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VAPAA-AJATTELULLA
MENEE HYVIN...
Nyt vapaa-ajattelijoiden pitää käyttää tilaisuus hyväkseen ja ajaa omia
tavoitteitaan, koska nykyisessä tilanteessa yhteiskunta ja päättäjät ovat
huomattavasti vastaanottavaisempia
rajuillekin muutoksille uskonnon ja
valtionkirkkojen asemaan. Vapaa-ajattelijoiden tuleekin jatkaa työtään uskonnottoman ja vakaumuksellisesti
tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta,
entistä äänekkäämmin ja näkyvämmin.
Tehdään yhdessä yhteiskunnasta entistä parempi paikka kaikkien elää –
nyt se on lähempänä kuin vuosisatoihin.
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Ja tulevaisuudessa vielä paremmin.
Tähän johtopäätökseen on helppo tulla, kun katsoo vapaa-ajattelijaliikkeen
kehitystä viimeisten viiden vuoden ajalta. Toiminta ja aktiivien määrä on kasvanut ja vapaa-ajattelijat saavat aikaan jotain konkreettista. Vapaa-ajattelijat ovat merkittävästi kunnostautuneet internetissä, joskin myös muu toiminta osoittaa selvää vilkastumista.
Vapaa-ajattelijoissa on monenlaisia
osaajia yhteiskunnan eri aloilta, joten
heidät pitää aktivoida mukaan toimintaan entistä tehokkaammin.
Myös yhteiskunnallinen keskustelu
uskonnosta ja uskonnon asemasta
yhteiskunnassa on selvästi vilkastunut.
Tähän ovat tietenkin syynä olleet valtaosaltaan muut tahot kuin vapaa-ajattelijat. Syyskuun 11. päivää vuonna
2001 voidaan pitää merkittävänä
käännekohtana, koska silloin kouriintuntuvasti tuli osoitettua, kuinka vaarallinen asia uskonto todellisuudessa
on. Uskovainen tuttavani sanoi, että
WTC –tornien isku, George Bushin ristiretki Irakissa ja Muhammedin kuvista noussut kansainvälinen kriisi ovat
hyvin ongelmallisia tapahtumia uskovaisille ihmisille, koska ulkopuolisen
silmin näyttää, että kaikki uskovaiset
ovat jotenkin omituisia. On todella
hyvä, että uskovaiset itse todistavat itseään vastaan, eikä vapaa-ajattelijoiden tarvitse selittää, miksi uskonnon
pitäisi olla yksityisasia ja yhteiskunnan
sekulääri ja uskonnoista riippumaton.
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Voimme vain arvailla, kuka olisi saattanut olla se henkilö, jonka uteliaisuus
kasvoi niin suureksi, että hän uskalsi
raottaa erään Jeesuksen alushousujen
nyöriä. Kaikesta huolimatta hän oli se
ihminen, joka ensimmäisenä loihtios
lausumaan: “Jeesus on Herra!”
Erityistä tämän kalsareihin kurkkijan
sanomassa on, että hän mainitsi herran oikein isolla hoolla. Se antaa puolestaan viitteitä, että Jeesuksen perhekalleudet eivät olleet prinssinakkiluokkaa vaan edustivat jykevää, joonialaista rakennustyyliä.
Toisaalta urkkijan lausuma saattaa
viitata myös siihen, että tämä kyseinen
Jeesus lienee ollut sellainen henkilö,
jonka persoonalliset ominaisuudet
ovat antaneet muille vääriä viitteitä
hänen sukupuolestaan. Vasta kurkkaus pöksyihin toi lopullisen todisteen, ja
yllätti näkijän 5-0.

Joissakin spekuloinneissa on arveltu, että ensimmäisenä Jeesuksen kalsareihin pääsi käsiksi Maria Magdalena. Tuo ilotytöksi väitetty typykkä lienee jo väitetyn ammattinsa puolesta
hallinnut oikeaoppiset otteet poistaa
alusasujen tuottamat esteet.
Muutamissa kirjoituksissa kerrotaan
Marian kuivailleen hiuksillaan Jeesuksen vastapestyjen varpaiden välejä.
Väitteiden mukaan Maria siis oli ammatiltaan prostituoitu, eikä kosmetologi, joten kirjoituksista on ehkä jätetty kattava kolmijalkahoito pois ja tyydytty vain toteamaan jalkojen kuivaus. Tarinankertoja on saattanut hienovaraisuuden nimissä poistua toviksi ja
hän on palannut vasta, kun Maria on
jo sukimassa uroonsa sulkia. Maria
tunsi sisimmässään, että kyseinen Jeesus on Herra.

Pakina
den julki kaikille. Heteroksi tottuneena ja siksi näkemästään syvästi pettyneenä Juudas hirttäytyi lähimpään
puunoksaan.
Kykenemme näin vain pohtimaan,
mistä Jeesus on Herra -lausahdus
juontuu, mutta totuuden nimissä kuitenkin tieteellisin menetelmin. Tätä
kautta asiaa tarkastellen on fakta, että
Jeesus on Herra, eikä Rouva, mikä
antaa nykypäivän vanhemmille tietynlaista turvallisuutta heidän valitessaan
etunimiä lapsilleen. Joku uunohan voi
innostua tyrkyttämään Jeesustakin poikaselleen nimeksi. Syystä jotkut toistelevat tuota lausetta alituiseen, koska
sillä kuria Jeesus ei pääse pienessä
dementiassakaan vaihtamaan sukupuoltaan.
Tapio Aho

- Timo Vuorinen
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Saattaahan toisaalta olla niinkin, että
Jeesuksen housuihin kurkkasi himokas
mies. Jeesus näytti ehkä niin kovasti
naiselta, että tätä kautta avautuu aivan uusia näkökulmia ratkaista ongelma: Kyseinen Jeesus kaveerasi 12
miekkosen kanssa. Sellainen miesjoukko ei kiinnostu höpöjä hassuttelevasta
miehestä niin paljon, että lähtisi kuljeksimaan pitkin maakuntia vain kuunnellakseen luikuria päivät pitkät. Sen
sijaan naisen perässä miehet menevät
vaikka mihin.
Poloinen miesjoukko luuli siis Jeesusta naiseksi ja seurasi tätä tietynlainen meininki mielessään kuin hai laivaa. Kaikilla oli suurena haaveena
päästä asiaan ensimmäisenä. Lopulta
Juudas Iskariot uskalsi katsoa Jeesuksen kalsareihin ja huudahti: “Jeesus on
Herra!” Sehän toi karmaisevan totuu-
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Paavi ja George W. Bush tapasivat toisensa. Paavi kysyi
presidentiltä: “Uskotko Jumalaan?”, johon Bush vastasi:
“Älä hulluja kysele, jokainenhan meistä uskoo itseensä.”

PAPPI VS. PAKANA - KESKUSTELUA IHMISEN MORAALISTA
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Tämä on ensimmäinen osa vuoden 2006 Pakanasanomissa julkaistavaa juttusarjaa, jossa pappi ja vapaa-ajattelija keskustelevat
erilaisista uskontoon ja uskonnottomuuteen liittyvistä teemoista.
Keskustelut aloitetaan vuorotellen, joten molemmat osapuolet pääsevät esittämään näkemyksiään ja vastaamaan toisen kannanottoihin. Avoin vuoropuhelu uskontoon sitoutuneiden ja uskonnottomien välillä on tarpeellista, jotta voisimme ymmärtää ja hyväksyä toistemme tavan hahmottaa maailma.

USKONNOTON ETIIKKA
Vanhastaan on väitetty, että ilman uskontoa ei ole moraalia. Jos
ihmisille ei anneta suoria käskyjä kuinka toimia, niin elämä menee
pelkäksi hulinaksi ja rikollisuus rehottaa. Tämä ajatusrakennelma lähtee olettamasta, että ihminen on täysin kykenemätön elämään moraalisesti ilman ylhäältä annettuja ja uskonnolla ideologialla perusteltuja käskyjä ja normeja. Kaikissa uskonnoissa on monenlaisia sääntöjä, miten elää säädyllinen ja kunnollinen elämä. Näiden sääntöjen
ja ohjeiden kerrotaan olevan jonkin viisaan ja metafyysisen olennon
oivalluksia, jotka sitten on kerrottu ihmisille. Koska käskyt, säännöt ja
ohjeet ovat jumalallisia, on niitä vastaan rikkominen kapinointia tuota jumalaa vastaan.
Uskonnoille tyypillinen moraalikäsitys johtaa helposti hyvin mustavalkoiseen maailmaan, jossa moraalin piiriin päästetään vain ne ihmiset, elämänmuodot ja tavat, jotka aikoinaan pyhissä kirjoituksissa
hyväksyttiin. Uskontoon perustuva moraali ei mahdollista ihmiskäsityksen ja arvojen muuttumista, mikä on hyvin nähtävissä vaikeutena
hyväksyä homoseksuaalinen rakkaus rakkauksien muotojen joukkoon.

Ihminen on moraalinen eläin
Nykytietämyksen mukaan ihminen kykenee joihinkin moraalisiin
päätelmiin aivan luonnostaan, eli ihmisen biologia ja psykologia estää ihmistä tekemästä tiettyjä epämoraalisena pidettyjä tekoja. Tästä
hyvänä esimerkkinä on sukurutsan välttäminen. Eläimille, ihminen
mukaan luettuna, on muodostunut evoluution kautta sisäsiittoisuuden kammo. Tämä on hyvin luonnollista, koska lähisukulaisten kanssa pariutuminen aiheuttaa suuren vaaran periä vaarallisia ja jopa
tappavia geneettisiä vikoja. Luonnon valinta on toiminut tässä tapauksessa niin, että jäljelle jatkamaan ihmisen sukua ovat jääneet ne,
joilla on taipumus pariutua omaa lähipiiriä kauempaa. Tässä tapauksessa ei suoranaisesti voitaisi puhua moraalista, koska sukurutsan
välttäminen on johdettavissa ihmisen biologiasta. Raamatussa kerro-

Uskonnottoman moraalin mahdollisuus
Kaikkia moraalisia ohjeita ei tietenkään voida perustella ihmisen
biologiasta ja psykologiasta lähteviksi. Tarvitaankin jokin mekanismi, joka mahdollistaa sellaisen moraalisen normiston muodostumisen, joka palvelisi mahdollisimman hyvin mahdollisimman suurta
joukkoa ihmisiä ja muita elämänmuotoja.
Uskonnoton moraali muodostuu aina ihmisten kautta ja vuorovaikutuksessa. Näin ollen moraalinormiston muodostuminen esille tulleisiin tilanteisiin ja asioihin kestää aina oman aikansa ja saattaa
kääntyä alkutilanteen vastakohdaksi. Asia, jolle ollaan muodostamassa normistoa on luonnollisesti alussa vieras, eikä siihen osata
ottaa lopullista tai edes hyvää kantaa. Asiaan tutustuminen ja sen
tutkiminen ja siitä keskustelu luo käsityksen, mihin suuntaan moraalista normistoa tulee kehittää. Uskonnoton moraali on aina siinä
hetkessä oleva ja vain niillä reunaehdoilla pätevä, jotka ovat vallitsevia siinä hetkessä. Tiedon lisääntymisen ja pohdinnan tulee antaa
vaikuttaa moraaliseen koodistoon, näin se päivittyy vastaamaan uutta
tilannetta.

Hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka moraali voidaan muodostaa alussa uudelle ja vieraalle asialle, on suhtautuminen tupakkaan. Tässä
asiassa on tapahtunut täydellinen suunnan muutos vuosien varrella.
Tupakka tuli Eurooppaan löytöretkeilijöiden mukana ja aluksi tupakan polttamista pidettiin jopa terveyttä edistävänä ja sillä yritettiin
torjua vaarallisia tauteja, kuten paiseruttoa. Vähitellen kuitenkin huomattiin, että tupakan poltolla ei ole terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Tupakan polttoa saatettiin kritisoida epäsiistinä tapana, mutta
kukaan ei ilmeisesti tullut ajatelleeksi, että tupakan savu on vaarallista sekä polttajalle että sivullisille.
Toisen maailmansodan jälkeen saatiin tutkimustietoa, joka osoitti,
että tupakoinnilla ja keuhkosyövällä on syy-seuraussuhde. Kun huomattiin, että tupakansavu on vaarallista sivullisille, tuli tarve rajoittaa
tupakanpolttoa työpaikoilla ja ravintoloissa. Nykyisin tupakalla on
hyvin huono maine ja tupakanpolttoa tullaan tulevaisuudessa rajoittamaan entisestään.
Petri Karisma
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taan, että Mooses kielsi sekaantumasta lähisukulaisiin - kohta, jonka kristityt väittävät osoittavan uskontonsa ylivertaisuuden. Tässä tapauksessa Mooses on vain kirjannut itsestäänselvyyden, eikä siitä
voida antaa sen kummempaa kunniaa.
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MORAALIA - USKONNOLLA TAI ILMAN
Itse asiassa olen Petri Karisman kanssa samaa mieltä siitä, että
moraalinen käytös ei tosiaankaan vaadi uskonnollista vakaumusta,
mutta moraali ei synny myöskään tyhjästä. Psykologit ovat todenneet, että moraalin syntyyn ja kehitykseen vaikuttaa vahvasti sekä
ihmisen ympäristö että perimä.
Joku voi elää täysin uskonnottomassa ympäristössä, mutta jos vaikka
vanhemmat opettavat lapsensa arvostamaan luontoa, itseään ja ystäviään, niin monet voivat pitää uskonnotonta ihmistä jopa mallikristittynä. Joku taas voi olla jo perusluonteeltaan hyväntahtoinen ja avulias, vaikka kukaan ei ole näitä taitoja tai asenteita hänelle opettanut. Ihmisen käytös ei ole sidottu siihen, tunteeko tämä uskonnollista
kirjallisuutta vai ei.
Mutta toinen asia on se, miten ympäristö vaikuttaa meihin jokaiseen ja mitä käyttäytymismalleja ja arvoja me viiteryhmiltämme omaksumme. Vaihtoehtoja on nykyisin niin monia, että kukin joutuu tavalla tai toisella valitsemaan omat arvonsa ja viiteryhmänsä. Monet
omaksuvat sen, mitä ympäristö heille tarjoaa, itsekään sitä tiedostamatta, mutta esimerkiksi muslimi saattaa kieltäytyä syömästä sianlihaa ja juomasta alkoholia ja kristitty saattaa tehdä lähimmäispalvelua.
Pitää paikkansa, että tällöin uskova ihminen ottaa vaikutteensa
uskonnollisesta ympäristöstään (koraani, raamattu), mutta samoin
tekee uskonnotonkin ihminen. Hänellä on vain erilaiset ”pyhät kirjoitukset” (tutkimustulokset, yleinen mielipide) ja monesti samat ympäristötekijät kuin uskonnollisella (perhe, ystäväpiiri), jotka vaikuttavat
hänen valintoihinsa.

Aivopesu käytännössä mahdotonta
Olen aistivinani kirjoituksessa pelkoa siitä, että uskonto jotenkin
aivopesee ihmisen ja tämä on tahdoton sätkynukke, jonka on vain
alistuttava tottelemaan. Onko pelko turha? Suurin osa suomalaista
tuntee kymmenen käskyä. Niiden tietäminen ja tunteminen ei kuitenkaan tee kenestäkään kristittyä. Mikäli aivopesuajatus toimisi, niin
näitä käskyjä olisi helppo mekaanisesti noudattaa, mutta jopa yllättävän monelle kristitylle tämä totteleminen päinvastoin tuottaa suuria
vaikeuksia. Eli totteleminen edellyttää omaehtoista moraalista valintaa ja vahvaa sisäistä sitoutumista, eikä sekään takaa, että oman
uskonnon ihanteita onnistuu noudattamaan. Eli normaalisti käyttäytyvälle ja ajattelevalle ihmiselle kristillinen ulkoapäin tuleva aivopesu
on mahdotonta.
Siitä on todisteena myös eräs kirja, joka tehtiin joitakin vuosia sitten
maailman merkittävimmistä ihmisistä. Jos oikein muistan, niin Mu-

Karisma puhuu totta, että pahimmillaan uskonto voi olla suljettu ja
staattinen järjestelmä, joka ei suostu sisältäpäin korjaamaan itseänsä, mutta voin onneksi osoittaa, että uskonto voi olla myös luova ja
uusia ratkaisuja tarjoava malli. Esimerkiksi Suomen historiassa rakkauden kaksoiskäskyn ja ihmisen vastuullisen vaikuttamisen sovellukset mahdollistivat nykyisen koulujärjestelmämme syntymisen. Historiasta voi halutessaan lukea, kuinka erittäin monet papit olivat valistamassa kansaamme ja luomassa paikkakunnilleen kouluja 1800luvulla. Myönnän toki, että monet muutkin seikat ja ihmiset ovat vaikuttaneet koululaitoksemme syntyyn, mutta aktiivisten pappien ja kristittyjen maallikoiden merkitys oli erittäin suuri. Jostain syystä ”neutraali” historiankirjoitus haluaa yleensä ohittaa uskonnon merkityksen näiden ihmisten valintoihin. Onko se sitten neutraalia tai oikeudenmukaista?
On vähän kummallista, että lähes aina, kun halutaan puhua kirkon jähmeydestä muutoksille, kaivetaan Galilei ja pyöreä maailma
keskiajan hämärästä. Sekö muka kuvaa nykykirkkoa ja koko kristillistä maailmaa? Turhan harva on lukenut uutta testamenttia, jossa
Jeesus antaa monelle hengelliselle asialle aivan uuden sisällön, yhtä
hyvin sapatille, anteeksiannon laadulle ja määrälle kuin lähimmäisen tai naisen asemalle. Näissä kertomuksissa juutalaisuus edusti
staattista sulkeutunutta uskonnollisuutta, jota Karismakin kritisoi.
Paikalleen pysähtyminen on mahdollista, mutta kristinuskon ei ainakaan tulisi kuulua tähän sarjaan, mutta myönnän, että monesti
sekin jämähtää valmiisiin kaavoihin. Terve uskonnollisuus osaa muuttua ja elää ajassa ja tulkita uudella tavalla vanhoja pyhiä tekstejään
ja esittää sen tarvittavan kysymyksen. Mitä tämä teksti tälle ajalle
merkitsee?
Tällöin ihmisellä itselläänkin on oikeus ja velvollisuus käyttää järkeään ja mielikuvitustaan eikä häntä suinkaan ohjailla tahdottomasti ulkoapäin. Itse asiassa uskon, että monen mielestä se uskonnollinen ohjailu olisi paljon helpompaa ja turvallisempaa. Silloin kun ei
tarvitse itse ajatella. Valitettavasti tätä helppoa ratkaisua terve uskonnollisuus ei ihmiselle tarjoa. Onneksi!
Ilkka Viio
seurakuntapastori
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hammed oli ensimmäisellä sijalla ja Jeesus viides. Kirjoittajat olivat
arvostettuja filosofeja, tutkijoita ja tiedemiehiä. He olivat sitä mieltä,
että Jeesuksen opit olivat esim. vuorisaarnassa erittäin hienoja, mutta liian harva ihminen käytännössä eli niiden mukaan. Sen sijaan
Muhammedin oppeja noudattivat paljon tarkemmin miljoonat ihmiset.

SIVIILIHAUTAJAISET ON OIKEUS
Velvoittaako perustuslain kohta ” Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan
omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen” kunnioittamaan vainajan vakaumusta? Luulisi näin olevan, mutta jostakin kummallisesta syystä kirkon mielestä kirkkoon kuulumattomuus ei ole riittävä omantunnon ilmaus sen
puolesta, että ko. henkilö ei halua kirkollisia hautajaisia kuollessaan. Lähtökohtana pitäisi olla, että ellei kirkkoon kuulumaton henkilö ole elämänsä aikana erikseen ilmoittanut haluavansa kuollessaan kirkollisia hautajaisia, niin
hänet haudataan siviilimenoin.
Koska kirkko ei noudata yllä kuvattua yksinkertaista periaatetta, ovat vapaa-ajattelijat ja humanistit tehneet tahdon siviilihautajaiset -kortin. Nyt ne
ihmiset, jotka haluavat varmistua, että heitä ei kuoltuaan haudata kirkollisin
menoin, voivat täyttää kortin. Kortilla on toki muutakin käyttöä: myös sairaaloissa on tapana lähettää pappi kuolevan vuoteen viereen rukoilemaan. Kortti
kertoo sairaalan henkilökunnalle, että kuoleva tuskin on kiinnostunut papin
palvelusta, vaikka ei sitä itse pystyisikään ilmaisemaan.

Kuinka hankkia kortti?
Kortin voit tulostaa netistä osoitteesta www.siviilihautajaiset.fi. Sivustolla on
tarkemmat ohjeet siitä, miten kannattaa menetellä.
Valmiiksi painettua tahdon siviilihautajaiset -korttia voi maksutta noutaa
pääkaupunkiseudulla seuraavista paikoista:
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Vapaa-ajattelijain liitto ry.
Neljäs linja 1
www.vapaa-ajattelijat.fi
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Prometheus-leirin tuki ry:n toimisto
Kahvila Soihtu Aurorankatu 13
www.soihtu.org

Tampereella kortin
saa hyvin varustetuista
hautaustoimistoista sekä
vapaa-ajattelijoiden
toimistolta osoitteesta
Yliopistonkatu 58 B

Kirjaa myyvät hyvin varustetut kirjakaupat ja
vapaa-ajattelijoiden paikallisyhdistykset.
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Perheen omat juhlat kertoo, miten rakennamme onnistuneen perhejuhlan ilman kirkollisia seremonioita. Teos antaa jokaiselle
juhlanjärjestäjälle tietoa, rohkaisua ja ideoita omaan ainutkertaiseen tilaisuuteensa. Sen
rakenne noudattelee perheen elinkaarta parisuhteen solmimisesta lasten kasvattamiseen
ja elämän päättymiseen. Viimeinen luku on
varattu vuodenkierron kohokohdille kekristä
aina seuraavaan sadonkorjuuseen. Jokainen luku alkaa katsauksella juhlatapojen
kiehtovaan historiaan, mutta kirjaa voi halutessaan käyttää vain käytännön oppaana poimimalla siitä itselleen parhaiten sopivat ideat.
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TIETOA JA IDEOITA
SIVIILIJUHLIEN
VIETTÄJILLE JA JÄRJESTÄJILLE

PYHÄÄ SOTAA TIETOKONEELLA
Yleisesti tiedetään että uskovaisilla
on omia tuotteitaan lähes joka asiaan
ja paikkaan sekä he käyttävät kaikkia
nykyajan teknisiä välineitä ja muotoja
sanomansa levittämiseen. Vähemmän
tunnettua on kuitenkin se, että he ovat
tehneet omia kristillisiä versioitaan
myös tietokoneen tehtävä- ja toimintapeleistä. Tämän lajityypin peleissä on
aina päähenkilö, josta tarina kertoo ja
juoni, jota seurataan koko pelin ajan.
Vain tämä yksi sankari (pelaaja) voi
pelastaa maailman. Hän saa matkan
varrella neuvoja muilta henkilöiltä ja
lisävarusteita tehtävän suorittamiseksi. Keskityn tässä kirjoituksessa vain
kahteen yritykseen ja niiden kolmeen
peliin, koska ne ovat Suomessa tunnetuimpia ja helpoiten saatavilla.

Uskonnoton vaihtoehto

Miksi kristillinen versio?
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“Monet vanhemmat eivät edes tiedä, minkälaisia pelejä lapset pelaavat.
Maallisissa peleissä on usein okkultismia ja muuta kristilliseen maailmankuvaan sopimatonta materiaalia. Me
Data Universumissa haluamme antaa
kristillisen vaihtoehdon! Tuomme maahan, lokalisoimme ja myymme laadukkaita kristillisiä tietokonepelejä.” Näin
lukee suomalaisen Data Universumin
esitteissä. Tämä ohjelmistotalo tunnetaan parhaiten MikroRabbi -raamattuohjelmasta, vaikka heillä on muitakin tuotteita.
Moni uskovainen ei halua sekaantua henkivaltoihin edes kirjojen, pelien tai elokuvien kautta. Mutta näissä
kristillisissä peleissä edetään Jumalan
tehtävässä ja johdatuksella, joten se
on turvallista ja oikeaoppista. “Jos lapset pelaavat kuitenkin, on parempi että

he pelaavat kristillistä peliä. Samalla
tulee luettua Raamatun lauseita ja
mietittyä uskon asioita”, mainitaan
pelien ohjevihoissa. Nämä pelit ovat
tietenkin saaneet lisäksi lukuisia kristillisiä pelisivuja internettiin, joissa voi
keskustella muiden kanssa peleistä ja
niiden sanomasta.

N’lightning Software
Yhdysvaltalainen N’lightning Software tunnetaan kahdesta pelistä, Catechumen ja Ominous Horizons.
Nämä pelit ovat jo useita vuosia vanhoja, mutta vielä myynnissä, koska
näitä pelejä ei ole paljoa markkinoilla. Minulla ensikosketus näihin aiheutti aluksi huvia ja ihmetystä. Catechumen pelissä ollaan muinaisessa Roomassa ja siellä alussa on käytävässä
vastassa enkeli, joka antaa pelaajalle
pyhän miekan ja Herran siunauksen
matkalle. Hyvä miekka se on, mutta
yleensä vihollinen kuolee kun sitä
ammutaan. Tällä kertaa pyhän säteen
osuessa paholaisen riivaamat ihmiset
polvistuivat maahan rukoilemaan, valonsäde tuli taivaasta ja kaiuttimista
kuului Halleluja! Noh, tulipa pelastettua tuokin sielu kadotukselta. Pelissä
myöhemmin vastaan tulleet lukuisat
demonit ja muut oliot kyllä kuolevat,
ainoastaan ihmiset pelastuvat pahan
vallasta.
N`lightningin peleissä pukeudutaan
Jumalan sota-asuun Paavalin kirjoitusten mukaan (Ef. 6:10-17). Aseet ja
varusteet ovat siis kristillisiä (mm. hengen miekka ja uskon kilpi) ja lisäenergiaa saa papyrusrullista, joissa on Raamatun lauseita. Herran enkelit auttavat matkan varrella, jossa viholliset

Vuonna 2004 tuli markkinoille ensimmäinen kotimainen kristillinen peli,
Inkvisitor. Sen on tehnyt Mustasaaressa sijaitseva West Coast Entertainment.
Heillä on myös suunnitelmissa tuoda
lähiaikoina toinen peli markkinoille.
Inkvisitor on rauhallisempi ja hidastempoisempi kuin mainitut amerikkalaispelit. Siinä on myös enemmän keskustelua ja Raamatun sanoman miettimistä. Inkvisitor on kuitenkin aika lyhyt ja
nopeasti loppuun pelattava.
Inkvisitorin manuaalissa on mainittu, että kristillisten pelien markkinat
ovat pienet, mutta kunnon pelin tekeminen on kallista ja hidasta. Täten
nämä pelit eivät voi mitenkään kilpailla
laadussa “maallisia” suuren yleisön
pelejä tekevien suuryritysten kanssa.
Tämä on totta, ja tämä resurssien puute kyllä näkyy Inkvisitor pelissä, ei kuitenkaan häiritsevästi.

Käytännössä pelit ovat samanlaisia
kuin maallisetkin pelit, mukana on vain
kristillinen tehtävä ja pyhät aseet sekä
tarvikkeet. Pelatessa ei aina huomaa
mitä peliä pelaa, kristillisyys unohtuu
ja olen pelannut niitä kuten mitä tahansa peliä. Jos ja kun pelaaja jää
pelissä jumiin eikä tiedä miten päästä
eteenpäin, netistä löytyy yleensä läpimeno-ohjeet ja huijauskoodit, jolloin
peli taas jatkuu. Mutta nämä kristilliset pelit ovat harvinaisempia, joten niihin on vaikea löytää ohjeita. Näistä
kolmesta olen löytänyt koodit vain yhteen ja läpipelaamisohjeet kahteen
peliin. Tämä on harvinaista, sillä yleensä kaupassa myytäviin peleihin löytyy
helposti todella paljon ohjeita. Olen
kuitenkin onnistunut pelaamaan kaikki kolme mainitsemaani peliä alusta
loppuun asti.
Mutta millainen on tämän pelityypin
tulevaisuus? Vain osa ihmisistä pitää
tietokonepeleistä, heistä vain osa pitää juuri tämän tyyppisistä peleistä, ja
heistä vain pieni osa hankkii kristillisen version. Kristilliset pelifirmat oppivat koko ajan lisää ja ajan myötä resurssit kasvavat sekä tietoisuus näistä
peleistä lisääntyy. Mutta silti nämä jäävät jatkossakin pienen piirin harrastukseksi, vaikka ne sopivat kyllä jokaiselle tämän lajityypin peleistä kiinnostuneelle. Myös minä vakaumuksellisena ateistina olen pelannut ja nauttinut
näistä peleistä. Hyvin harva kristillisyyteen liittyvä tuote tai asia pystyy antamaan minulle mitään iloa tai mukavaa ajanviettoa, joten jään mielenkiinnolla odottamaan miltä alan tulevaisuus näyttää ja mitä uutta
tulee markkinoille.
Timo Rantala

Uskonnoton vaihtoehto

West Coast Entertainment

Vertailua ja tulevaisuus
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ovat paholaisen riivaamia, demoneja
tai muita otuksia. Viimeisessä kentässä taistellaan päävastustajan kanssa,
joka on tietenkin itse Saatana!
N`lightningin pelit ovat mielestäni
hyviä, grafiikka ja ääni ovat monipuolisia, kentät ovat hyvin vaihtelevia ja
mielenkiintoisia. Peleissä on mukavasti
sekä taistelua että ongelmanratkaisua.
Mainioita räiskintäpelejä, joissa joutuu joskus tosissaan miettimään miten
päästä eteenpäin. Eivät nämä tietenkään pärjää kaikkein uusimmille peleille, koska pelit ja tietokoneet kehittyvät vuosi vuodelta. Mutta minulle on
sisältö aina tärkein, uusimpien pelien
valokuvatarkkuus tai animaatiot eivät
yksinään tuo lisäarvoa.

ENNÄTYKSIÄ RIKKOMASSA
Vuosi 2005 oli eroakirkosta.fi –sivustolle käänteentekevä. Sivustosta tuli
tärkein väylä erota kirkosta, eli sen
osuus kaikista kirkosta eroamisista oli
vuonna 2005 noin 70 %. Kokonaisuudessaan kirkosta erosi vuonna 2005
vähän yli 33 000 kirkonjäsentä. Sivusto on ehdottomasti vapaa-ajattelijoiden paras linkki muuhun yhteiskuntaan. Tästä eteenpäin sivustoa voi käyttää laajemmin tukemaan kaikkia vapaa-ajattelijaliikkeen tavoitteita. Kävijämäärät sivustolla ovat huimat, kävihän sivustolla viime vuonna noin 200
000 netinkäyttäjää.
Sivuston onnistumisella on monia
hyviä ja tarpeellisia seurauksia vapaaajattelijoille. Kirkon kokoajan pienenevä jäsenmäärä vähentää valtionkirkon valtaa yhteiskunnassa. Kasvava

Uskonnoton vaihtoehto

Kirkosta eronneet
yhteensä vuonna 2005
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Sivuston kautta
eronneet 2005

Kirkosta eronneet
yhteensä vuonna 2004
Sivuston kautta
eronneet 2004

kirkosta eroaminen on myös kirkolle
paha imagotappio ja vähentää samalla oleellisesti kirkon taloudellisia toimintaresursseja. Kirkosta eroaminen
lisää myös yleistä tietämystä ja kiinnostusta valtionkirkkojärjestelmää kohtaan, joten on mahdollista, että äänenpainot valtionkirkkojärjestelmän
purkamiseksi kovenevat.
Koska vapaa-ajattelijat ovat aiheuttaneet valtionkirkon ahdingon, niin on
aivan varma, että vapaa-ajattelijat
saavat julkisuutta ja pääsevät kertomaan tavoitteistaan. Julkisuus auttaa
ihmisiä löytämään vapaa-ajattelijat ja
liittymään mukaan toimimaan tavoitteiden hyväksi. Sivusto myös näyttää,
että vapaa-ajattelijaliikkeellä on oikeasti mahdollisuus ja kyky vaikuttaa
valtionkirkon asemaan yhteiskunnassa.

MIKSI KIRKOSTA EROTAAN?
Kirkko julkaisi tämän vuoden helmikuussa tutkimuksen kirkosta eroamisesta. Tutkimuksessa selitettiin, miksi
kansa jättää kansankirkon kiihtyvään
tahtiin. Tutkimusmenetelmänä olivat
kirkon tutkimuskeskukseen lähetetyt
kertomukset kirkosta eroamisen syistä
ja tutkimuskeskuksen mainitsemana
myös jokin muu tutkimusaineisto.
Positiivista tutkimuksessa oli, että vihdoin kirkko tunnustaa yhdeksi keskeiseksi kirkosta eroamisen syyksi välinpitämättömyyden kirkkoa ja yleensä
uskontoja kohtaan. Sanaa uskonnoton
löytyy todella harvoin mistään kirkon
julkaisuista. Tällä kertaa se oli päässyt
mukaan ja aivan paraatipaikalle. Toivottavasti tämä kertoo laajemmastakin uskonnottomuuden hyväksyttävyydestä yhteiskunnassa.

Tutkimuksesta saa kyllä sellaisen
kuvan, että myös niiden ihmisten kirkosta eroaminen, jotka eivät millään
tavalla usko mihinkään metafyysiseen
olentoon eli kirkon tulkinnan mukaan
jumalaan, olisi kirkon mielestä paha
asia. Kirkon edustajien pitäisi olla iloisia, että kirkon jättävät sellaiset ihmiset, jota eivät ole kiinnostuneista heidän jumalistaan.
On hyvä muistaa, että kirkko on uskonnollinen yhteisö. Ei ole mitään järkeä kuulua sellaiseen uskonnolliseen
tai yleensäkään yhteisöön, jonka ajatuksia ei voi allekirjoittaa. Voikin kysyä aivan oikeutetusti, eikö kirkko pidä
itseään enää uskonnollisena yhteisönä, kun se toivoo jäsenikseen kaikki,
niin ateistit kuin kaiken maailman pakanatkin.

Tämä kirja on ateismin perusteos, jossa kirjoittaja Julian
Baggini ryhtyy poistamaan myyttejä, jotka ympäröivät ateismia, ja hän osoittaa, että elämä ilman uskonnollista uskoa
voi olla myönteistä, mielekästä ja moraalista. Kirja on tarkoitettu joukolle erilaisia lukijoita, erityisesti ateisteille, jotka haluavat järjestelmällisesti puolustaa ja selittää käsityksiään, mutta myös agnostikoille, jotka saattavat ajatella sittenkin olevansa ateisteja, ja myös niille uskovaisille,
jotka haluavat tosissaan ymmärtää, mitä ateismi on.
Tilaukset: www.va-kustannus.fi (20 euroa + postimaksu)
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Julian Baggini: ATEISMI - LYHYT JOHDANTO
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www.eroakirkosta.fi

PIKKU-UUTISIA
USKONNONVAPAUDESTA
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Kohu Muhammedin pilakuvista
laantuu hiljalleen. Kumman paljon löytyi ymmärtäjiä riehunnalle, vaikka asian pitäisi olla täysin selvä riippumatta
siitä kannattaako jumalanpilkkalakeja vai ei. Jos A sanoo että B on tyhmä
ja tämän vaimo ruma ja lapset molempia, ja B tämän jälkeen polttaa A:n
talon ja pari naapuritaloa samalla, ei
ymmärtäjiä löydy. Ei mikään saa olla
niin pyhää, että pilkka oikeuttaisi kymmeniin kuolemiin johtavia
mellakoita.

Pakanasanomat

16

Vihkimisoikeuksissa tuli ikävä
käänne: työryhmä esittääkin, että meille ei oikeutta myönnettäisi. Tämä on
täysin päinvastainen kanta siihen, mitä
esitettiin työryhmän kuulemistilaisuudessa. Liitto on jo jättänyt lausunnon
aiheesta, ja Vapaa Ajattelija kertoo tästä tarkemmin.

Vihreät innostuivat. Ensin Vihreät
nuoret esitti kaikille yhteistä katsomusainetta, ja heti perään Rosa Meriläinen ja Irina Krohn tekivät laajan esityksen jossa mm. poistettaisiin perustuslaista viittaus evankelis-luterilaiseen
kirkkoon. Toivottavasti tämä poikii keskustelua aiheesta, sen sijaan aloitteen
onnistumisen suhteen en ole toiveikas.
Uskonnonvapaus.fi -sivun vaalikoneeseen vastasi lopulta Kalliksen ja
Laxin lisäksi myös Niinistö. Ehdokkaat
eivät juuri tavoitteitamme kannattaneet, paras kai oli Niinistön kanta yhteisövero-osuuden muuttamisesta suoraksi valtionavuksi. Ja Niinistökin säilyttäisi tuen nykyisellä
tasollaan, eli paljon hautaustoimen tappiota suurempana.
Hautaustoimilain seurantaryhmä on pyytänyt lisäaikaa. Aiotaankohan asia unohtaa kaikessa hiljaisuudessa? Espoossa kiellettiin uskonnottomilta kappelien käyttö, mikä on lain kirjaimen mukaista
mutta ei ehkä lain henkeä noudattavaa. Seurantaryhmää tulee informoida tällaisista asioista.
Jori Mäntysalo

Lisätietoja uskonnonvapaus.fi - sivustolta, joka
on katsomusvapaudesta kertova sivusto.
Katsomusten sisältöön se ei ota kantaa, vaikka
vapaa-ajattelijoiden ylläpitämä onkin.

ka vapaaehtoistoiminnassa liian rajatut tehtävät eivät toimi kunnolla. Monessa rutiinitehtävässä homman hoitaa se, joka ensin ehtii ja hän tiedottaa asiasta muille. Suurin osa toiminnasta pyritään jatkossa tekemään tehtävä- tai projektikeskeisesti mahdollisimman joustavasti. Tällöin kaikille ei
tule jatkuvia tehtäviä tai rutiineja, vaan
he voivat keskittyä asioiden hoitoon
oman ajankäytön ja mielenkiinnon
mukaan. Hallinto- ja toimistoasiat pyritään tekemään mahdollisimman sujuvasti selkeiden toimintaohjeiden
mukaan, jolloin varsinaiseen tavoitteelliseen toimintaan voidaan keskittyä
kunnolla. Tietenkin on huomioitava,
että olemme täysin vapaaehtoisorganisaatio, joten jokainen toimii niin paljon kuin itse ehtii ja haluaa, tietenkin
siinä tehtävässä joka itseä kiinnostaa.
Tampereen yhdistyksen tulevaisuus
näyttää hyvältä, koska pari uutta aktiivia on tullut lisää vuoden aikana ja
toiminta on sujunut mukavasti. Sisäisessä toiminnassa tärkein kehityskohde tämän vuoden aikana on kaiken
tarvittavan informaation siirto webbipohjaisiin järjestelmiin, jolloin myös
kotoa voi hoitaa yhdistyksen tehtäviä.
Tällöin pääsemme eroon toimistokeskeisyydestä, joka on ollut viime aikoina suurin toiminnan kehitystä rajoittava tekijä. Ulkoisessa toiminnassa eli
varsinaisten tavoitteidemme ajamisessa on nykytoiminnan lisäksi taas uusia
ideoita ja suunnitelmia. Jos sinä haluat olla mukana tässä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, olet erittäin tervetullut mukaan toimintaan.
Timo Rantala
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Yhdistyksen kevätkokous valitsi maaliskuun alussa yhdistykselle uuden hallituksen. Laura Mäntysalo luopui puheenjohtajuudesta lapsiperheen kiireiden vuoksi, mutta toiminnassa hän toki
jatkaa. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Petri Karisma, joka on ollut mukana toiminnassa neljä vuotta. Petri on
tänä aikana noussut sekä Tampereella että liittohallituksessa yhdeksi tärkeimmistä toimijoista, joten yhdistys on
hyvissä käsissä. Muu hallitus pysyi pääsääntöisesti ennallaan, mutta entisten
jäsenten lisäksi mukaan tuli myös kaksi
uutta aktiivia, eli Antti Värri ja Lauri
Junttanen.
Merkittävä päätös kevätkokouksessa oli myös pitkään suunniteltu sääntöuudistus. Vanhat säännöt olivat vuodelta 1964, joten monilta osin ne olivat vanhentuneet eivätkä vastanneet
nykytoimintaa. Käytännössä suurin
muutos oli hallituksen toimikauden
muuttaminen kalenterivuodeksi, joten
hallituskausi ja tilikausi ovat jatkossa
samat. Useita muita muutoksia, täsmennyksiä ja kieliasun tarkistuksia oli
myös mukana. Yksikään sääntöjen
pykälä ei pysynyt täysin entisenä, joten
kyseessä oli sääntöjen kokonaisremontti nykyaikaa vastaavaksi. Koska
säännöt astuivat voimaan kokouksen
jälkeen (virallisesti heti kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin), niin tämä nykyinen hallitus on virassa alle vuoden
siirtymäkauden. Ennen joulua valitaan
siten uusi hallitus vuodelle 2007, jolloin päästään pysyvään kalenterivuosirytmiin.
Monelle hallituksen jäsenistä ei ole
määritelty selkeää vastuualuetta, kos-
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UUSI HALLITUS JA UUDET SÄÄNNÖT,
MUTTA TOIMINTA PYSYY JA KEHITTYY

Runo

IHMISYYDEN ILTASATU
Olipa kerran vihainen Jumala
Jolla oli varmaankin jatkuva humala
Koska hän ihmisiä mielellään kiusasi
Pienistäkin virheistä ilkeästi rankaisi
Joka päivä hän itselleen palvontaa vaati
Ihmiskunnalle paljon käskyjä laati
Omituisia ohjeita piilossa saneli
Pappien kautta kansalle oppiaan jakeli
Kunnes eräänä päivänä heräsi ihmisen järki
Ei ollut kivaa kun päätä aina pelosta särki
Kapina vihdoin nousi viisaiden mieliin
Uskonto oli saatava kuoleman kieliin
Siitä seurasi että asioita alettiin tutkia
Valheita ja vääryyksiä yksitellen pois hutkia
Kun totuuden maailmasta tietää
Ei järjettömyyksiä enää voi sietää
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Kunnes viimein älyllinen valistus koitti
Hiljalleen sivistys kansan sydämet voitti
Ahdasmieliset epätoivossaan suuttui
Yhteiskunta kuitenkin lopullisesti muuttui
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Sen jälkeen rakensimme yhteistä hyvää
Teimme ihmisyydestä rehellistä ja syvää
Ei ihmisten tarvitse enää satuja pelätä
Sinäkin voit aamulla onnellisena herätä
Timo Rantala

TOIMISTO AVOINNA
MAANANTAISIN KLO 17-19
TULE SINÄKIN MUKAAN!
Yliopistonkatu 58 B 6. kerros
33100 Tampere
045-1303837
tampere.vapaa-ajattelijat.fi
yhdistys@tampere.vapaa-ajattelijat.fi

JÄSENASIAT

yhdistys@tampere.vapaa-ajattelijat.fi

Jäsenhakemuksen voit tehdä osoitteessa
tampere.vapaa-ajattelijat.fi/jaseneksi
tai lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen toimiston osoitteeseen.

TAMPEREEN VAPAA-AJATTELIJAT RY HALLITUS
Petri Karisma

Timo Rantala

Jani Hinkka

Kirsi Koskenkorva

Lauri Junttanen
Teuvo Kantola
Jori Mäntysalo
Laura Mäntysalo

Juha Seitz
Kaj Torrkulla
Sirkka Vadén
Antti Värri

puheenjohtaja
040-7489532
petri.karisma@sci.fi
taloudenhoitaja

varapuheenjohtaja
050-3481215
timo.t.rantala@netti.fi
sihteeri

Tampereen vapaa-ajattelijat ry on poliittisesti sitoutumaton
uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö.
Toimintamme painopistealueet ovat:
Pyrimme saamaan kaikki uskonnot ja vakaumukset keskenään tasa-arvoisiksi. Merkittävin ponnistus tällä alueella on ev.lut. kirkon ja valtion erottaminen kaikessa lainsäädännössä ja toiminnassa. Parhaiten tämän tavoitteen saavutamme, kun saamme päättäjät ja tavalliset ihmiset ymmärtämään, että kirkko
ja kirkkoon kuuluminen eivät ole itsestäänselvyys.
Uskonnottoman tapakulttuurin leviämisestä on muodostunut voimakkaimmin kasvava toiminnan alue. Moni ihminen kuuluu kirkkoon vain saadakseen
juhlavat puitteet häihin, hautajaisiin ja muihin perhejuhliin. Kuitenkin hauskat
häät, lapsen nimiäiset ja iloisen juhlan aikuistumisen kunniaksi voi järjestää
mainiosti ilman kirkon edustajiakin.
Vapaa-ajattelijat tuovat esille ja puolustavat uskonnottomien oikeudellisia
etuja. Asia, joka tahtoo päättäjiltä usein unohtua on, että uskontokuntiin kuulumattomilla on myös samat kansalaisoikeudet kuin kirkkoon kuuluvilla.
Tärkeä painopistealue on myös tieteellisen maailmankuvan levittäminen.
Pidämme tervettä järkeä sokeaa uskoa parempana oppaana elämässä. Tieto
on paras keino poistaa ihmisten erilaisia uskomuksia.
Leikkaa tästä tai kopioi, jollet halua leikellä lehteäsi

Haluan liittyä jäseneksi
(jäsenhakemus myös sähköisesti - kts.edellinen sivu)

Olen jo jäsen, mutta osoitteeni
on muuttunut

Tampereen
vapaaajattelijat
maksaa
postimaksun

nimi
osoite
postinumero ja -toimipaikka
puhelin
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syntymäaika
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