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tana. On kauhistuttavaa lukea, kuinka
suuren suosion itsemurhapommittaminen saavuttaa muslimimaissa. Olisi jotenkin ymmärrettävää, että kyselyiden
perusteella muslimimaista löytyisi joitain
prosentteja fundamentalisteja, jotka pitävät itsemurhapommeja oikeutettuna,
mutta kun pommittamisen kannatus on
useita kymmeniä prosentteja, ei voida
enää puhua terveistä yhteiskunnista.
Poliittinen korrektius uskontoja kohtaan on lopetettava! Uskonnot ovat aiheuttaneet valtavasti pahaa historian
aikana, ja ne tulevat aiheuttamaan
pahaa edelleen, siksi ne pitää pysäyttää. On aivan varma, että uskonnollinen väkivalta lisääntyy, ellei siihen puututa pontevasti ja ennakkoluulottomasti.
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Uskonnot ovat taas kerran olleet näkyvästi esillä uutisoinnissa. Kirjoittaessani
tätä pääkirjoitusta olivat Pakistanin turvallisuusjoukot juuri saaneet loppumaan
punaisen moskeijan valtauksen. Moskeijan olivat valloittaneet sharia-lakia
Pakistaniin haluavat islamistit. Tämä on
vain yksi uutinen niiden monien uutisten
joukossa, jotka kertovat islamin väkivaltaisuudesta. Nämä tyypit eivät suostu
normaaliin dialogiin yhteiskunnan kanssa, vaan haluavat muuttaa maailman
mieleisekseen väkivalloin.
Aiheuttaako islam väkivallan? Tähän
on hyvin yksinkertainen vastaus – kyllä!
Tämän väitteen todistaa oikeaksi vaikkapa tapaus WTC. Tapa, jolla Muhammed Attan johtama operaatio toteutettiin, vaati kaikkien osallistujien hengen.
Mikä saa ihmisen lentämään päin pilvenpiirtäjää tietäen aivan varmasti kuolevansa tässä törmäyksessä? Hän on
valmis tekemään tämän, jos hänelle on
luvattu jotain parempaa kuoleman jälkeen. Tätä on ateistin vaikea ymmärtää, mutta kuolemanjälkeiseen elämään ja varsinkin kuolemanjälkeiseen
palkkioon uskovan voi olettaa pitävän
ratkaisua toimivana.
Pyhän sodan ja marttyyrikuoleman
käsitteet mahdollistavat ihmisen manipuloimisen hirmuisiin tekoihin. Viattomien surmaaminen nähdään tässä uskonnossa hyvänä ja kannatettavana toimin-
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Ennen
vanhaan
aivan erityisen hyvään aikaan kaikki
oli niin hienosti, että ihmiset jopa elivät
paljon pidempään kuin nykyään. Vuoden 1992 uuden suomennoksen Raamatusta poimittuina muutama esimerkki: “Aadam eli kaikkiaan 930 vuotta, ja
sitten hän kuoli” (1. Moos. 5:5). “Set
eli kaikkiaan 912 vuotta ja kuoli sitten”
(1. Moos. 5:8). “Jered eli kaikkiaan 962
vuotta ja kuoli sitten” (1. Moos. 5:20).
Täytyi pojilla olla melkoiset eväät. Eivät nämä nykypäivän mamerot ja paperot saavuta edes 150 vuoden ikää,
kun jo kuolla kupsahtavat, vaikka söisivät mimmoista jogurttia tai kalaöljyä tahansa.
Todellisen jymy-yllätyksen lyö pöytään

muuan laivanvarustaja: “Kun Nooa oli
elänyt 500 vuotta, hänelle syntyivät
Seem, Haam ja Jafet” (1. Moos. 5:32).
Hitsi sentään, että ukko on painanut vielä siinä iässä kuin viriili pukki, vaikka
nykyiset dementoituneet unohtavat jo
alle satavuotiaina, kuinka lapsia tehdään!
Mitä hemmetin eliksiiriä he söivät,
kysyn mä vaan. Kuuluiko herkkuihin
kenties paahdettua norsunseläkettä?
Entäpä uunissa haudutettua amatsonipapukaijaa? Tahi mausteista kilpikonna-aladobia? Murkinan täytyi joka tapauksessa koostua jostakin luonnollisesti pitkään elävästä, jotta sen ikää lisäävä vaikutus siirtyi syöjään. Puheet
lohen omega-3-rasvahappojen terveellisyydestä ovat siis silkkaa soopaa,
koska lohi elää vain pari vuotta.
Toisaalta kuka kaipaa salaisuuden
selvittämistä? Asian ratkaiseminen johtaisi valtioneuvoston aivan uudenlaisten haasteiden eteen. Ajatellaanpa vaikkapa yksilöllistä varhaiseläkettä, joka
voidaan myöntää ennen vuotta 1944
syntyneelle. Jos ihmeravintoa popsivat
pääsisivät 64-vuotiaina eläkkeelle, heille pitäisi maksaa eläkettä reilut 800
vuotta. Tätä kautta valtiovarainministeriölle saattaisi jossain määrin kertyä pohdittavaa, vaikka en mene tätä varmuudella sanomaan, koska en ole poliitikko.
Entäpä jos mummot siinä satavuotiaina eivät enää jaksaisikaan mennä itse
vessaan? Sitten heille pitäisi vaihtaa
vaippaa liki 800 vuotta. No, työtähän
siinä nuoremmille tietenkin tarjottaisiin,
mutta kasvava mummo/pappalauma
tuottaisi vaipoillaan vuoren, joka koho-
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aisi rivakammin kuin maannousema itärannikolla. Jo vuoden 2300 paikkeilla
vaippavuoren huippu yltäisi 10 000
metriin, mikä tekisi Mount Everestistä vain
keskivertohaasteen vuorikiipeilyä harrastaville. Toisaalta vaippamateriaalin
ansiosta tekovuori näyttäisi myös kesällä enimmäkseen valkoiselta, joskin rinteillä olisi eritteiden tummentavuuden

vaikutuksesta hieman rusahtavaa sävytystä.
Kummastuttaa, miten ennen vanhaan
aivan erityisen hyvään aikaan vanhustenhuollosta suoriuduttiin kuin vettä vain.
Ei selvitä Iso Kirja tätä mitenkään. Toisaalta onnistunut vanhustenhuolto täytyi olla erityinen ihme jo Raamatun runoilemisen aikoihin.
Tapio Aho
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Kuulehan,
jos Jeesus olisi
syntynyt Suomeen…

…helvetistä kerrottaisiin
kauhutarinaa, kuinka siellä
vasta palellaankin.
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TIESITKÖ MUUTEN,
että eroakirkosta.fi -sivuston toiminnan
aikana palvelun kautta kirkosta on
eronnut jo lähes 80 000 ihmistä.
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Papin ja pakanan keskustelut jatkuvat myös vuonna 2007. Nyt
formaatti on hivenen erilainen kuin vuonna 2006. Tänä vuonna kirjoitamme yhdessä sovitusta aiheesta ilman, että näemme toistemme
juttuja eli emme siis viime vuoden tapaan vastaa toistemme kirjoituksiin. Näin kirjoituksista tulee enemmän kirjoittajansa näköisiä.
Toivottavasti lukijoille avautuu uusia näköaloja kummankin puolen maailmankuvaan ja ajatteluun. Keskinäinen ymmärrys ja toisen olemassa
olon hyväksyminen on edellytys rauhanomaiselle rinnakkaiselolle.

ONKO KIRKON NYKYINEN ASEMA PERUSTELTU?
Valtionkirkon, eli evankelis-luterilaisen kirkon asemaa voidaan tarkastella ainakin kahdelta kulmalta: perinne ja tasa-arvo. Kirkko on
perinteinen instituutio Suomessa ja joidenkin mielestä tämän takia evankelis-luterilaisen kirkon pitäisi voida säilyttää sen nykyiset erityisoikeudet. Perustelu on varmaakin jossain mielessä toimiva, perustuuhan se
ajatukseen, että saavutettuja etuja ei saa ottaa pois, vaikka maailma
ympärillä muuttuisi. En ole aivan varma, ovatko perinteeseen vetoajat
ajatelleet asian aivan loppuun. Yhteiskunta, jossa mikään ei muutu on
lähellä totalitaarista yhteiskuntaa: jos joku uskaltaa nostaa päätään ja
kyseenalaistaa vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä, lyödään hänet heti
maahan.
Jos perinteeseen vetoajilla olisi ollut valta päättää yhteiskunnan suunnasta, olisi yhteiskunta hyvin erinäköinen, kuin millaisena sen nykyään
ymmärrämme. Työväestö eläisi orjan asemassa, naisten ja miesten tasaarvosta ei edes puhuttaisi ja homot pysyisivät tiukasti kaapissa, jos mielisivät säilyttää henkensä. Jos näissä tärkeissä yhteiskunnallisissa asioissa ei ole noudatettu niiden ihmisten tahtoa, jotka pitävät perinteitä
kaiken lähtökohtana, niin on jokseenkin typerää vedota perinteeseen
valtionkirkkoinstituutin säilyttämiseksi. Maailma ei vain toimi niin kuin
perinteenkannattajat toivovat – kun yhteiskunta muuttuu, niin myös erilaisten yhteisöjen aseman on muututtava.
Kristinuskohan on saavuttanut asemansa maailmalla ja varsinkin
Suomessa enemmän ja vähemmän väkivaltaisesti ja ihmisoikeuksia
polkien. Voidaanko tämä historiallinen fakta tietäen hyväksyä, että kirkko
saa pitää saavutetun ja perinteellä perustellun asemansa yhteiskunnassa? Vastaus on yksinselitteisesti - ei! Jos hyväksyy kirkon nykyisen
aseman, niin hyväksyy sen, että rikollinen saa hyötyä rikoksestaan.

Vakaumusten tasa-arvo
Nykyaikaisempi ja demokraattisempi tapa pohtia evankelis-luterilaisen kirkon asemaa on tasa-arvo. Onko oikein, että yhdellä kansanryhmällä on selvästi enemmän oikeuksia kuin muilla? Kristinuskovaiset

Euroopan neuvosto kertoo uudessa suosituksessaan, että kirkon ja
valtion erottaminen on yksi Euroopan yhteisistä, kansalliset erot ylittävistä arvoista. Suositukseen kylläkin tuli Suomen edustajien vaatimuksesta lisäys, joka ottaa huomioon jäsenvaltioiden erilaisen käytännöt
hoitaa valtion ja kirkon suhteet. Valtion ja kirkon suhde ei saa olla
Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen.
Onkin hyvin mahdollista, että käymme vielä oikeutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Suomen valtiota vastaan sen valtionkirkkokytköksistä. Kaiken kaikkiaan Euroopan neuvoston suositus oli todella
tervetullut signaali. Me valtion ja kirkon erottamista vaativat emme ole
mitään erikoisia änkyröitä, jotka vaadimme omituisia asioita, vaan
olemme aivan keskellä eurooppalaisia arvoja, toisin kuin valtionkirkon
kannattajat, jotka elävät menneessä.
Petri Karisma
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näyttävät olevan Suomessa selvästi etuoikeutetumpia kuin vaikka uskonnottomat tai muiden pienempien uskontojen kannattajat.
Vakaumusten tasa-arvo lähtee ajatuksesta, että millään katsomusryhmällä ei ole mitään erityisoikeuksia. Vakaumusten tasa-arvo ei ole
sen kummallisempi ajatus kuin vaikka naisten ja miesten välinen tasaarvo, eihän miehillä ole mitään laissa määrättyjä erityisoikeuksia suhteessa naisiin. Kyvykkyys ratkaisee elämässä onnistumiset, ei mitkään
ennalta määrätyt etuoikeudet.
Evankelis-luterilaisen kirkon epätasa-arvoinen asema muihin vakaumuksiin lähtee niin merkittävästä dokumentista kuin Suomen valtion
perustuslaista. Kirkko on myös julkisyhteisö, joten se rinnastetaan valtioon, kuntiin tai muihin julkisen vallan toimijoihin. Eduskunta säätää
evankelis-luterilaisen kirkkolain, mutta kuitenkin niin, että se voi vain
hyväksyä tai hylätä kirkolliskokouksen esityksen, eikä muuttaa siitä edes
pilkun paikkaa. Merkittävin etuoikeus on luonnollisesti kirkollisveron
kerääminen valtion toimesta ja kirkollisveron veroluonteisuus.
Evankelis-luterilaisen kirkon kohdalla ei siis puhuta vain näennäisistä
etuoikeuksista, vaan todellisista vallan välineistä. Kirkko olisi aivan toisenlainen, mikäli sillä ei olisi näitä vallan symbolien tuomia taloudellisia resursseja ja lainmukaisia oikeuksia. Tasa-arvoisuus on kaukana,
kun verrataan evankelis-luterilaisen kirkon oikeuksia muiden vakaumusten
oikeuksiin. Uskonnottomat ovat tässä arviossa huonoimmassa asemassa.
Uskonnottomien yhteisöt ovat aivan tavallisia yhdistyksiä, toisin kuin
uskonnolliset yhteisöt. Tämä jo itsessään antaa ymmärtää, että uskonnollinen vakaumus olisi jotenkin arvokkaampi kuin uskonnoton.

Pakanasanomat
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ONKO KIRKON NYKYINEN ASEMA PERUSTELTU?
Kirkon nykyinen julkisoikeudellinen ja verotuksellinen asema on mielestäni perusteltu seuraavista syistä

Kirkon palveluita käytetään vaikka ei kuuluta kirkkoon
Kirkko tarjoaa tasapuolisesti palveluitaan jokaiselle halukkaalle suomalaiselle. Kirkkoon kuulumattomat sanovat, että eivät käytä eivätkä
tarvitse mitään kirkon palveluja, mutta sanomisistaan huolimatta suurin osa esim. hautaan siunauksista suoritetaan kirkollisesti omaisten
pyynnöstä. Avioliiton siunauksia pyydetään vuosittain satoja, vaikka
parit vihitään maistraatissa. (On muuten koomista, että homoliittojen
siunausta vaativat myös sellaiset ihmiset, jotka eivät edes kuulu kirkkoon tai halua kirkollista siunausta). Useimmat nuoret haluavat käydä
rippikoulun, vaikka eivät kirkkoon kuulu tai edes siihen liity. Perheasiain
neuvottelukeskukset ovat auki ilmaiseksi jokaiselle apua pyytävälle suomalaiselle vakaumuksesta riippumatta. Sama etuoikeus koskee kirkon
diakoniapalveluja, sielunhoitopalveluja, päihdetyötä, vankilatyötä jne.
Jokainen saa valita, haluaako tulla kirkon tilaisuuteen vai ei. Jos ja
kun tarjolla on hengellistä antia, niin kukin saa valita, haluaako uskoa
vai ei. Pakkokäännyttämisestä on nykyaikana turha puhua. Verotusoikeudesta kirkkoon kuulumattomien kohdalla voitaisiin luopua, jos jokainen heistä sitoutuisi olemaan käyttämättä tai osallistumatta yhteenkään kirkon palvelumuotoon. Haluaisin vain nähdä, miten Suomessa
suhtauduttaisiin, jos kirkon ovilla, kastetilaisuuksissa, hautajaisissa tai
muissa tilaisuuksissa olisivat paikalla portsarit, jotka tarkistaisivat kirkkoon kuulumisen. Varmasti kohta huudettaisiin ihmisoikeuksien puolesta, vaikka kirkkoon ei halutakaan kuulua.

Eikö 3,5 miljoonaa suomalaista saa päättää edes 1
veroprosentista?
Niin kauan kun kirkkoon kuuluu Suomessa reilusti yli 50 % kansasta,
niin sen verotuksellinen asema on mielestäni perusteltu. Yli 50 %:ssa
voidaan sanoa, että kirkolla on kansan enemmistön tuki takanaan.
Vertailuksi voimme ottaa Suomen suurimmat puolueet, joiden kannatus on noin 23 % äänestäneistä. Suomen suurin puolue saa koko kansan äänistä noin 0,5 miljoonaa. Keskimäärin kolme puoluetta, joiden
yhteenlaskettu äänimäärä on noin 1,2 miljoonaa, muodostavat hallituksen, joka päättää kaikkien 5 miljoonan asioista. Kirkkoon kuuluvien
osuus koko kansasta on edelleen noin 3,5 miljoonaa. Jos nämä maksavat noin 1,2 % veroa kirkolle, niin se on aika vähäpätöistä verrattuna 20 %:iin veroja, joita keskivertosuomalainen maksaa valtiolle, halusipa sitä sitten tai ei.

Kirkon asema on myös perusteltu suomalaisen kulttuurin sekä säilyttäjänä että luojana. Jos otamme huomioon Suomen kirkon lapsi- ja
nuorisotyön, musiikkityön, diakonia- ja vanhustyön sekä erilaisen kulttuuritarjonnan osana koko yhteiskunnallista kokonaisuutta, niin sen arvoa ja merkitystä ei voi pyyhkiä pois. Lisäksi kirkko on omilla ja omien
jäsentensä arvoilla antamassa hyvin vahvan positiivisen panoksen koko
yhteiskunnan toiminnalle. Minusta nämä syyt ovat varsin riittävät kirkon
nykyisen aseman säilyttämiselle.

Happamia sanoi kettu…
Tuntuu, että kirkosta eroamiseen yllyttämisen taustalla on valitettavasti perisuomalainen kateus. Jos ei minun yhdistykselläni ole verotusoikeutta, niin ei kyllä muillakaan. Luulisi, että vapaa-ajattelijat olisivat
tyytyväisiä. Monilla yhteiskunnan tahoilla heidän suosimansa ja ajamansa teknokraattis-tieteellinen maailmankuva on täysin hallitseva ja
suurin osa Suomen hallituksenkin päätöksistä tehdään tämän ajatusmaailman pohjalta. Jos se 20 % veroja kerätään ja käytetään vapaaajattelijoiden (Mikäköhän on heidän vakaumuksellinen osuutensa väestöstä) toivoman maailmankuvan pohjalta, niin luulisi, että kirkon
keräämä 1,2 % ei kaataisi heidän purttaan, mutta näköjään kaataa.
Ilkka Wiio
seurakuntapastori
Forssa

Ruotsissa muutettiin valtion ja kirkon suhdetta vuonna 2000. Ruotsissa
verohallinto kantaa edelleen kirkon jäsenmaksut, mutta se ei ole enää
varsinainen vero.
Tanskassa ja Norjassa paikallisen luterilaisen kirkon keskushallinto on
hyvin vähäinen ja valtion käsissä.
Ranskassa, Alankomaissa ja Belgiassa ei ole valtionkirkkoja. Valtioilla
saattaa olla joitakin erillissopimuksia joidenkin uskontokuntien kanssa.
Espanjassa ja Portugalissa katollisella kirkolla on johtava asema. Espanja on määrätietoisesti pyrkinyt vähentämään kirkon valtaa yhteiskunnassa.
Vaikka katolisen kirkon päämaja, eli Vatikaani sijaitsee Italiassa ei Italian
valtiolla ole varsinaisia ja virallisia kytköksiä katoliseen kirkkoon. Italiassa
pidetään Vatikaanin puuttumista politiikkaan hyvin sopimattomana.
Saksan valtiolla on erillissopimus katolisen kirkon kanssa. Tämä sopimus antaa joitakin erityisoikeuksia kirkolle, mutta ei varsinaisesti tee siitä
valtionkirkkoa.
Isossa-Britanniassa kuningas on Anglikaanisen kirkon pää. Tällä ei ole
ollut kirkon menestymisen kannalta mitään merkitystä, Anglikaaninen kirkko on nykyään hyvin heikko Isossa-Britanniassa.
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Kirkon tarjonta rikastuttaa koko yhteiskuntaa
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luterilaisuus on valtauskonto, siksi suomalaisten
uskonnottomien kritiikki kohdistuu heihin. Vapaa-ajattelijoiden mielestä kaikki uskonnot ovat
samalla viivalla, mutta tietenkin kotimaassa läheisintä vaihtoehtoa on helpointa kritisoida.”
Edellinen oli osittainen lainaus liiton
omilta verkkosivuilta, kohdasta ”uskontokritiikki”. Palaan siihen tuonnempana.
Sillä aikaa kun me suomalaiset uskonnottomat olemme kohtalaisen menestyksekkäästi erottaneet ihmisiä kirkosta
ja kirkkoa valtiosta, puhuneet uskomisen ja ennen kaikkea uskomatta olemisen vapauden puolesta, on Eurooppa
kohtaamassa uutta haastetta: islam on
noussut vaivihkaa, mutta väkevänä,
täyttämään syntyvää uskonnollista tyhjiötä.
Islam on muutakin kuin uskonto. Se
on kaikille elämän alueille ja läpi koko
yhteiskunnan ulottuva, täydellistä alistumista vaativa laki. Jo sana ”islam” tarkoittaa alistumista. Muslimi ei ole vapaa harjoittamaan uskontoa oman tahtonsa mukaan ja omien tarpeidensa
lähtökohdista, rukoilemaan silloin kun
haluaa ja olemaan rukoilematta kun ei
halua, vaan hänen on osoitettava Allahille omistautumistaan kurinalaisilla
yhteisöllisillä rituaaleilla juuri tietyillä kellonlyömillä. Hän ei ole vapaa elämään
omaa elämäänsä itseään varten, vaan
hänen elämänsä jokainen hetki kuuluu

Allahille, hänen palvomiselleen ja hänen profeettansa käskyjen, Koraanin,
sekä hadithien määräysten tinkimättömälle ja orjalliselle noudattamiselle.
Islam jakaa maailman jyrkästi uskoviin ja vääräuskoisiin. Se on ekspansiivinen ja totalitaarinen ideologia, joka
ei suvaitse muita uskontoja – ateisteista
puhumattakaan – ja jonka päämäärä
on keinoja kaihtamatta tehdä koko
maailma Allahin valtakunnaksi, jossa ei
erotella politiikkaa ja uskontoa, vaan
ne ovat yhtä. Islamin lain, sharian, tiukka ote hallitsee koko patriarkaalista
yhteiskuntaa, jossa uskosta luopuminen
palkitaan kuolemalla ja naiset alistetaan käveleviksi mustiksi säkeiksi, jotka
saattavat joutua raiskauksen uhreinakin kivitettäviksi.
Tällainen ideologia valloittaa parhaillaan Eurooppaa. Ei asein, vaan
väestökehityksen kautta. Euroopan kymmenet miljoonat muslimimaahanmuuttajat saavat keskimäärin moninkertaisesti enemmän lapsia kuin kantaeurooppalaiset. On esitetty arvioita, että
Eurooppa muuttuisi muslimienemmistöiseksi seuraavan sadan vuoden kuluessa. Ei mene kuitenkaan kovinkaan kauaa, kun heitä on tarpeeksi suuri vähemmistö vaikuttamaan hyvin merkittävässä määrin eurooppalaiseen politiikkaan ja lainsäädäntöön.
Itse asiassa he vaikuttavat siihen jo
nyt. Monissa Euroopan maissa muslimien ärhäköityneet vaatimukset vaikuttavat esimerkiksi koulunkäyntiin ja opetuksen sisältöön (esim. Britannia) ja heidän erikoisasemansa huomioidaan
jopa oikeuskäytännössä (esim. Saksa,
jossa eräs tuomari luki hiljattain lakia
Koraanista; ja Suomi, jossa on nyt oikein hovioikeuden päätöksellä turvattu
lasten sukuelinten silpominen uskonnollisin ja kulttuurillisin, siis ei-lääketieteellisin perustein).

Uskonnoton vaihtoehto

hottamista kansanryhmää vastaan” aletaan oikein laveasti tulkita. (Paitsi tietysti, jos tässä olisi kyse kristinuskoon kohdistuvasta kritiikistä. Ketään valtion virkamiestä tuskin kiihottaisi silloin ollenkaan.) Ei todellakaan tarvitse odottaa
sananvapautemme olevan uhattuna
joskus kymmenien vuosien kuluttua. Ajatuspoliisimme, nuo vapaan demokratian viholliset ja dhimmeistä kurjimmat
ja alhaisimmat, tekevät sen itse jo tänään.
Islam on siis uhka paitsi eurooppalaiselle mielipiteen- ja yksilönvapaudelle ja sitä kautta demokraattiselle järjestelmällemme, niin erityisesti naisten
tasa-arvoiselle asemalle, uskonnon ja
uskomatta olemisen vapaudelle, ihmisoikeuksille, tieteen kehitykselle – koko
eurooppalaiselle sivistykselle. Islam
osaa käyttää uskonnonvapauttamme
ja arvoliberaaliuttamme hyväkseen vaatiessaan jatkuvasti lisää erivapauksia ja
puolustellessaan eurooppalaisesti katsoen epäinhimillisiä lakejaan, mutta
tunnustaako se itse noita arvoja? Mikä
on sekularistien ja rationalistien asema islamilaisissa maissa? Entä muiden vähemmistöjen, esimerkiksi homoseksuaalien? Miksi Rauhan Uskonnon nimissä tehdään jatkuvasti
terroritekoja? Islamis(tis)oituuko Eurooppa? Vai maallistuuko islam?
Miksi se maallistuisi? Miksi islam antaisi myönnytyksiä yhteiskunnallisen
kehityksen pakottamana, kuten kristinusko, koska se on ilmoitususkonto; se on lähtökohtaisesti täysin virheetöntä jumalan
sanaa. Tässä on
merkittävä ero.
Miten käy eurooppalaisen
uskonnosta
erotetun lainsäädännön
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Kuinka pitkälle tällä tiellä aiotaan jatkaa? Onko meidän hyväksyttävä mitä
tahansa, jos se selitetään uskonnon ja
kulttuurin harjoittamisella? Jos lammas
voidaan ”nukuttaa” rituaaliteurastettavaksi ”lausumalla Allahin nimi” (6-16
vuotta maassa olleiden muslimien, joista
yksi on syntynyt Suomessa ja vieläpä
joukkoon kuuluneen suomalaisen käännynnäismuslimin laintietämättömyydellä [Iltalehti 16.5.07], ja suomalaistuomarin käyttäessä samaa termiä valtakunnallisissa TV-uutisissa), miksei samaa
konstia voisi kokeilla ihmistenkin ”nukuttamiseen” sairaaloissa ennen leikkausoperaatioita? Siinäpä sekä oiva säästö- että kulttuurinrikastuttamisvinkki kustannuskurimuksessa kamppailevalle terveydenhoitosektorille. Ja tietysti teurastamoille. Seuraavaksi voimmekin sitten
sallia uskonnollisen ”kunnia”väkivallan
Saksan malliin.
On käsittämätöntä, miten nöyrästi ja
hyväuskoisesti Euroopassa syleillään
aatetta, joka on perusteellisesti ristiriidassa arvojemme kanssa. Islamin Euroopanvalloitus tapahtuu eurooppalaisen suvaitsevaisuuden ja
poliittisen korrektiuden punaista mattoa pitkin, monikultturismin fanfaarien
soidessa.
Euroopassa – siis
myös Suomessa –
suunnitellaan jopa
sananvapauslakien
tiukentamista, jotta
tätä hulluutta kritisoivat äänet saataisiin
vaiennettua. Tämäkin
teksti jota juuri luet,
saattaa hyvin
pian täyttää
ajatusrikollisuuden tunnusmerkit, kun ”kii-

muslimien saavuttaessa enemmistöaseman? Mikä on uskonnottoman tapakulttuurin ja vapaa-ajattelijoiden
kannattaman tieteellisen maailmankuvan asema tulevaisuuden islamilaisessa
Euroopassa? Entä Suomessa? Mitä
lastenlastenlapsillesi opetetaan koulussa? Siis muuta kuin Koraania?
Alussa olleessa lainauksessa sanottiin: ”Vapaa-ajattelijoiden mielestä

kaikki uskonnot ovat samalla viivalla”.
Nyt meillä on näytön paikka. Meidän on
noustava puolustamaan vapauttamme ja
eurooppalaisia arvojamme. Kritiikin aika
on juuri nyt, niin kauan kuin se on vielä
mahdollista.
Loputtomasti uskomattoman onnellisia
kesiä vapaassa Suomessa, eurooppalaisessa Euroopassa toivottaen
Api

TIETOA JA IDEOITA SIVIILIJUHLIEN
VIETTÄJILLE JA JÄRJESTÄJILLE

Uskonnoton vaihtoehto

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. Kirjaa myyvät hyvin varustetut kirjakaupat ja vapaa-ajattelijoiden paikallisyhdistykset.

Pakanasanomat

12

tintään. Yhdistyksen internetsivua ja
eroakirkosta.fi –sivustoa kehitetään
niin, että sinne on helppo laittaa uutta materiaalia ilman, että tarvitaan
mitään erityisosaamista. Myös kokonaan uudenlaisesta uskonnottomuutta kattoajatuksenaan pitävästä portaalista on ollut puhetta.
Uusi tapa käyttää internetiä hyväksi
mahdollistaa kannanoton ajankohtaisiin uutisiin ja tapahtumiin. Onnistuimme kiinnittämään medioiden huomion eroakirkosta.fi –sivustolle tiedottamalla siitä taajaan. Nyt tehtävä muutos mahdollistaa vapaa-ajatteluasian
näkymisen paremmin medioissa tulevaisuudessa.
Seuraava Pakanasanomat ilmestyy
ennen vuoden vaihdetta ja vuonna
2008 siirrymme kahden lehden vuosirytmiin. Numeron 1/2008 on tarkoitus ilmestyä toukokuussa ja 2/2008
marraskuussa.
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Pakanasanomat on ilmestynyt säännöllisesti neljä kertaa vuodessa vuodesta
1999. Nyt on aika pohtia, mikä on lehden rooli Tampereen yhdistyksen jäsenviestinnässä ja muussa viestinnässä.
Lehti on ollut tärkeä tiedon levittäjä aikana, jolloin internetillä ei ollut niin voimakasta roolia kuin nyt. Lehden kuitenkin hyvin harva ilmestyminen on luonut
erityisiä haasteita lehden tekemiseen.
Lehdessä ei ole voinut olla kuin hyvin
vähän ajankohtaista ainesta, joten kaikki kirjoitukset ovat olleen enemmän tai
vähemmän taustoittavia juttuja. Viestinnän ajankohtaisuuteen ja ajassa olemiseen tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään enemmän huomiota.
Tampereen vapaa-ajattelijoiden viestintä tulee siirtymään enemmän internetiin. Lehden ilmestymistä on päätetty harventaa kahteen kertaan vuodessa. Lehden tekemisestä vapautuvat resurssit voidaan käyttää internetissä tehtävään vies-

Uskonnoton vaihtoehto

TAMPEREEN YHDISTYKSEN
VIESTINTÄ UUDISTUU

Uskonnoton vaihtoehto

MAAILMANLOPPU LYKKÄÄNTYY (TAAS)
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Tuomiopäivä on noin 2000 vuoden
ajan ollut juuri alkamassa. Kuten 2. Piet.
3:9 ilmenee, sen viipymistä ihmeteltiin
jo alkuseurakunnassa: ” Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka
hän joidenkin mielestä on myöhässä.”
Virsi ei ole muuttunut vuosituhansien vieriessä miksikään, ja nykyuskovat sanovatkin sen olevan lähempänä kuin koskaan. Aina kun sattuu jokin katastrofi –
WTC, tsunami, New Orleans ym. – se
liitetään välittömästi tuomiopäivän alun
katastrofeihin. Sodat ovat luonnollisesti
olleet myös ”varma vihje”. Jokainen
suuri onnettomuus tai sota näin vankistaa uskovien ”mitäs minä sanoin” uskoa.
Miksi sitten tuomiopäivää odotetaan
niin kiihkeästi? Koska se on uskovaisen
onnen täyttymys. Silloin Jeesus palaa,
väki jaetaan taivaaseen- ja helvettiin
lähtijöihin, ja kristitty pääsee toivottamaan vääräuskoiset tervemenneeksi
polttouuniin. Ilmestyskirjassa tällä asialla oikein mässäillään.
Mutta
nyt on
kuitenkin ilmennyt kapuKirkosta
eronneet
loitayhteensä
tuomiopäivän
rattaisiin. Matt.
vuonna 2005
24:14 kertoo tuomiopäivän tuloajankohdasta seuraavan knopin: ”Tämä
valtakunnan evankeliumi julistetaan
kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.”
Ja voi kirous ja kuolema; Intian valtameren Bengalinlahdessa on AndaKirkosta
eronneet joilla asuu muusmaanien
saariryhmä,
yhteensä vuonna
2004 alkuasukasta maailmasta
eristäytyneitä
heimoja. He haluavat olla mahdollisimman vähän, tai ei ollenkaan tekemisissä muukalaisten kanssa. Heillä on omat
kielensäkin, joten millä heille raukoille
nyt levitetään Jeesuksen ilosanomaa?
Esim. sentinel-kansa kieltäytyy kaikista
kontakteista muukalaisiin. He ovat oi-

kea käännyttäjän painajainen; heille ei
voi edes huutaa matkan päästä: ”mätänet helvetissä, ellet justaan tule hakemaan Raamattua ja kastetta!” Kukaan
ei taida edes osata heidän kieltään,
saati, että tietäisi mikä on evankeliumi
sentineliksi. Lähestymisyrityksiä tehneet
vieraat ovat saaneet vain nuolisateita
niskaansa.
Ennenvanhaan moiset ongelmat hoidettiin ristiretkillä pois päiväjärjestyksestä, mutta kun nekin on perskules kielletty. Tämä kanto kaskessa saattaa viedä
monelta kristityltä yöunet, koska maailmanloppu ei voi tulla, ennen kuin evankeliumi on julistettu kaikille maailman
ihmisille. Asiassa kytee kuitenkin toivon
pilkahdus: Andamaaneilla elää enää
vain muutamia satoja alkuasukkaita, ja
hekin ovat kuolemassa sukupuuttoon.
HALLELUJAA! Rukoukset on kuultu; aika
on hoitamassa tätä ikävää ongelmaa.
Uskovainen saa nyt kohottaa katseensa taivaalle ja lausahtaa: ”vielä joskus
koittaa aika, kun viimeinenkin Andamaanien alkuasukas on kuollut, ja silloin, silloin tuomiopäivän pasuuna soi!”
Ja niin kristityt paistattelevat taivaassa
ja andamaanit käryävät hornassa, ja
kaikki ovat tyytyväisiä. Happy end.
PS: Älkää vain pilatko uskovien päivää kertomalla, että maailmassa on
paljon muitakin alueita, joille evankeliumia on vaikeaa, ellei suorastaan mahdotonta levittää.
Timo Vuorinen

MYÖS SUOMEN EX-MUSLIMIT
JÄRJESTÄYTYVÄT!
Suomeen on perustettu Ex-muslimit yhteisö. Suomen Ex-muslimit on Saksasta alkunsa saaneen järjestön kotimainen versio. Nykyään Ex-muslimi -yhteisöjä on lähes jokaisessa Länsi-Euroopan maassa. Pohjoismaista toiminta on
aktiivisinta Ruotsissa, josta toiminta on
levinnyt Suomeen. Suomen puheenjohtaja on Tampereella asuva Abdol Golparian.
Heidän mottonsa on ”Olemme jättäneet uskonnon”. Ex-muslimien tavoitteet ovat hyvin pitkälle samat, kuin vapaa-ajattelijoilla. Tavoitteita ovat mm.
uskonnon- ja ateisminvapaus, kirkon ja
valtion erottaminen toisistaan, oikeus
uskontokritiikkiin, lapsien suojelu kaikelta uskonnolliselta propagandalta yms.
Ex-muslimien tavoitteena on myös tuo-

da esille ajatusta, että kaikki arabimaista tulleet eivät automaattisesti ole Islaminuskoisia.
Nämä Ex-muslimeissa toimivat ihmiset ovat erittäin rohkeita. Heidän tilanteensa on vähän sama, kuin jos joku
meikäläinen olisi mennyt 1500-luvulla
kertomaan jonkin kaupungin torille olevansa ateisti. Eiköhän tämä henkilö olisi
löytänyt itsensä hyvin pian palamasta
roviolla samaisella torilla?
Toivotamme onnea ja menestystä
uudelle toimijalle!
Iso-Britannian Ex-muslimien kotisivu
löytyy osoitteesta http://www.exmuslim.org.uk/index.html

Tillkännagivande av centralrådet ex-muslimer i Skandinavien (CRES)
Vi är mot islamistiska rörelser och för universella mänskliga rättigheter.
Fredag den 25 maj anordnar ex-muslimer en presskonferens. Vi inbjuder alla
journalisterfrånma ssmedia.E tttiotalaktivi sterfrånorganisationene x-muslimeri
Skandinavien deltar.
Vi måste stå emot de islamistiska organisationerna som lagt beslag på universella
människliga rättigheter speciell för kvinnor och barn som har kommit från de
"islamiska länderna".
Vi ska visa vårt missnöje med regeringarnas eftergifter för islamiska organisationer.
Vi tycker att människors identitet är universell. Människor skall inte ges identitet
vare sig nationellt, etniskt eller religiöst. För att fästställa människliga rättigheter och
stå mot religionens inblandning i vardagslivet, har vi organiserat en bred kampanj
mot politisk islam och islamistiska organisationer.
Rahim Yazdanparast

SoheilNoori

Farideh Arman

KhalilKeywan

MahnazMasori

NazaninSediqi

AbdolGolparian

Mahin Alipor

Minaahadi

KarimShmohamadi

MoradShaikhi

BabakShadidi

AfsanehV ahdat

Deniz Azad

MajidFarajian

AmirT avakoli

SimaBahari

JamilFarzan

HasanPanahi

AzarPuya

Konferensen äger rum, fredag den 25 maj kl, 11-13 i ABF huset Sveavägen 41
Fabian salen i Stockholm.

Styrelse för centralrådet Ex-muslimer i Skandinavien:

Mina Aha di , he de rsmedl em i Sk and inav ien, or df. Ex-muslim i Tyskland
E-post, minaahadi@.com , telefon, 0049-1775692413
Mahin Alipour, ordförande, Sverige
E-post, Mahin_alipour@yahoo.se , telefon 0046-70777731
Afsaneh Vahdat, vice ordförande i Sveriges
E-post, afsanehvahdat@yahoo.se , telefon, 0046-702468454
Karim Shamohammadi, vice ordförande i Sverige
E-post, karimshamohammadi@yahoo.se , telefon, 0046-708526716
Peyman Bakhshaiesh, vice ordförande i Sverige
E-post, peymannaderi@yahoo.se , telefon, 0046-738033028
Abdol Golparian, representant, Finland
E-post, abdolgolparian@yahoo.com , telefon, 0035-8405758250
Murad Shekhi, representant, Danmark
E-post, muradsheixi@yahoo.com , telefon, 0045-272 468 45
Saber Rahimi, reprosentant i Norge
E-post, rahimi37@yahoo.com , telefon 0047-986 940 01
Sohail Noori, Ledamot i Finland
E-post, soheil_noori@yahoo.com , telefon 0035-8407672669
Majid Farajian, Ledamot, Sverige
E-post, majid_farajian@yahoo.com ,telefon,0046-736493215

PrvanehZakeri

HoshyarSurosh PeymanBakhshayesh

Naser Ahmadi

SusanSaberi

Mohamad Amiri

NimaDaryamadj

HasanSalehi

Saranaxei

ManocherMasori

ParisaSalimi

NaderSharifi

JamalEbrahim

KambizHaghiri

SiamakBahari

GitiAgajani

MansorFarzad

SaberRahimi

BehrozMehrabadi

GaribeHosaini
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We have left the religion!
Ex-Muslim expresses himself with the words. www.ex-muslime.com

Pakanasanomat

För att bekanta er med mål och aktiviteter som "centralrådet ex-muslimer" i
Skandinavien har, är ni välkomna till presskonferensen.
På konferensen deltar ex-muslimer aktivister och dessutom talar Mina ahadi som är
ordförande för organisationen" Ex-muslim" i Tyskland.

OmarMarufi

Uskonnoton vaihtoehto

Inbjudan till press konferens
Vi har lämnat religionen!

Runo

MAAILMANKATSOMUSPÖRSSI
Vaihtelua mielelle taas kaivataan
Uutta oppia itselle tarvitaan
Vanhat aatteet monia kyllästyttää
Vaihtoehtojen runsaus hengästyttää
Nykyajan hektisyys
Ihmisten levottomuus
Valinnan varaa kaikessa
Liikaa asioita mielessä
Mikä nyt aatetta muodikasta
Oppia niin trendikästä
Mitä selitystä muut kannattavat
Mitä uutta mediat hehkuttavat

Uskonnoton vaihtoehto

Peruskamaa evlutista
Erilaista vaikka mistä
Kotimaasta perinteistä tuttua ja turvallista
Ulkomailta eksoottista uutta ja erilaista
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Mihin oppiin tänään sijoitan
Ostanko, vaihdanko vai myyn
Vai maksanko elämäntyylin konsultille
Pelastuksen markkinamiehelle
Maailmankatsomuspörssin monimuotoisuus
Ihmisten käsittämätön erimielisyys
Parhaat puolet mikä mistäkin
Kaikki opit iloisesti sekaisin

Runo

Mutta mitä tuollaisesta saisin
Miksi tuollaista tekisin
Ei maailmaa voi valita
Ei todellisuutta voi arpoa
Mukavuus ei saa ratkaista
Pitää etsiä aina totuutta
Ei tiedettä mielipidetiedusteluilla tehdä
Ei totuutta markkinoilla myydä
Uskonnoton vakaumus elämän pohjana
Jotkut asiat pysyvät aina totena
Yksinkertaiset periaatteet elämää johdattaa
Nykymaailman monimuotoisuus rikastuttaa

Tietoa jaetaan
Sivistystä opetetaan
Kaikkien yhteisesti käytettävissä
Jokaisen vapaasti hyödynnettävissä
Kokoa tietoa ja taitoa
Se on oikeaa sijoittamista
Varma tuotos omaan itseen
Elämän arvon lisäämiseen

Uskonnoton vaihtoehto

Tutkittu tieto pysyy
Tiedonhalua vain kysyy
Tietoa riittää otettavaksi
Vastauksia annettavaksi

Timo Rantala
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mään kirkosta eroamista Helsingissä
noin 2000:lla, eli kasvua tulee olemaan
noin 50 %.
Kirkko aiheutti omilla toimillaan tai
voisiko paremmin sanoa toimimattomuudellaan alkuvuonna pienimuotoisen eroamisrynnäkön. Kun kirkossa tapeltiin naispappeudesta, niin kansa erosi kirkosta. Naispappeus oli voimakkaasti esillä medioissa maaliskuun lopulta huhtikuun loppuun. Tänä aikana
kirkosta eroaminen oli noin kaksi kertaa vilkkaampaa, kuin tuohon aikaan
normaalisti.
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta,
että eroakirkosta.fi –palvelulla menee
hyvin. Sekä kirkosta eroaminen, että
itse palvelu ovat päässeet hyvin medioihin. Onkin ollut hauska huomata, että
lähes jokaisessa kirkkoa käsittelevässä
jutussa muistetaan mainita, että kirkosta eroaminen on ollut hyvin voimakasta viime aikoina.

Uskonnoton vaihtoehto

Eroakirkosta.fi organisaatio julkaisi
ensimmäisen puolivuotiskatsauksen heinäkuun lopulla. Eroakirkosta.fi –palvelulta on pyydetty enemmän tietoa eroamismääristä ja muusta sivustoon liittyvästä. Tarkoitus on julkaista kattava katsaus aina puolen vuoden välein. Heinäkuussa julkaistu katsaus käsittelisi vuoden alun tapahtumia ja tammikuun lopulla julkaistava katsaus vetäisi yhteen
edellisen vuoden tapahtumat ja kohokohdat.
Kirkosta eroaminen on jatkunut kiihtyvällä tahdilla alkuvuonna. Kasvua on
vuoden 2006 vastaaviin lukuihin jopa
36 %. Mikä tulee olemaan koko vuoden kasvu, on vielä arvailujen peitossa. On hyvin todennäköistä, että 40
000 eronneen raja rikotaan.
Merkittävä parannus kirkosta eroamiseen saatiin, kun Helsingin maistraatti
hyväksyi vuoden 2007 alusta sähköposhttp://www.eroakirkosta.fi/media/
tilla tapahtuvan kirkosta eroamisen. muut/puolivuotiskatsaus_2007.txt
Helsingin maistraatin päätös tulee lisää-
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TOIMISTO AVOINNA
TIISTAISIN 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 VUONNA 2007

Petri Karisma

puheenjohtaja
040-7489532
petri.karisma@orvokki.net

Timo Rantala

varapuheenjohtaja

Jani Hinkka

taloudenhoitaja

Kirsi Koskenkorva
sihteeri

Teuvo Kantola
Laura Mäntysalo
Kaj Torrkulla
Lauri Junttanen
Juha Seitz
Sirkka Vadén
Antti Värri

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 toisistaan 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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