensä yksilön li-
sääntymismenestykseen. Jos joku 
ei noudata vaikkapa yhteisönsä hy-
gieniasääntöjä, hänen lisäänty-
mismahdollisuutensa 
heikkenevät. 

Silti joskus kannattaa tarkastella 
kulttuurisen tavan itsensä ”lisäänty-
mismenestystä”, irrallaan sen mah-
dollisista geneettisistä vaikutuksista. 
Uskonnot soveltuvat tällaiseen tar-
kasteluun erityisen hyvin, sillä us-
kontojen suosimat väitteet ovat var-
sin taitavia leviäjiä.

Miksi näin on? Miksi uskonnot 
ovat niin hyviä leviämään? Kyse on 
tässäkin eräänlaisesta luonnonvalin-
nasta, sopivimman eloonjäämises-
tä. Uskonnollisista tavoista ja tul-
kinnoista ovat jäljellä ne, jotka ovat 
muita tapoja ja tulkintoja paremmin 
edistäneet uskonnon leviämistä. Nä-
ennäisestä jäykkyydestään huolimat-
ta uskonnotkin ovat siis muuttuneet 

aikojen saatossa. Valintaprosessin 
myötä niistä on tullut entistä parem-
pia leviäjiä. 

Aloitetaan uskonnon evoluution 
tarkastelu sillä, miten uskonnolli-
suus voi parantaa kantajansa lisään-
tymismenestystä. Ensimmäisenä tu-
lee mieleen joillekin uskonnoille tär-
keä ehkäisykielto. Jos kielto toimii, 
se vaikuttaa vaikkapa siihen, kuinka 
suuri osa suomalaisista on lestadio-
laisia. Uskonnollisuus näyttääkin laa-
jalti olevan sidoksissa yksiavioisuut-
ta ja hedelmällisyyttä korostavaan 
pariutumisstrategiaan.

On myös väitetty, että keskimää-
räisesti katsottuna uskonnolliset ih-
miset olisivat muita aavistuksen on-

nellisempia ja terveempiä. Tä-
mäkin saattaisi edistää 

uskonnon kan-
tajien ja 
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tätä kautta myös uskonnon eloonjää-
mistä. Myös päihteiden käytön rajoit-
taminen ja avioeron hankaloittami-
nen saattaisivat toimia samansuun-
taisesti

Lisäksi uskontoihin sisältyy val-
vontaa ja rankaisua hoitavia seikko-
ja: kostonhimoisia jumalia ja kuole-
manjälkeistä elämää. Ne sel-
västi vaikuttavat ihmisten 
käsityksiin tekojen moraali-
suudesta. Moraalikäsitykset 
puolestaan saattavat edes-
auttaa ryhmän sisäistä yh-
teistyötä ja tätä kautta jäl-
leen parantaa uskonnon kan-
tajan lisääntymismenestystä. 
H. L. Menckenin lausahdus 
on kuvaava: ”Sanotaan, että 
tarvitsemme uskontoa, mut-
ta todellisuudessa tarkoite-
taan, että tarvitsemme poliisia.”

Toinen tapa uskonnolle tulla 
evolutiivisessa mielessä paremmaksi 
on saada aikaan käyttäytymistä, jo-
ka ei juuri vaikuta kantajansa bio-
logiseen kelpoisuuteen tai jopa hei-
kentää sitä – esimerkiksi selibaatti – 
mutta joka samalla kuitenkin edis-
tää uskonnon itsensä leviämistä.1 On 
selvää, että uskonnot ovat 
täynnä tämänkaltaisia ohjei-
ta ja käytäntöjä: lähetyskäs-
kyjä, rippileirien nuotioilto-
ja, mysteerien ihannoimista, 
kritiikin kieltämistä, tart-
tuvia yhteislauluja, pyhä-
kouluja, seurakuntien har-
rastuskerhoja ja niin edel-
leen. Pyhät kirjoitukset tie-
tysti pysyvät eivätkä parane, 
mutta lauluista on vähitel-
len tullut tarttuvampia ja nuotiotari-
noista koskettavampia. Uskonnoista 
on tullut parempia psykologisten tai-
pumustemme hyväksikäyttäjiä. Tun-
nettu sanonta toimii myös toisinpäin: 
kansa on oopiumia uskonnolle.

Syy, miksi tulin tätä uskonnon vi-
rusmaista luonnetta pohtineeksi, joh-

tuu eräästä muistikuvasta kouluvuo-
silta. Ala-asteella opettajanani oli 
juuri armeijasta kotiutunut harras 
uskovainen, joka parikin kertaa us-
kontotunnilla esitteli Torinon kää-
rinliinasta kertovia lehtijuttuja to-
distuskappaleena Jeesuksesta. Salk-
kuunsa hän oli liimannut näkyvän 

tarran, jonka tekstinä oli silloinen 
kirkko-slogan ”Se löytyy”. Erääl-
lä uskontotunnilla kyseinen opetta-
ja ei kuitenkaan esitelmöinyt uskon-
tonsa totuuksista. Sen sijaan hän esit-
teli Vanhan testamentin ankaria sa-
pattisääntöjä ja -rangaistuksia, joista 
hän teki pilaakin. Koko luokka nau-
reskeli ajatukselle, että kengännauho-

jakaan ei saisi sitoa sunnuntaisin. 
Tapaus liittyy uskontojen evo-

luutioon kieltämättä hyvin etäisesti. 
Mutta katsomalla asiaa uskonnon it-
sensä näkövinkkelistä tällaiset pienet 
ja arkiset tilanteet saattavat sittenkin 
osoittautua merkityksellisiksi. Se, et-
tä ala-asteen opettaja esittelee lapsil-

le kriittiseen sävyyn pyhiä kirjoituk-
sia ja uskonnollisia tapoja, saattaakin 
olla vain yksi kristinuskolle kehitty-
neistä tavoista turvata omaa menes-
tystään. Tämän näkemyksen mukaan 
pyhät kirjoitukset eivät ole tärkeitä 
ainoastaan pyhyytensä takia. Ne ovat 
tärkeitä myös siksi, että niiden sisäl-

tämien hullutusten avulla ka-
pinahenkisille lapsille voidaan 
todistella, että uskonto ja us-
kovat eivät olekaan mitään ki-
vettyneitä muinaisjäänteitä. Ne-
hän edustavat itsekriittistä ajat-
telua! Ja Jeesuskin lopulta uh-
masi sapattisääntöjä parantaen 
sairaita silloin kun häntä itse-
ään huvitti. 

Raamatun jakautuminen 
kahteen testamenttiin, vanhoil-
liseen ja uudistusmieliseen, ei 

siis ole todiste Jumalan tai hänen poi-
kansa olemassaolosta, mutta se ker-
too uskonnollisuuden muotojen käy-
mästä olemassaolon taistelusta.

Tällä tavoin uskontoihin ja usko-
musjärjestelmiin on historian saatos-
sa kasautunut lukemattomia niiden 
oppeja levittäviä hienovaraisia stra-
tegioita. Olipa uskonnollisten sään-

töjen järkevöityminen tällai-
nen strategia tai ei, se saattaa 
uskonnon itsensä kannalta ol-
la liiankin toimiva. Konstihan 
tulee vaivihkaa laimentaneeksi 
uskonnon oppeja – antaen sa-
malla tilaa sekä rationaalisuu-
den että toisaalta myös funda-
mentalistisempien oppien le-
viämiselle. Aika näyttää, mitä 
maailmankatsomusten mark-
kinoilla tulee tapahtumaan. Ra-

tionalismi tuskin koskaan lisää kanta-
jansa lisääntymismenestystä, mutta 
ainakin ajoittain sekin tuottaa itsen-
sä leviämistä edistäviä tapoja ja tari-
noita. Luultavasti rationalismi tulisi 
houkuttelevammaksi, jos sekin osaisi 
valjastaa ihmiselle luontaisen lähim-
mäisenrakkauden käyttöönsä.
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Uskontoihin liittyy 
valvontaa ja  

rangaistuksia.

Miksi uskonnot ovat  
hyviä leviämään?

1) Juhlalliset selibaattiriitit saattavat olla historiallisesti yhteydessä pelkoon, että uskonnollisille johtajille an-
nettu valta poikisi heille kohtuuttomasti lisääntymismahdollisuuksia. Papistolta vaaditusta selibaatista on siis 
saattanut koitua geneettisiä etuja muille yhteisön jäsenille. Ja onpa uskonnollisella johtajalla usein myös yli-
vertaiset kyvyt auttaa omia sukulaisiaan. Siksi selibaatti ei välttämättä olekaan biologinen mysteeri eli selitys-
tä vaativa ”geneettinen itsemurha”. Viime vuosina on toki spekuloitu sellaisellakin ajatuksella, että selibaatti-
lupaus ei monille papeille tarkoita mitään, koska heidän luontaiset kiinnostuksenkohteensa ovat jo valmiiksi 
muualla kuin aikuisissa heterosuhteissa.
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laisaloitteen mainosvideoiden tuot-
tamiseksi, Helsingin vapaa-ajatteli-
joille osallistumista varten Maailma 
kylässä –tapahtumaan toukokuussa 
2014 Helsingissä sekä Kotkan vapaa-
ajattelijoille yleisötilaisuuden järjes-
tämisestä.

Hautausmaa- ja 
juhlapuhuja- 
avustuksia 
Avustuksia tunnustuksettomien hau-
tausmaittensa perusparannuksiin on 
myönnetty Kainuun, Keski-Suomen 
ja Kotkan vapaa-ajattelijoille. Lisäksi 
on myönnetty avustuksia muutamal-
le uskonnottomalle juhlapuhujalle. 

Sääntöasioita
Hallitus on valmistuttanut uudet jä-
senyhdistysten mallisäännöt, jotka 
on ennakkotarkastettu. Ne on lähe-
tetty yhdistyksille.

Hallitus on myös uusinut liiton 
säännöt, jotka ovat parasta aikaa en-
nakkotarkastuksessa. Säännöt lähete-
tään myöhemmin yhdistyksille ja ne 
on tarkoitus antaa kesän liittokoko-
ukselle hyväksyttäväksi.

Liittokokous
Liittokokous pidetään kesäkuun 14.-
15. päivinä Tampereella Hotelli Ro-
sendahlissa. Tarkemmat ohjeet tule-
vat jäsenyhdistyksille keväällä. 

Jäsenyhdistykset
Liitossa on tällä hetkellä 25 jäsentä 
eli jäsenyhdistystä. Liittohallitus kat-
soi kokouksessaan 25.1.2014 Vaasan 
Vapaa-ajattelijat ry:n liiton sääntö-

jen § 5 mukaisesti eronneeksi liitosta, 
koska yhdistys ei ole maksanut liitol-
le liittomaksuaan kolmena edellisenä 
peräkkäisenä vuotena. 

Educa
Liitto oli jälleen esillä opetusalan 
Educa -messuilla 24. - 25.1.2014. 
Tällä kertaa keskityimme kansalais-
aloitteen kannattajien nimien kerää-
miseen. Jaoimme noin 400 aloitetta 
tukevaa rintamerkkiä ja saimme 40 
kannatusta. Lisäksi jaoimme aloit-
teen esitteitä, joiden toisella puolel-
la on puolivalmiiksi täytetty kanna-
tusilmoitus, jotta sen voi helposti 
täyttää ja lähettää, kun siihen on pa-
remmin aikaa. Liitto maksaa näin toi-
mitettujen kannatusilmoitusten pos-
tikulut. Vielä ei ole tiedossa, kuinka 
moni on lomakkeen postiin laittanut. 
Myös liittomme lehtiä ja esitteitä me-
ni aloitteen markkinoinnin ohessa 
jonkin verran. Messuilla vieraili lä-
hes 14000 kävijää.

on tammikuun kokouksessaan päättänyt mm. seuraavaa
Liittohallitus
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Vapaa-ajattelijain liitto on loppusyksyn ja alkutalven akana 
antanut lukuisia kannanottoja ja lausuntoja ja toimittanut 
niistä lyhyet tiedotteet medialle. Kannanotot ovat tarkemmin 
luettavissa liiton sivustolla.

Ei tukiaisia evankelis-
luterilaiselle kirkolle 
Tiedote 29.11.2013
Vapaa-ajattelijain liitto ei kannata työ-
ryhmän ehdotusta luterilaisen kirkon 
120 miljoonan euron könttätuesta 
korvauksena kirkon ns. yhteiskunnal-
listen tehtävien hoitamisesta. Liitto 
esittää, että jokaista tehtävää ja tukea 
tarkastellaan kriittisesti omassa asia-
yhteydessään. Liiton mielestä väestö-
kirjanpidon voi hoitaa väestörekiste-
ri ja hautaustoimi tulisi kunnallistaa. 
Kirkollisveron kannosta verottajalle 
maksettavaa korvausta ei liiton mie-
lestä ole mitään syytä alentaa.

Antakaa kirkolle 
rahankeräyslupa 
Lausunto  
sisäasiainministeriölle 16.12.2013
Vapaa-ajattelijat kannattavat nykyi-
sille valtiokirkoille oikeutta järjestää 
rahankeräyksiä, mikäli samalla suun-
taudutaan näiden kirkkojen julkisoi-
keudellisten etuoikeuksien poistami-
seen. Lähtökohtana tulee olla yhden-
vertaisuus. Samasta syystä ei pidä 
kieltää myöskään yksittäisiä seura-
kuntia keräämästä rahaa. Nykyinen 
laki on omiaan pikemminkin häivyt-
tämään keräyksen toimeenpanijan, 
kun kirkot kuitenkin keräävät rahaa 
epäsuorasti esim. lähetysjärjestöjen 
kautta.

Uskonnottomuus 
huomioon 
opettajakoulutuksessa
Kannanotto 3.1.2014
Liitto on antanut kommenttikannan-
oton opettajakoulutuksen demokra-
tia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehit-
tämisen selvityshenkilöille. Liitto pi-
tää Opetusministeriön

asettamia kehittämistavoitteita tär-
keinä ja painottaa kommenteissaan 
uskonnottomien yhdenvertaisen 
kohtelun sekä uskonnon ja omantun-
non vapauden huomioon ottamista 
ihmisoikeuskasvatuksessa. Uskon-
nottomien katsomuksellisia oikeuk-
sia on liiton mielestä vuosikymmen-
ten varrella väheksytty niin opetta-
jakoulutuksessa kuin koulutusins-
tituutioissa ylipäätään, eikä uusia 
ihmis- ja perusoikeuksia ole täl-
tä osin vielä täysimääräisesti alettu 
soveltaa sen paremmin varhaiskas-
vatuksessa, perusopetuksessa kuin 
lukiokoulutuksessakaan. Kriittistä 
huomiota saa mm. oppilaitosten toi-
mintaansa liittämä luterilainen us-
konnonharjoitus.

Lukion tuntijakoa 
koskevan 
asetusluonnoksen 
kommentointi
13.1.2014 
Vapaa-ajattelijain Liitto on lähettä-
nyt Oikeuskanslerinvirastolle seu-
raavan kysymyksen:

Vuonna 1998 säädetyn lukiolain 
mukaan lukion oppimäärään kuuluu 
mm. "- - matemaattis-luonnontie-
teellisiä opintoja, humanistis-yhteis-
kunnallisia opintoja, uskontoa tai elä-
mänkatsomustietoa - -". Lakia edeltä-
vä hallituksen esitys 86/1997 toteaa: 

"Tarkoituksena on, että opiskelijal-
le pakolliset aineet säilyvät nykyisel-
lään." Tarkempi tuntijako säädetään 
asetuksella.

Opetusministeriön työryhmä on 
laatinut esityksen asetuksesta luki-
on uudeksi tuntijaoksi. Esityksen 
mukaan uskontoa tai elämänkatso-
mustietoa tulisi opiskella pakollise-
na ainakin yksi kurssi, mutta vaihto-
ehdoissa A ja B esimerkiksi fysiikan, 
kemian ja biologian tai filosofian, his-
torian ja yhteiskuntaopin voisi jättää 
täysin opiskelematta.

Voidaan kysyä, noudattaako esi-
tetty asetus lain henkeä ja kirjainta, 
vai ohittaako valtioneuvosto tosiasi-
allisesti eduskunnan päätösvallan jät-
tämällä useita matemaattis-luonnon-
tieteellisiä tai humanistis-yhteiskun-
nallisia aineita pois pakollisesta oppi-
määrästä.

Vapaa-ajattelijat 
oikeusasiamiehen 
päätöksestä: Tärkeä askel 
pois pakkouskonnosta – 
ratkaisu silti puolinainen

14.1.2014
Uskonnonharjoituksen pakollisuu-
den poistaminen Puolustusvoimis-
sa on tärkeä askel parempaan, vaikka 
jääkin puolitiehen. Näin kommentoi 
Vapaa-ajattelijain liitto eduskunnan 
oikeusasiamiehen päätöstä. Kun kir-
kon jäsenten velvollisuus osallistua 
uskonnonharjoitukseen kuten har-
tauksiin ja jumalanpalvelukseen sekä 

”kirkollisen työn” oppitunneille pois-
tuu, uskonnonvapaus ja yhdenvertai-
suus kehittyvät puolustusvoimissa 
myönteisesti. Nykyinen käytäntö on 
painostava. Vaihtoehtona olevan elä-
mänkatsomustiedon tulee päätöksen 
mukaan olla aidosti tarjolla kaikille.

Yhdenvertainen Suomi 
-kansalaisaloite: Uskonto 
tai vakaumus on saatava 
pitää yksityisasiana
Tiedote 22.1.2014
Uskonnonvapauteen kuuluu yhtääl-
tä, että jokaisella tulee olla oikeus ker-
toa uskostaan ja uskonnostaan muille. 
Toisaalta uskonnonvapauteen kuuluu 
myös yksityisyyden suoja, jonka mu-
kaan ketään ei tule saattaa tilanteeseen, 
jossa hän joutuu vasten tahtoaan ker-
tomaan tai muuten paljastamaan us-
kontonsa tai vakaumuksensa. Olemme 
tottuneet siihen, että poliittista mieli-
pidettä tai seksuaalista suuntautumista 
ei tarvitse paljastaa, ellei itse halua. Us-
konnon tai vakaumuksen joutuu Suo-
messa kuitenkin vielä paljastamaan 
monissa paikoissa tahtomattaan.

Oikeus yksityisyyteen 
”uskonasioissa”
Tiedote 30.1.2014
”Kunnan toiminta on uskonnollisesti 
tunnustuksetonta.” Tällaista lisäystä 
kuntalakiin esittää Vapaa-ajattelijain 
liitto lausunnossaan kuntalain koko-
naisuudistuksesta. Perusteluina eh-
dotukselle ovat vaatimus yhdenver-
taisuudesta ja yksityisyydestä sekä 
yleinen mielipiteiden kehitys 2000-lu-
vulla. Kansalaisten kohtelu yhdenver-
taisesti riippumatta heidän uskonnos-
taan tai vakaumuksestaan (Perustusla-
ki 6 §) edellyttää myös kunnilta katso-
muksellisen neutraliteettiperiaatteen 
noudattamista. Yksittäistä uskontoa 
ei saa suosia eikä syrjiä. Perusoikeuk-
sia tulee edistää myös lainsäädäntötoi-
min (Perustuslaki 22 §), mihin kunta-
laki antaa mahdollisuuden.

Uskonto historiaan 

5.2.2014
Vapaa-ajattelijain liitto kannattaa filo-
sofian, elämänkatsomustiedon, histo-
rian ja yhteiskuntaopin sekä luonnon-
tieteiden opetuksen pakollisuutta lu-
kiossa yleissivistyksen turvaamiseksi. 
Sen sijaan uskonnon kurssit on syy-
tä lopettaa; uskontoja kulttuurisena ja 
historiallisena ilmiönä on mahdollista 
käsitellä muiden oppiaineiden yhtey-
dessä. Liitto on antanut lausuntonsa 
lukion tuntijakoehdotuksesta.
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Esa Ylikoski

K irjoitin viime numeros-
sa YK:n julistaman hel-
mikuun 1. viikon suo-
menkielisestä nimestä. 
Suomessa teemaviik-
koa oli kolmena edel-
lisenä vuonna vietetty 

”uskontojen välisen yh-
teisymmärryksen” nimellä. Nyt ni-
meksi tuli viime tingassa, aikamoisen 
väännön jälkeen esittämämme YK:n 
perusajatuksen mukainen ”Uskonto-
jen ja katsomusten yhteisymmärryk-
sen viikko 2014”. 

Vapaa-ajattelijat ja Humanistiliit-
to olivat siltä pohjalta nyt mukana 
eräissä yhteistapahtumissa. Alustin 
Uskonnonvapaus ihmisoikeutena -se-
minaarissa uskonnonvapauslainsää-
dännön kehityksestä. Helsingin vapa-
rit oli esillä katsomusfoorumin torilla. 

Vuoden 2015 viikon valmisteluun 
on tätä vuotta paremmat lähtökoh-
dat, kun jo nyt tiedetään teema. Va-
paa-ajattelijat ja humanistit voisivat 
olla järjestämässä tapahtumia use-
ammallakin paikkakunnalla. Liitto 
on myös hakenut Ulkoasiainministe-

riön globaalikasvatusrahoista pientä 
avustusta viikon valmisteluun. 

Yhteisymmärrys ei tarkoita, että 
oltaisiin samaa mieltä, vaan sitä, että 
ymmärretään paremmin toisten kat-
somuksellisten ryhmien lähtökohtia. 
Vapaa-ajattelijain kannalta on tärke-
ää tuoda esiin omia ihmisoikeuspe-
rustaisia lähtökohtiamme, koska lin-
jastamme on viljalti myös virheelli-
siä käsityksiä ja tulkintoja. Tästä voi 
kertoa seuraavan esimerkin. 

Uskonnonvapausseminaarissa 
kerroin, miten uskonnonvapauden 
ns. negatiivinen ulottuvuus, vapaus 
uskonnosta on viimeisen 150 vuo-
den aikana edennyt hitaasti askel as-
keleelta ja miten vieläkin Suomessa 
on ihmis- ja perusoikeuksien valossa 
tiettyjä olennaisia puutteita. Olin lä-
hettänyt myös ennakkomateriaalina 
esitykseni koko viikon taustaverkos-
tolle. Niinpä eräs vähemmistöuskon-
non edustaja paheksui viestissään jo 
etukäteen esitykseni ”uskonnonvas-
taista henkeä”. Tähän saatoin vasta-
ta tilaisuuden jälkeen näin:

”Uskonnottomien järjestöjen esittämät 
ihmis- ja perusoikeusperustaiset kehittä-
misehdotukset kohdistuvat "vaatimuk-

sina" valtioon ja kuntaan, ei suinkaan 
uskontoihin, ei edes enemmistöasemas-
sa olevaan ev.lut. kirkkoon sinänsä. Tä-
mä on tärkeä erottelu. Ymmärrämme et-
tä kirkoilla on "lähetyskäskynsä", jota ne 
pyrkivät toteuttamaan.

Yhdenvertaisuusperiaatteesta seu-
raa, että julkisen vallan ei tulisi suosia 
tai syrjiä mitään yksittäistä uskontoa tai 
katsomuksellista ryhmää. Ei edes enem-
mistöryhmää. Se takaisi kaikkien va-
pauden ja "reilun peilin" eri katsomuk-
sille. Yhteiskunta (kansalaisyhteiskunta) 
on eri asia kuin julkinen valta (valtio ja 
kunta).

Erityisesti uskonnon harjoittamisen 
(jumalanpalvelus, hartaus) tulisi olla 
yksilön, perheen ja yhteisön asia, ei julki-
sen vallan (valtio, kunta) järjestämä asia. 
Tietääkseni mikään kunta tai kunnan yl-
läpitämä koulu ei järjestä juutalaista us-
konnonharjoitusta, vaan se tapahtuu sy-
nagogissa juutalaisten seurakuntien ja 
seurakuntalaisten itsensä toimesta kou-
lutyöpäivän ulkopuolella. Se on erittäin 
ok meille, ja ilmeisesti myös Teille. 

Ja ihmisellä tulisi olla myös oikeus ha-
lutessaan pitää uskonnollinen tai uskon-
noton katsomuksensa omana tietonaan 
(kuin myös tuoda julki); julkisen vallan 

ei tulisi järjestää tilannetta, jossa yksi-
lö tai perhe joutuu vasten tahtoaan suo-
raan tai välillisesti ilmaisemaan, ovatko 
uskossa ja miten vai eivätkö ole. 

Tämä oikeus yksityisyyteen "uskonasi-
oissa" voi olla tärkeää myös suurten kat-
somusryhmien sisälläkin ole-
vien suurten uskomuskäsi-
tysten erojen ja niiden edus-
tajien jopa kärjistyneiden 
suhteiden välillä. Esimerkik-
si ev.lut. kirkon jäsenet ajat-
televat hyvin monella tavalla 
monesta asiasta (esim. homo-
seksuaalisuus tai uskontun-
nustuksen eräät ydinkohdat). 
Myös islamilaisuuden sisäl-
lä on tietääkseni suuria ero-
ja katsomuksissa ja identitee-
teissä (esim. kaikki itseään muslimeina 
pitävät naiset eivät käytä huivia).”

Tämän jälkeen sain esitykseni en-
nakkokritisoijalta verkoston sähkö-
postiryhmässä seuraavan vastauksen:

Täytyy myöntää, että tämä esiin nos-
tamasi problematiikka ei ole minulle en-
nen näyttäytynyt, enkä ole kokenut ongel-
maksi esim. kristillisen uskon suurta roo-
lia julkisessa tilassa. Olen ajatellut, että 
kun kerran ollaan suomalaisia ja asu-
taan Suomessa, niin se kirkon asema on 
ikään kuin "annettu" ja kuuluu asiaan. 
Jännä huomata, että joitakin 
se haittaa. Mutta mielipiteitä 
on yhtä monia kuin on ihmisiä 
eikä siinä sinänsä ole mitään 
ongelmaa. … Toivotan onnea 
omassa missiossasi. Aina oppii 
uutta näköjään.”

Tällainen esimerkki puol-
taa käsitystä, jonka mukaan 
vapaa-ajattelijain ja huma-
nistien kannattaa keskus-
tella myös erilaisen uskon-
nollisten piirien edustaji-
en kanssa. Ei tietenkään 
niin, että yrittäisimme saa-
da heitä luopumaan uskos-
taan. Katsomuksellinen keskustelu 
on asia erikseen. Kerromme vain, et-
tä ihmisoikeuspoliittiset tavoitteet ei-
vät kohdistu uskontoja vastaan, vaan 
kritiikkimme kohdistuu valtiovallan 
ja kuntien toiminnan ajastaan jälkeen 
jääneisiin piirteisiin.  Kun säädöksiä 
on paranneltu vuosikymmenestä toi-
seen, sen työn jatkamiselle on yhä 
tarvetta.

Edellä sanottu ei tarkoita sitä, että 
me vapaa-ajattelijat emme voisi käy-
dä uskontokriittistä, katsomuksellis-
ta tai poliittista keskustelua tai puut-
tua aktiivisesti uskonto- tai kulttuu-
riperustaisesti ilmeneviin ihmisoi-

keusloukkauksiin, joita ilmenee eri 
puolilla maailmaa. Sillekin on toki ti-
laa 365 vuorokautta vuodessa. 

Maailmankatsomuksellinen kes-
kustelu maailmankuvan, elämänkat-
somuksen ja etiikan perusteista on 
tietysti jyrkästi sallittua ja toivotta-
vaa yhteiskunnassa myös uskonnot-
tomista ja sekulaarihumanistisista 
lähtökohdista. Toki katsomukset ja 
keskustelut niistä ovat meillä uskon-
nottomilla nimenomaan yksilöiden 
asia, ja järjestömme puolestaan kiin-

nittävät päähuomion ihmis- ja perus-
oikeuspoliittisiin ongelmiin ja niiden 
poistamiseen.

Maailmanlaajuisiin ongelmiin rea-
goimista on ikävä kyllä kosolti syitä 
lisätä, mutta onneksi meillä on myös 
kansainvälisiä järjestöjä, jotka teke-
vät sitä myös meidän tuellamme.

Kansainvälinen humanistinen ja 
eettinen unioni pitää ison, kolmen 

vuoden välein järjestettävän kon-
gressin elokuussa 2014 Oxfordis-
sa. Vapaa-ajattelijain kansainvälinen 
yhdistys kokoontuu heti sen jälkeen 
Lontoossa. Vapaa-ajattelijain liit-
to on jäsenenä myös Euroopan hu-

manistisessa federaatios-
sa, joka tekee hyvää työtä 
mm. vaikuttamalla Euroo-
pan neuvostoon ja Euroo-
pan unioniin.

Meidän kannattaa no-
teerata positiivisesti, keitä 
Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuin EIT luonnehtii 
uskonnottomiksi. Meitä 
ovat EIT:n mukaan ateis-
tit, agnostikot, skeptikot 
ja uskontojen suhteen vä-

linpitämättömät. Siinä kokonaisuu-
dessa jälkimmäinen ryhmä on poliit-
tisten tavoitteiden edistymisen kan-
nalta mitä tärkein. Se ei määritelmän 
mukaan ole erityisen kiinnostunut 
maailmankatsomuksellisista keskus-
teluista. Moni on asioita ehkä aika-
naan pohtinutkin - ja sitten todennut, 
että kannattaa keskittyä elämään tätä 
ainoaa elämää.

Miten uskontojen suhteen välin-
pitämättömät saisi ainakin pienessä 
määrin aktivoitua tukemaan ihmisoi-

keuspoliittisia uudistuksia, 
edes pienin teoin? Ehkä yk-
si keino olisi korostaa, että 
katsomukset ovat yksityis-
asia ja että tätä oikeutta täy-
tyy puolustaa 

Toinen motiivi voisi liit-
tyä lapsiin. Joidenkin van-
hempien välinpitämättö-
myyttä saattaa ravistel-
la, jos päiväkodin tädit tai 
sedät toistuvasti kyselevät, 

”saako lapsi osallistua” ja sit-
ten taas, ”saako lapsi osal-
listua” pyhäkouluun, pik-
kukirkkoon, seurakunnan 

nukketeatteriin tai ”valokuvaseikkai-
luun”. Tällainen on yhä arkipäivää jo-
pa Helsingissä, myös kouluissa. 

Ravistelu voisi onnistua, jos on-
nistumme herättelemään asiaa myös 
julkisuudessa. Julkisuutta on ja tuo 
myös Yhdenvertainen Suomi -kan-
salaisaloitteen nimien kerääminen 
turuilla ja toreilla. Nyt on tullut ai-
ka myös jalkautua.

Vapaa-ajattelu on 
ihmisoikeuskysymys.

”Saako lapsi  
osallistua  

pyhäkouluun?”

Keskustelu ja 
jalkautuminen

TARPEEn




