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MAAILMA MUUTTUU ESKOSENI!

Tästä on hyvä jatkaa.

Petri Karisma
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tarvitse tehdä sellaisia kannanottoja,
jotka ovat kirkon mieleen, mutta perusoikeuksia vastaan. Kaksi viimeisintä suoraselkäistä päätöstä ovat vihreän liiton
periaateohjelmaan kirjattu kahden
valtionkirkon erityisaseman purkamiseen tähtäävä tavoite ja oikeusasiamiehen kannanotto
seurakuntalehtien jakamisesta vain kirkon jäsenille.
Nämä ovat hyviä kannanottoja ja
toivon, että
vastaavanlainen rohkeus jatkuu
myös tulevaisuudessa.

33
Pakanasanomat

On ollut mukava seurata, kuinka nopeasti ev.lut. kirkon asema yhteiskunnassa on muuttunut. Vielä 1990-luvun
lopulla kirkko oli voimiensa tunnossa,
kun jäsenkato oli minimissään ja muutenkin kirkon toimintaa ei juurikaan arvosteltu. Mutta mikään ei näytä olevan
ikuista!
Alkanut vuosituhat on ollut kirkolle
yhtä kärsimysten tietä. Kirkko on aikaisemmin joutunut tekemisiin vain sellaisen lainsäädännön kanssa, joka on ollut sen oppien kanssa sopusoinnussa.
Viime vuosina on kuitenkin säädetty
monia lakeja, joita kirkko on voimallisesti vastustanut tai muuten ilmaissut niihin eriävän mielipiteen.
Kirkko vastusti äänekkäästi parisuhdelain säätämistä, mutta se kuitenkin hyväksyttiin. Nyt kirkko on ongelmissa,
koska se ei tiedä, kuinka toimia homoseksuaalisten työntekijöidensä kanssa ja
miten suhtautua homoparien liiton siunaamiseen. Kirkko vastusti myös uskonnonvapauslakiin tullutta kirjallista kirkosta eroamista. Tämäkin toteutui. Kirjallinen kirkosta eroaminen on mahdollistanut joukkopaon kirkosta.
Ilmeisesti edellä kuvatut lainmuutokset ja niiden seuraukset ovat osoittaneet,
että kirkko ei ole se sama valtatekijä,
kun menneinä vuosina. Tämä on antanut rohkeutta niille ihmisille, jotka kokevat, että kirkon erityisasema on vahingollinen suomalaiselle yhteiskunnalle. Vaikka ihmisiä ei ole poltettu vuosiin
kirkon vastaisista kannanotoista, oli aikaisemmin hyvä olla hiljaa kirkon asemasta, jos mieli asua ja vaikuttaa Suomessa.
Nyt uskalletaan aidosti ottaa kantaa
uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien
puolesta, eikä tarkoituksenmukaisesti
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Ennen muinoin ihmisillä oli
tapana käydä pesulla harvakseen ja silloinkin pestiin vain jalat. Muuan
Johannes päätti hyödyntää markkinarakoa ja suoritti Jerusalemin työvoimatoimiston järjestämän yleisen pesijän ammattikurssin. Pian hän oli
tavallinen näky
siellä, missä vettä sattui virtaamaan. Erityisesti
naiset olivat kohta märkinä Johanneksen kohdatessaan, koska hän oli hyvin aktiivinen alallaan.
Pesemättömät ihmiset olivat tietysti
ainaisen töhnän peitossa, eikä heitä
ollut tutuimmatkaan tuntea. Lika irtosi
vasta Johanneksen upotettua heidät hetkiseksi veteen. Pinnalle nostetut poseerasivat puhtoisina kuin pulmuset, ja heidän tutut kasvonpiirteensä saattoi taas
erottaa. Kas te! -kiljahduksia kiiri pesupaikalla ihmisten tunnistaessa pitkästä
aikaa toisiaan. Siitä keksittiin ottaa tapahtumalle nimeksi kaste, ja Johannes
sai lisänimen Kastaja.
Johannes siis syntyi sikäli sopivalle
seudulle, että esimerkiksi Suomessa hän
olisi saanut talviaikaan helposti lisänimekseen Pakastaja. Vain osittaiseen
upottamiseen erikoistuneena hän olisi
ominut puolestaan lisänimen Rakastaja, mutta myöhemmät piispainkokoukset ovat pudottaneet siitä häveliäisyyssyistä kaksi ensimmäistä kirjainta pois.
Nimenomaan siksi kristillisessä Suomessa juhlitaan hänen muistokseen juhan-

nusta (Johan nus) asiaan kuuluvin riittimenoin.
Työ oli Johanneksella niin verissä, ettei hän tahtonut vapaalla ollessaankaan
päästä siitä irti. Jopa kyläillessään hänellä oli tapana kysyä, löytyisikö talosta mitään kastamista. Jos isäntäväki oli
kasteltu aivan hiljattain, he päättivät lyödä vaihtoehtoisesti pötyä pöytään ja
kehottivat kastamaan sitä. Tästä sitten
kehittyi edelleen käytössä oleva tapa
tarjota vieraille kahvin kera pullaa. Ja
onhan vanhakin käntty kastamisen jälkeen kuin uudesti syntynyttä. ”Korppukin antautuu kahville”, vanha viidakon
sanonta.
Pientä epäloogisuutta Johanneksella
oli toisinaan hommiensa hoidossa. Paikallistoimittaja Matteus kirjoittaa raportissaan 3:1: “Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi taivasten valtakuntaa Juudean erämaassa...”
Erämaa on pesijälle sikäli outo valinta, että sellaisella seudulla vesi on
tunnetusti vähissä. Hyvä jos sitä riittää
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tilkka juotavaksi. Ainoaksi vaihtoehdoksi
tällöin jää lööperin jauhaminen fariseusten kanssa. Taitavana pesijänä Johannes puhui aina suunsa puhtaaksi ja
selvitti tilanteet kuin vettä vain jopa ilman vettä.
Johanneksen turmioksi koitui Herodiaan tytär, joka väitti Johanneksen viekoitelleen hänet osittaiskasteeseen, eikä
ollut maksanut hommasta kuin pari dinaaria.
Kuningas Herootes suivaantui: “Törkeää! Herodiaan tytärtä on pantu hal-

valla! Nyt Johanneksen pää tänne läkkipeltisellä tarjottimella ja sassiin!”
Ja niin Johanneksen pää tuotiin saliin halpamaisuutta kuvastaen läkkipeltisellä tarjottimella. Jos Johannes olisi
maksanut suorittamastaan osittaiskasteesta reilusti, hänen päänsä olisi kannettu sisään hopeisella vadilla.
Siihen päättyi tarina yhdeltä aikansa
päällä päsmäriltä kosteassa työympäristössään. Nykyiset käännyttäjät turvautuvat kaatamiseen. Ehkä jo seuraavat kokeilevat taitojaan jonglööreinä.

Paholainen meni
tapaamaan Jumalaa
ja ehdotti, että Taivaan
ja Helvetin välillä järjestettäisiin olympialaiset.
- Kyllä se sopii, Jumala vastasi,
mutta pitäisihän sinun tietää, että
kaikki parhaat urheilijat ovat
meillä Taivaassa.
- Tiedän, myhäili Paholainen, mutta
meilläpä onkin kaikki tuomarit!
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- Timo Vuorinen
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Tämänvuotinen Tampereen
Mahdollisuuksien tori
järjestettiin 25.5. Väinö
Linnan aukiolla Finlaysonin
alueella. Mahdollisuuksien torilla
pääsee tutustumaan erilaisiin kansalaisjärjestöihin ja niiden toimintaan.
Tarkemmin tapahtumasta osoitteessa
www.mahdollisuuksientori.fi.
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Terveh- että jotain mätää tässä täytyy olla.
Tänään tuo poika muistelee surullisena noita aikoja. Ei itsensä takia –
hänhän selvisi siitä järkensä säilyttäen
– vaan niiden lukuisten viattomien lasten vuoksi, jotka tänäänkin elävät saajattelijoissa. Erosin kir- mankaltaisen aivopesun kourissa. Ei
kosta pari vuotta sitten, vaik- lapsilla ole edellytyksiä kyseenalaistaa
ka uskonnottomuuteni juontaa vanhempien tai pyhäkoulun opettajioikeastaan jo kaukaa lapsuudes- en, tai ehkä vielä ala-asteenkaan opetta. Olen ollut siis tyypillinen tapa- tajien auktoriteettia, kun nämä kertokristitty, käynyt ja nähnyt vuosien var- vat kauniita satujaan.
Mikä tuon pojan pelasti kuiville?
rella monenlaista uskonnollista seremoniaa ja ylläpitänyt valtionkirkkoamme Osuutensa saattaa olla silkalla kovamelkoisella verosummalla; tukenut siis päisyydelläkin, mutta käännekohta oli,
sellaisten oppien levittämistä, joihin en kun hän löysi eräänä päivänä eräällä
ole uskonut kymmeniin vuosiin. Var- (uskovaisten) sukulaisten kiertueella
erään kodin kirjahyllystä aivan sattumaan monelle tuttu tarina?
Olipa kerran pieni poika, jolla oli malta tähdistä ja avaruudesta kertokovasti hurskaat vanhemmat. Poika van upeasti kuvitetun tietokirjan. Hän
kulki heidän mukanaan kirkosta kirk- istui tuntikausia kirja sylissään ja ahmi
koon ja hartaustilaisuudesta toiseen. tietoa aurinkokunnasta ja galakseista,
Hän katseli mietteissään virsiä veisaa- planeetoista ja Maan historiasta. Luulvia vanhuksia ja tulisieluisesti saarnaa- lakseni hän alkoi silloin oivaltaa tievia pappeja. Hän kuunteli yhä uudes- don ja satujen eron.
Niin, poika osasi jo lukea. En muistaan samat pyhät säkeet; niitä luettiin
aamukirkossa, iltaseuroissa ja pyhä- ta oliko hän jo koulussa, vai vasta
koulussa, jopa kotiseuroissakin niitä menossa ensimmäiselle luokalle, muttankattiin hymistelevien ja omaa ulko- ta niitä aikoja se suunnilleen oli. Tieto
kultaista erinomaisuuttaan nyökyttele- vei pienen miehen mennessään ja hävien hurskaiden kalloihin. Eihän poi- nelle avautui kokonaan uudenlainen
ka toki silloin noin ajatellut, ihmetteli maailma – tiedon uskomaton maailma.
menoa muuten vain. Aina kun joku Tänään hän voi vain ihmetellen todetekopyhästi mielistelevä vanhus (miksi ta: totuus on todellakin tarua ihmeelline olivat lähes kaikki vanhuksia?) ky- sempää!
Ensi kerralla: Kristinuskon kompassyi häneltä, uskooko hän Jeesukseen,
hän nyökkäsi innokkaan myöntävästi. tuskivet - miksi en tänäkään päivänä
Kyllähän hän mieliksi osasi olla. Ehkä pysty uskomaan.
hän uskoikin, miksei olisi? Sitä hän
Uskomatonta
tosin hiukan ihmetteli, miksi naapurin
kesää kaikille!
lapset eivät käyneet kirkossa ja miksi
Api
kotiseuroja koko kortteliin kaikuvine
virrenveisuineen pidettiin vain hänen
kodissaan. Ei hän olisi osannut epäilyksensä siementä sanoiksi pukea,
mutta syvällä sisimmässään hän tiesi,
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KESÄPÄIVÄT KUUSANKOSKELLA
5.-6. ELOKUUTA, TULE MUKAAN!
Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n Rennot kesäpäivät pidetään Kuusankoskella
Hotelli Sommelossa, Pallokentäntie 2, Kuusankoski. Kesäpäivien ohjelma:

Tampereen vapaa-ajattelijat ry tukee jäseniänsä Kesäpäivien osallistumisja matkakustannuksissa. Kesäpäiville osallistuminen matkoineen
(halvimman tavan mukaan) maksaa Tampereen yhdistyksen jäsenille 20
euroa. Tampereen vapaa-ajattelijat ry maksaa ylimenevän osan
kustannuksista. Matkat pyrimme järjestämään kimppakyytinä. Mikäli sinulla
on auto käytössäsi ja mahdollisuus tarjota kimppakyytiä, niin ilmoittele
siitä Tampereen yhdistyksen puheenjohtajalle, kilometrikorvaukset maksetaan. Ilmoittautua voit Pohjois-Kymen yhdistyksen puheenjohtajalle Heljä
Pekkalinille, puh. 040-7044638 (iltaisin klo 17.00 jälkeen) tai sähköpostilla
helja.pekkalin@pp.inet.fi. Tamperelaiset voivat ilmoittautua myös
Tampereen yhdistyksen pj:lle Petri Karismalle, puh. 040-7489532 tai
sähköpostilla petri.karisma@orvokki.net. Ilmoittaudu viimeistään 20.7.
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Sunnuntai 6.8.
07.00 alkaen Hotelli-aamiainen
08.30 Aamukävely Kettumäelle kotiseututalolle, jossa Kuusankosken
taideaarteet -näyttely
12.00 Keittolounas noutopöydästä
14.00 Kesäpäivien lopetus ja järjestävän yhdistyksen, Pohjois-Kymen
Vapaa-ajattelijat ry 60-vuotisjuhla Kuusankoskitalon
Voikkaasalissa. Juhlapuhe Robert Brotherus.

Uskonnoton vaihtoehto

Lauantai 5.8.
11.00 alkaen majoittuminen ja ilmoittautuminen Sommeloon ja
ruokailu noutopöydästä
13.00 Kesäpäivien avajaiset
15.30 Linja-autoretki Verlan tehdasmuseoon, jossa opastettu kierros
klo 17 Kuusankoski-kierros ja käynti hautausmaallamme (50
ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan). Retkellä oppaana
yhdistyksemme jäsen, Kuusankosken kulttuurilautakunnan
puheenjohtaja Timo Mikkonen
16.30 pääsee pikkubussilla käymään esim Tykkimäellä tai
vaikkapa Pohjois-Kymen Vapaa-ajattelijoiden hautausmaalla
Lepolassa
20.00 Illallinen ravintolasalissa noutopöydästä
21.30 Karaokekisat Pub Baanalla ja myöhemmin illalla tikkakisat ja
makkaran paistoa Suvi Sommelon terassilla sekä
yllätysohjelmaa

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

PAPPI VS. PAKANA - KESKUSTELUA SUVAITSEVAISUUDESTA
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Tämä on toinen 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.

ONKO SUVAITSEVAISUUTTA OLEMASSA?
Ajallemme on tyypillistä sanoa, että ihmisten pitäisi olla suvaitsevaisia. Tämä lause on itsessään mieletön ja ristiriitainen. Se tarkoittaa
käytännössä sitä, että ihmisten pitäisi olla sellaisia, kuin kulloinenkin
puhuja määrittelee. Tosin tällöin ei olla enää suvaitsevaisia.
Leikin hetken ajatuksella, minkälainen mahtaa olla nykyajan suvaitsevainen ihanneihminen. Hän on kaikille ystävällinen, ei sano kenellekään pahasti, on kaikkien kanssa samaa mieltä eikä puutu kenenkään sanomisiin eikä tekemisiin. Hän pitää huolen vain omista
asioistaan ja hyväksyy jokaisen sellaisena kuin tämä on.
Minulla on jotenkin se aavistus, että vastakkainen hahmo on suurin
piirtein nutturapäinen uskova täti tai tiukkapipoinen setä, joka kulkee
suu viivana pitkin kylää. Vahtii jokaisen tekemistä eikä koskaan iloitse
mistään. Hänellä on aina oikeat vastaukset kaikkeen ja hän pitää
itseään toisia parempana.

Kuka on nykyajan moralisti?
Karrikoin vähän, mutta ei savua ilman tulta. Olen kuullut papin
töissäni, että kyseisenlaisia kristittyjä on tosiaan löytynyt ja monet ovat
kokeneet heidät ahdistaviksi. Mutta miten on? Eikö heitä sitten tarvitse
suvaita? Onko meillä oikeus sanoa heille, että noin ei saa elää? Jos
sanomme näin, niin olemme yhtä suvaitsemattomia kuin hekin. Legitimoimme silloin oman elämänkatsomuksemme ja -tapamme ainoaksi
oikeaksi.
On myös äärimmäisen nurinkurista, että suomalainen keltainen lehdistö on ottanut sujuvasti moralistin viitan kantaakseen. Se tekee surutta bisnestä juuri sillä, mistä vielä 50 vuotta sitten tiukkapipoisia
uskovia syytettiin. Se kauhistelee, hurskastelee, langettaa tuomioita
ja ratsastaa toisten elämän ruotimisella. Eikä todellakaan kysyy lupaa
kommenteilleen.
Samoin lukemattomilla työpaikoilla ruoditaan ystävien ja kylänmiesten asiat mennen tullen, eikä kukaan älähdä asiasta, mutta annas

Ihmisten olisi joskus syytä pohtia, miksi he hyväksyvät saman käytöksen muilta instituutioilta paitsi kristityiltä ja kirkolta. Uskonnonvapauslaistakin on jäänyt se olo, että se pyrkii lähinnä suojaamaan
ihmisiä uskonnolta. Minkä takia uskonto on se pelottavin uhkaava
mörkö? Miksi se ei ole julkinen mainonta, joka tunkee sisään jokaisesta tuutista, halusipa ihminen sitä sitten tai ei. Miksi yhtä hyvin kaupallista ja materialistista maailmankatsomusta ei ole kriminalisoitu ihmisen
psyykeelle vaarallisena? Miksi ateismia ei arvostella?
Väistämättä tulee mieleen, että nykyihminen huokaisee helpotuksesta, kun uskonnon ovi on saatu lukkoon. Hän ei vain huomaa seisovansa keskellä miinakenttää. Ehkä
joku on todella aidosti helpottunut, kun ei tarvitse kuulla sanaa
Jumala eikä kuulla suvivirttä saati
sitten ruokarukousta, mutta mitä
niille muille uhille tehdään?
Onkohan jollain tasolla uskonnon uhkaa hiukkasen liioiteltu? Pitäisikö meidän suvaita jopa uskontoa, kun
suvaitsemme muutkin yhteiskuntamme moralistiset
ja yksilön oikeuksia loukkaavat vääristymät.
Ilkka Viio
seurakuntapastori
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Uskontoko suurin uhka?
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olla, jos sama tapahtuu kristittyjen parissa. Silloin yleisen mielipiteen
kirves heilahtaa kovaa ja korkealta. Moralisointia, hurskastelua, tuomitsemista ja suvaitsemattomuutta. Se, mikä suvaitaan maallisella
puolella, on mustaakin mustempi rikos, jos se tapahtuu uskonnon
alueella. Onko tämä suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoista kohtelua uskontoa kohtaan?

PAPPI VS. PAKANA - KESKUSTELUA SUVAITSEVAISUUDESTA
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SUVAITSEMATTOMUUTTA
EI PIDÄ SUVAITA!
Suvaitsevaisuus ei todellakaan tarkoita myöntyvyyttä tai suopeutta
suvaitsemattomuudelle, vaan se voi olla parhaimmillaan aktiivista toimintaa perus- ja ihmisoikeuksien puolesta. Kun normiksi asettaa kansallisen perus- ja ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainväliset ihmisoikeusjulistukset, niin pääsee hyvin pitkälle, mitä tulee suvaita ja mitä
suvaitsemattomuuksia vastaan tulee taistella.
Suomen perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Jos joku, vaikka Wiion mainitsema nutturapäinen uskova täti, yrittää asettaa esimerkiksi jollain tavalla vammaisen ihmisen eriarvoiseen
asemaan vammansa takia, on suvaitsevaisen ihmisen huomautettava
tästä ko. tädille. Mikäli hän ei tästä huomautuksesta huolimatta hyväksy tälle vammaiselle ihmiselle samoja perus- ja ihmisoikeuksia kuin
itselleen, on juttu vietävä vaikka oikeuden käsiteltäväksi. Suvaitsevaisuus ei ole passiivista hyväksymistä, vaan aktiivista ihmisyyden puolustamista!

Kenen moraali?

Olen Wiion kanssa samaa mieltä iltapäivälehtien
moralismista. On hyvin valitettavaa, että keltainen lehdistö kaivaa esille asioita, jotka ovat joidenkin ihmisten yksityisyyttä. Toisaalta hämmästyttää, miksi kyseieronneet
siä Kirkosta
lehtiä yleensä
ostetaan. Mitä ihmettä joku saa siitä,
yhteensä
vuonna
2005
jos tietää, mitä kuuluu
jonkun julkkiksen yksityiselämään?
Jossain tutkimuksessa todettiin, että iltapäivälehdet ovat arvoiltaan hyvin konservatiivisia ja vanhoillisia. Olisi mielenkiintoista tietää, miten iltapäivälehdet kirjoittaisivat, jos joku tunnettu poliitikko kertoisi olevansa homoseksuaali. Voisi kuvitella, että lehtien arvopohjan tuntien ne kauhistelisivat ja tuomitsisivat kyseisen poliitikon. Tässä tapauksessa pitäisi suvaitsevaiseneronneet
ihmisen nousta puolustamaan tätä poliitikkoa ja hänen perustusKirkosta
laillista
oikeuttaan
yhteensä
vuonna
2004 tasa-arvoiseen kohteluun seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta. Seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilökohtainen ominaisuus ei saa olla esteenä politiikassa tai muualla yhteiskunnassa toimimiseen.
On aivan ymmärrettävää, että kirkkoa ja sen työntekijöitä kohdellaan tiukemmin moraalin saralla, kuin muita yhteiskunnallisia toimijoita. Hyvin harva taho on määrittänyt itselleen niin tarkat moraalikoodit
kuin kirkko. Onhan se hassua, jos ei itse pysty noudattamaan omia

Uskonnot ovat jo perusrakenteeltaan suvaitsemattomuuteen kannustavia. Kaikkien uskontojen perusta lepää jossain pyhässä kirjassa ja muussa vanhassa traditiossa. Nämä pyhät kirjoitukset ja traditiot ovat
hyvin vanhalta ajalta, jolloin käsitykset ihmisestä ja
luonnosta ovat olleet hyvin erilaiset kuin nykyään. Tämä
on helposti nähtävissä naisten ja homoseksuaalisen asemassa. Muu yhteiskunta on kulkenut suvaitsevaisuudessa
mm. näissä asioissa kirkon edellä. Naiset saivat äänioikeuden vuonna 1906, mutta ev.lut. kirkko hyväksyi naiset papinvirkaan vasta 1986. Homot saivat lähes täydet ihmisoikeudet parisuhdelain myötä vuonna 2003. Kirkko pohtii edelleen, milloin se hyväksyy homoseksuaalit. Eräässä television ajankohtaisohjelmassa Piispa
Riekkinen totesi leikkisästi, että kirkko tekee homoseksuaaleja koskevat
päätökset ennen vuotta 2070. Toisaalta on hyvä muistaa, että valtaosa maailman uskonnoista ei hyväksy naisille, puhumattakaan homoseksuaaleille minkäänlaisia oikeuksia.
Uskonnot ovat monille kansanryhmille vielä nykyään merkittävä uhka.
Vaikka uskonnot eivät juurikaan pysty rajoittamaan minun - akateemisen keski-ikäistyvän valkoisen heteromiehen - perus- ja ihmisoikeuksiani, niin on kuitenkin tärkeää taistella suvaitsevamman maailman
puolesta.
Petri Karisma

Uskonnoton vaihtoehto

Uskonto ei lisää suvaitsevaisuutta!
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normejaan, mutta on valmis vaatimaan sitä muilta. Tässä saattaa olla
kyse myös jonkinlaisesta takaisin antamisesta, koska aikaisemmin kirkko saattoi toimia miten lystäsi, eikä sitä voinut arvostella, mikäli aikoi
säilyttää henkensä tai lievemmässä tapauksessa yhteiskunnallisen asemansa.
Tämä ei tietenkään tarkoita, että suvaitsevaisen ihmisen tulee suvaita kaikkia kirkkoja ja uskontoja vastaan tehtyjä, jossain tapauksissa
jopa asiattomuuksiin meneviä, hyökkäyksiä. Uskonnot ovat
ihmisten luomuksia ja ihmisten tulisi ymmärtää, mikä voima uskonnoilla on niitä harjoittavien ihmisten mieliin.

Runo

IHMEELLISYYKSIEN IHMEMAA
Aurinkoinen kesäpäivä
Kävelen Iidesjärven rantaa
Rantapuskissa lintubongaajat
kalamiehet onkineen
Elämän monimuotoisuus ympärillä
Tavallinen reitti keskellä kaupunkia
Olen niin tottunut maailmaan
turtunut tavanomaisuuteen
Etten huomaa miten ihmeellinen luonto itsessään

Uskonnoton vaihtoehto

Maapallo osa maailmankaikkeutta
Ihmiset osa luontoa
Nuo linnut ja kalat
tuhansia vuosia samassa ympäristössä
Mikä ihmisissä muka erilaista?
Ei tähän yliluonnollista selitystä tarvita
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Olen ihminen
Kehittynyt juuri tähän maailmaan
Sopeutunut ympäristöön
Hengittäessä en ajattele
että ilmassa on happea
Kävellessä en ajattele
että painovoima vaikuttaa
Minulla on luottamus maailmaan
Evoluution tuotteeseen
Olemme kyllä tutkineet, olemme oppineet
Tuntemaan ympäröivää maailmaa
myös itseämme
Mutta kaikki luonnon omista raaka-aineista
ihmisen järjellä muokattu
Saman maailman tuotteita kaikki

Runo

Ihminen muuttaa maailmaa
Tiet, talot ja pellot
Sähköt, tehtaat ja tietokoneet
tietoisuuden valtaa
Ihmisten yhteistyön voimaa
Luonnosta ruokaa ja resursseja
myös rauhaa ja mielen lepoa
Mukava luonnossa on käydä
Mutta ilman nykyajan tekniikkaa
mukavuuksia
Harva haluaa elää

Ihmisen on itse löydettävä ratkaisut
Päätettävä asiat yhdessä
ei ole jumalia auttamassa
Tunnen vastuuta
mutta tulevaisuus näyttää hyvältä
Tästä on hyvä jatkaa
Kävelyä
Ja elämää
Timo Rantala

17
Pakanasanomat

Mutta itsekkäästi emme pärjää
luontoa vastaan on turha taistella
Luonto löytää tasapainon
kuten aina ennenkin
Maailma on mikä on
Muuta paikkaa meillä ei ole

Uskonnoton vaihtoehto

Ei ole paluuta entiseen
täysin luonnonmukaisuuteen
Mennyt aika on mennyttä
Kehitystä ei voi pysäyttää
Ihmisen luovuutta ei saa tukahduttaa

Eroakirkosta.fi –sivusto on aloittanut vuoden 2006 totuttuun tapaan. Vuoden
alku on aina hiljaista aikaa, koska kirkosta eroaminen keskittyy loppuvuoteen.
Toisaalta on mukavaa huomata, että sivusto on edelleen kasvattanut suosiotaan. Sivuston kautta on toukokuun loppuun mennessä eronnut 8588 kirkon
jäsentä. Tämä on noin 65 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan
mennessä. Toisaalta eri kuukausien kasvuprosenteissa on todella isoja eroja.
Kun tammikuun kasvuprosentti on 162, niin maaliskuun vastaava on vain 22 %.
Vaikka tammikuun vaikutuksen ottaa pois laskuista, on kasvuprosentti kuitenkin
45.
Tampereen seurakuntayhtymän alueella kirkosta eroaminen on kasvanut noin
12 % alkuvuonna verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Tampereen seurakuntayhtymän luvuista selviää, että Tampereella eroakirkosta.fi – sivuston osuus
kaikista eroajista on noin 70 %. Tämä on kutakuinkin sama luku, kuin koko
viime vuonna.
Eroakirkosta.fi -sivuston ja Tampereen seurakuntayhtymän kirkosta eroamisen
kasvussa oleva iso ero on erikoinen. Yksi selitys voisi olla, että suurin kirkosta
eroamisen kasvu tänä vuonna tapahtuu muissa kuin suurissa taajamissa. Viime
vuonna syrjäseuduilla kirkosta eroaminen oli vain noin puolet isojen kaupunkien
luvuista. Pitää toivoa, että pienemmät paikkakunnat ottavat kiinni isoimmat kaupungit kirkosta eroamisessa.

Uskonnoton vaihtoehto

Julian Baggini: ATEISMI - LYHYT JOHDANTO
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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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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)
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