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Tässä jäsenlehdessä:
Yhdistys on vuosittain julkaissut jäsenlehtisen, jossa on kerrottu yhteystiedoista ja 
muista ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Näiden lisäksi tähän lehtykäiseen on 
otettu mukaan myös muutamia jäsenten kirjoittamia artikkeleita.

Yhdistyksen hallitus ja yhteystiedot
Jorma Snellman, pj   045 63 32 341  jormaksnellman@karkkilalainen.com 
Oiva Niskanen, vpj 040 71 53 195 oivaniskanen@gmail.com 
Erkki Hohenthal, rh   0400 22 55 70 erkki.hohenthal@elisanet.fi 
Ulla Kindstedt, siht 09 22 55 930 karkkila@vapaa-ajattelijat.fi 
Eino Huotari,        044 08 16 543 eino.huotari@kolumbus.fi 
Pekka Frosterus,        09 22 56 066 
Timo I Vasama,        050 30 89 858 
Ritva Tuominen,        040 83 20 657 
Paula Vasama,

                                                                                                                                                
Raili Cavenius,        040 54 54880 varajäsen 
Martti Härkönen,        040 52 48 081 varajäsen 
Otto Turunen,        0400 47 23 66 varajäsen

Yhdistyksen postiosoite on Korvenkatu 8, 03600 KARKKILA

Sähköpostiosoite karkkila@vapaa-ajattelijat.fi

Hallituksen kokous 8.9.2009. Vasemmalta lukien Timo I Vasama, Ritva Tuominen, 
Raili Cavenius, Ulla Kindstedt, Jorma Snellman, Pekka Frosterus, Eino Huotari, 
Erkki Hohentahl (etualalla). Kuvasta puuttuu Oiva Niskanen.
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Luminen talvi lie suksijan mieleen.
Ollaan käyty hiihtämässä tänä talvena. Tuohon sopivan lähelle on tehty latuja ympäri peltoa ja sinne 
on  vielä  sekaan  mahtunut.  Tietenkin  on  ollut  mukavaa,  vaikka  olenkin  kokenut  Suomen 
miesolympiahiihtäjien kohtalon. Kaikki ovat menneet ohi. Ja naistenkin on ollut pysäytettävä jotta 
saisin  heidät  kiinni.  Toissapäivänä  kohtasin  jo  itseäni  heikompivauhtisen  menijän  aurinkoisella 
ladulla.  Hänen kanssaan ei  kuitenkaan pääse isompaan kilpakoitokseen, kun minua ei  hyväksytä 
kolmivuotiaitten sarjaan. 

Vapaa-ajattelijain  hautausmaakin  on  kerännyt  lunta  aivan  riittämiin.  Olin  siellä  muiden  jatkona 
lumiukkona  katsomassa  luontitoimintaa.  Onneksi  on  apuvälineitä,  joilla  lunta  voidaan  siirtää. 
Muutoin  hautausmaan  avoinna  pitäminen  olisi  liian  suuri  askar  vapaaehtoisväelle.  Komeat 
lumikinokset kun teettävät myös komeasti töitäkin. Suuret kiitokset ahkeroijille.

Jostain syystä kirkon ja valtion erottamisesta ei ole kuulunut mitään taas vähään aikaan. Innokkuutta 
asian  järjestämiseen  ei  löydy.  Politikkojen  henkilökohtaiset  edut  ovat  vielä  niin  suuria,  ettei 
normaalielämä houkuttele.  Onneksi  ihmiset  kuitenkin  käytännössä  elävät  vailla  uskontoa,  aivan 
kuten  ennenkin.  Nykyisin  ei  enää  useinkaan  tarvitse  salailla  omaa  paikkaansa  uskontojen 
ulkopuolella.  Voidaan  elellä  talvella  suksilla  ja  kesällä  ilman.  Jos  joku  uskontohihhuli  tulisi 
väittäneeksi  että  pyhät  kirjoitukset  vaativat  päinvastaista.  Että  hiihtää  pitää  kesällä  eikä  talvella 
oudon  uskonnon  suuremmaksi  ylennykseksi.  Taitaisi  sellainen  uskonto  saada  jokusen  epäilijän 
ainakin pohjoisen maissa. Liekö valtio ja kirkko sittenkin hiihtelisivät yhdessä? Sulaisiko yhteistyö 
lumen mukana vai olisivatko poliitikoitten edut väkevämpiä. 

Karkkilan vapaa-ajattelijoiden kunniapuheenjohtaja T.I.Vasama oli sairaalassa valelääkärin kynsissä. 
Kuului  olleen  kuitenkin  onnistunut  diagnoosi:  ”Entisellään.”  Ainakin  Timpalla  tuntui  olevan 
hauskaa  kun  kertoi  kohtaamisesta.  Toinen  vapari  oli  puolestaan  saanut  tuhdit  tropit  samaiselta 
utopistilääkäriltä.  Onnekseen  hän  oli  apteekissa  osannut  ihmetellä  annoksen  kovuutta  ja  saanut 
oikeaa tietoa. Valelääkärikin soitti sitten ja määräsi kohtuu lääkkeet. Että läheltä piti.

Poppamiehen ammatti  saattaa olla kiehtova. Tällä kertaa se taitaa johtaa valtion ja poppamiehen 
yhdistämiseen. Toiveissa on että yhteiskunta siirtää uusdiagnoosin tekijän valtion omistaman kiven 
sisään. Ja pitkä ja kapea on valtion leipä ja märkää sen vesi.
Tuossa pääkaupunkilehdessä on ollut kirjoituksia ateismin ja uskonnon eri suhteista. Minua on jo 
kauan kummastuttanut mitä se ateismi on.  Uskontokunnat  määrittelevät  asian kukin tavallaan ja 
itselleen mieluisesti. Ja ateistit määrittelevät asian sitten vielä omalla tavallaan. Kummallisinta on 
että ateistien omat määritelmät tuntuvat ponnistavan uskontokuntien joistakin määritelmistä. Ateisti 
määrittelee  elämäänsä  suhteessa  jonkin  uskontokunnan  utopiaan.  Uskonnottomana  minulla  tulisi 
olla oikeus elellä näiden määritelmien ulottumattomissa kokonaan vailla uskonnollista mielipidettä. 
Siis lakiin tulee saada myös uskonnottaman oikeudet. Uskonnottoman oikeus mielipiteeseensä pitää 
nauttia  samaa  lainsuojaa  kuin  uskontojenkin  mielipiteet.  Ei  ole  kenellekään  kunniaksi  jos  hän 
määrittelee uskonnottaman mielipiteen uskontonsa lähtökohdista. Semmonen luulee vaan olevansa 
parempi kuin oikeat ihmiset, mutta on kaiken järjen tavoittamattomissa.

Iloisia päiviä ja sopivia ilmoja Toivottelee Jorma Snellman
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Jäsenmaksut / v. A jäsen 24 €, sis. Vapaa-Ajattelija lehden

B jäsen 14 € ei lehteä
Uuden jäsenen liittymismaksu on 14 €

Osoitteen muutoksista pyydetään ilmoittamaan reaaliajassa. Näin 
varmistat myös jäsenlehtien ja postien tulemisen keskeytyksittä! 
HUOM !!     Postiin jätetty osoitteenmuutosilmoitus ei   
välity     yhdistykselle.  
Voimme palvella myös sähköisesti osoiteasioissa, jäsenmaksuasioissa ja 
muissakin. Ilmoita siis sähköpostiosoitteesi yhdistykselle!

Suunniteltuja tapahtumia vuonna 2010
Kevätsiivoustalkoot hautausmaalla pidetään ennen äitienpäivää toukokuun alussa 
(seuraa järjestöpalstoja). Ulla järjestää voileipiä ja kahvia, Tervetuloa!

Yhdistyksen  saunailta pidetään  perjantaina  13.08.  alkaen  klo  16.00  Vuotinaisten 
leirikeskuksessa.  Mahdollisuus  on  mm.  saunomiseen  ja  uimiseen;  myös  lapsille 
löytyy toimintaa. Ilmoita osanotosta mielellään jo etukäteen sihteerille, jotta voimme 
varata  etukäteen  voileipiä,  makkaraa,  kahvia  ja  virvokkeita.  Tarvittaessa  kyyti 
järjestetään.

Näistä  ja  muista  tapahtumista  ilmoitetaan  myös  erikseen  molemmissa 
paikallislehdissä, Karkkilalaisessa ja Karkkilan Tienoossa järjestöpalstoilla. 

Yhdistyksen  hallitukseen  kuuluvat  henkilöt  ovat  kiinnostuneita  keskustelemaan 
kanssasi  kaikissa  yhdistyksen  toimintaan  liittyvissä  asioissa.  Odotamme 
yhteydenottoasi tapaamisin, puhelimitse ja / tai sähköpostitse.

    Saunailta Vuotinaisissa 2009,  hanurissa Oiva Niskanen
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Tietoja hautausmaasta
Hautausmaan asioita ja -rekisteriä hoitaa Erkki Hohenthal 
0400 225570. Varalla ovat Oiva Niskanen (040-7153195) ja Martti 
Härkönen (040 5248081)

Yleiskuva  hautausmaalta.  Oikealla  sijaitsevilta  varasto-  ja 
katosrakennuksilta  löytyy  työkaluja,  multaa  kukkaistutuksille,  (ei 
nurmikon  hoitoon)  jätelaatikoita  ja  kompostoiva  PuuC:kin.  Nurmikon 
hoitoon tarvittava multa on vasemmalla pressun alla.  (Ps. muista sulkea 
pressu  jotta  rikkaruohot  eivät  pääse  multaan).  Kuvan  taustalla  oleva 
rakennus on ´Vilpola´, jonka ulkoseinällä on ilmoitustaulu, jossa on tietoja 
hautausmaasta  ja  yhdistyksestä.   Alempi  kuva  on  otettu  vastakkaiselta 
puolelta.
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Olkaapa  tarkkana,  ystävät,  ja  seuratkaa  yleistä  uskontojen  vastaista 
kritiikkiä  sen  kaikissa  muodoissaan,  sillä  eri  uskonnot  muodostavat 
globaalisen  vihankylvöjärjestelmän  eri  kulttuurien  ja  ihmisten  välille. 
Tämä seikka on selvästi havaittavissa päivittäisessä uutisoinnissa yleisissä 
tiedoitusvälineissä.

Suurin  osa  sodista  on  ollut  ja  on  yhä  uskonsotia  tai  erilaisten  ideolo-
gioiden  välisiä  konflikteja  tänäkin  päivänä.  Helpoin  tapa  saada  ihmiset 
toistensa kimppuun on valjastaa erilaiset  ennakkoluulot  vetämään sodan 
vankkureita. Uskonto on tässä suhteessa edullisin, koska silloin voi vedota 
täysin  järjettömiin  ja  mielikuvituksellisiin  väitteisiin  ja  luottaa  kansan 
valistumattomuuteen  ja  ymmärtämättömyyteen.  Tyypillinen  esimerkki 
höynäyttämisestä  on  luvata  palkinto  taivaassa.  Ratsastetaan  myös 
häikäilemättä  ihmiselle  tärkeällä  seksuaalielämän  alueella,  kun  luvataan 
itsensä  räjäyttävälle  "mart-tyyrille"  72  neitsyttä,  joiden  hoiviin  pääsee 
taivaassa. 

Tosiasiassa  on  kysymys  rahasta  ja  vallasta,  kun  pyritään  luomaan  eri-
asteisia  valtiokirkollisia  ja  teokraattisia  hallintojärjestelmiä  rahvaan 
kurissapitämiseksi.  Tätä  on  jatkunut  jo  pitkään  ihmiskunnan historiassa. 
Väestön järjettömän lisääntymisen seurauksena ongelmat vain pahenevat, 
kun totaalinen  ekokatastrofi  uhkaa  itsekeskeistä  ihmiskuntaa.  Tunnetaan 
kolmatta tuhatta uskontoa ja ideologiaa, jotka ovat vielä jakaantuneet yli 
20  000:ksi  lahkoksi  ja  jotka  ovat  valmiita  räjäyttämään  toisinajattelijat 
taivaan  tuuliin.  Miljoonat  uskovat  vakaasti  pääsevänsä  taivaan  iloihin 
hurjastelemaan. Täytyy vielä huomauttaa, että ihmiskunnassa lienee noin 
miljardi  luku-  ja  kirjoitustaidotonta.  Vaikka  ei  ongelma  taida  poistua 
opetuksen  avulla,  koska  uskontojen  tarjoama  palkintomoraali  houkuttaa 
ymmärtämätöntä ihmistä.

Kansalaiset val(a)istukaa!

Timo I. Vasama, lääkäri 

 Kaikille kellot soivat !
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Karkkilan kasvatus- ja opetusasiat ateistin 
näkökulmasta
Olen  opettanut  elämänkatsomustietoa  Karkkilalaisille  murkkuikäisille  nyt  jo  25 
vuoden ajan. Tänä aikana on pinnaani kiristänyt monta kertaa niin ala-asteiden kuin 
päiväkotienkin tilanne. Ajattelin tässä hieman pohtia tämän hetken tilannetta.

Lähdetään  siis  liikkeelle  pienimmistä  lapsista,  jotka  ovat  päivähoidossa  Karkkilan 
päiväkodeissa  ja  ehkä  perhepäivähoitajillakin.  Karkkilan  kaupungin  virallisessa 
varhaiskasvatussuunnitelmassa puhutaan paljon yhdessä tekemisestä ja pohtimisesta. 
Uskontokasvatuksen  osalta  sitten  tulee  seuraavaa:  "päivähoidon 
uskontokasvatuksessa tutustutaan lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteisiin 
ja  tapoihin.  Uskontokasvatus  on  myös  yhteisiä  keskusteluja,  pohdintoja  lapsia 
askarruttavista  aiheista  kuten  kuolema,  enkelit  ja  Jumala  sekä  hiljentymistä  ja 
rauhoittumista  isojen  kysymysten  edessä."  Tässä  ainoa  sana,  joka  viittaa 
uskonnottomaan  kotiin,  on  kerran  esiintyvä  katsomus.  Sen  jälkeen  ei  koko 
suunnitelmassa  puhuta  mistään  muusta  kuin  kodin  uskonnollisen  taustan 
kunnioittamisesta.

Seuraavaksi  lähes  kaikki  lapset  osallistuvat  esiopetukseen.  Siellä  on  jo  oma 
opetussuunnitelma,  mutta  oppiaineita  ei  mainita.  Niinpä  valtakunnallisessa 
suunnitelmassa esiintyy sanahirviö elämänkatsomustietokasvatus. Miten lie Karkkilan 
suunnitelmassa:  "Esiopetuksen  tehtävä  on  tukea  kodin  uskontokasvatusta  ja 
vakaumusta. Arkipäivän toiminnan lomassa opetellaan monenlaisia eettisesti tärkeitä 
asioita."  Tämä  on  erinomainen  muotoilu,  mutta  minulla  ei  ole  tietoa  sen 
toteutumisesta.  Esitettä ei myöskään näytä uusitun ihan viime aikoina, koska kaikki 
kaupungin puhelinnumerot ovat reilu vuosi sitten käytöstä poistuneita.

Koulussa  on  kaikilla  luokka-asteilla  opetussuunnitelmat,  joita  aikanaan 
elämänkatsomustiedon opettajat rustasivat yhdessä. Sen jälkeen kuitenkin alakoulujen 
elämänkatsomustiedon  ryhmät  on  yhdistetty  ja  kaikki  oppilaat  kuljetetaan  taksilla 
yhteen kouluun. Huhuna olen kuullut, että uskonnontuntien takia on joissain kouluissa 
näillä  pienillä  edelleen hyppytunteja  ja  elämänkatsomustiedon tunnit  on järjestetty 
erittäin  hankalaan  aikaan.  Uuden  uskonnonvapauslain  tultua  voimaan  2004  alusta 
muuttui myös elämänkatsomustietoon ohjaus, sen jälkeen jokaiselle uskontokuntiin 
kuulumattomalle lapselle ENSISIJAINEN vaihtoehto on ollut elämänkatsomustieto. 
Vanhempien  pitää  erikseen  ilmoittaa  lapsen  siirrosta  uskonnonopetukseen. 
Karkkilassa ei uuden lain tultua voimaan mikään muuttunut. Koulutulokkaat saavat 
lapun, jossa pyydetään ruksaamaan jokin kolmesta vaihtoehdosta: ev.lut., et, tai muu 
uskonto. Elämänkatsomustietoa ei mitenkään vanhemmille selitetä tai kerrota kenelle 
se on suunnattu.
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Myös yhteiskoulussa on muutettu tilannetta. Ennen luokka-asteittain oli omat ryhmät 
eli kolme ryhmää yhteiskoulussa ja oppilaita riitti. Ala-asteiden uusien järjestelyjen 
takia.  On ryhmäkoko jatkuvasti  pienentynyt ja nyt  yhteiskoulussakin on vain yksi 
ryhmä.

Minusta  vanhempien  olisi  vaadittava  muutosta  tilanteeseen  ja  opetuslautakunnan 
uskonnottomien  jäsenten  pitäisi  olla  aktiivisia  siinä,  että  elämänkatsomustiedosta 
kerrottaisiin  lasten  vanhemmille  kunnolla  heidän  ilmoittautuessaan  kouluun  ja 
samalla kaikki uskontokuntiin kuulumattomat sijoitettaisiin suoraan koulukohtaisiin 
ryhmiin.  Vasta  tällöin  saataisiin  ryhmäkoko  suurenemaan.  Tähän  voisi  kuvitella 
olevan hyviä mahdollisuuksia, koska lautakunnan puheenjohtaja on aikoinaan lukenut 
koulussa  itse  elämänkatsomustietoa  ja  samoin  ainakin  yhden  lautakunnan  jäsenen 
lapset. Toivottavasti tässä aktivoidutaan. Itse opettajana olen hieman puun ja kuoren 
välissä, en voi suoraan toimia työnantajani päätöksiä vastaan.

Eino Huotari 

Tavallisen suomalaisen uskontarina 
”Olen  suomalainen”,  kuten  jossain  laulussakin  on  sanottu,  useillakin  tuntomerkeillä  mitattuna. 
Myös ”vakaumuksellisesti” olen kuulunut siihen joukkoon johon 80 % suomalaisista. Ja edelleen  
siihen 80 % jäsenistöön, jotka maksavat vain uskollisesti kirkollisveronsa, mutta eivät käytä kirkon 
palveluksia hyväkseen kuin muutaman kerran 10 vuodessa. Minut on kastettu luterilaisesti niin kuin 
kaikki isovanhempani siitä alkaen kuin tietoa on. Suvussani on mm. lestadiolaisia samoin kuin on 
ollut  muunkinlaisia  uskovia  myös  naapurustossa  ja  etäisemmässä  ympäristössä.  Omasta  kaste-
tilaisuudesta  en  luonnollisesti  mitään  muista,  mutta  kylläkin  sisarusten  ja  monien  serkkujen. 
Kohdallani  uskonvalistusta  olen  saanut  kuunnella  muiden  ohella  koko  peruskouluaikani, 
huipentumana rippikoulu päättöineen. 

Lapsuudenkodissani  ei  ”tartuttavasti”  uskonnollisia  toimintoja  harjoitettu.  Vanhempani  pitivät 
periaatteessa hyvänä jos esim. siellä sunnuntaikirkossa tulisi  käytyä.  Joskus käytiinkin,  mutta  ei 
koskaan  ”kolahtanut”  eikä  innostuttu  jatkoista,  oikeastaan  kävi  päinvastoin.  Isovanhempien,  
serkkujen ja muiden sukupuuhun kuuluvien keskuudessa on ollut syvempääkin ”valistuneisuutta” ja 
osallistumista seurakunnan menoihin. Heidän tahoiltaan en ole koskaan kokenut eivätkä myöskään 
vanhempani ole kokeneet ”houkutteluja” eikä myöskään vieroksuntaa. Sen sijaan hyvien tuttavien, 
kylän miesten ja naisten joukossa on ollut ”jumalan terve” –ihmisiä, joihin suhtautumisessa on ollut 
hämminkiä. Tietenkin kaiken aikaa ja kaikkialla kohtaa niitä ”lähimmäisiä” jotka haluavat oman 
yhteisönsä nimissä levittää sanomaansa. Sinnikkyydessään vertaansa vailla ovat olleet ovelta ovelle 
kiertävät  hengellisyyden  kaupustelijat.  Kommunikoinnissa  on  ollut  ”kuullun  ymmärtämisen” 
vaikeuksia, puolin ja toisin. Joskus on tarvittu selvempienkin sanavarastojen käyttöä, jos heitä ei ole 
halunnut toistuvasti pihapiiriinsä. 

Kontaktini  oppineiden  opettajien  ja  teologien  kanssa  olen  kokenut  ahdistavina,  aina  lapsuuden 
koulu- ja rippikouluajoilta saakka. Peruskoulun uskonnon tunneilla ihmettelin, miksi sitä Jumalan 
olemassaoloa pitää niin vakuutella, eikö se olekaan varmaa? Rippikoulusta muistan kirkkoherran, 
pastorin  ja  joskus  kanttorinkin  yksinpuhelut  korokkeeltaan.  Kysymyksin  usein  heräteltiin 
nukahtavia kuulijoita. Koskaan en ole kyennyt kuuntelemaan kirkon saarnaa tms. julistusta loppuun 
saakka,  vaan aina ajatukseni ovat  ”karanneet”  kesken muualle  ja  olen mieluimmin ”seurustellut 
itseni kanssa”. 
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Ajattelin tässä kertoa muutamista mieliin jääneistä tapahtumista rippikoulua ennen ja myöhemmiltä 
ajoilta: Kylällä oli pidetyn emännän hautajaiset (1946) johon perheemme päätti osallistua. Siihen 
aikaan  oli  tavallista,  että  arkku  nostetaan  kansi  avattuna  kodin  pihalle.  Omaiset  ja  runsaasti 
saattoväkeä  kokoontui  arkun  ympärille.  Viimeisenä  saapui  paikalle  pastori  (taisi  tulla 
hevosvetoisissa  kieseissä).  Omaiset  tervehdittyään  pastori  loi  katsettaan  ympärilleen  ja  alkoi 
valikoiden  tervehtiä  ensin  ne  ”jumalanterveihmiset”  ja  oli  jättämässä  ”rupusakin”  tervehtimisen 
viimeiseksi. Tilanteen pelasti enoni topakka vaimo: ”ohitseni et pappi tervehtimättä kävele, oltiin 
terveitä  tai  ei”.  Vasta  paljon myöhemmin isompana  poikana ymmärsin tapahtuneen.  Olen myös 
tajunnut,  että  ko.  pappi  tunsi  hyvin  seurakuntansa  jäsenet;  jatkoi  tapaansa  myöhemminkin 
”välikohtauksesta” välittämättä.

Sotien jälkeen vanhempani päättivät lähteä käymään kylän maalaistalon isossa tuvassa pidettävässä 
seuraillassa. Aloitusvirren jälkeen kirkonmenoja muistuttavaa saarnaa nousi pitämään sama pastori, 
jonka  tunnistin  sieltä  hautajaisista.  Pastori  loi  tunnistavasti  katseensa  meihin,  ja  alkoi  sovittaa 
saarnassaan sanoja juuri meille, muistan vielä joitakin sanoja: ”synnissä vaan eletään eikä käydä 
kirkossa,  tuskin  koskaan  rukoillaan”.  Itse  ajattelin  että  mitähän  syntiä  meillä  on  tehty,  ei  juuri 
kiroillakaan ja työtä tehdään 6 ja ½ päivää viikossa. Isäni vääntelehti: ”taidamme lähteä pois”. Isäni 
äiti,  siis  mummoni,  joka  tunnettiin  paikkakunnalla  uskovaisena  ja  säännöllisenä  kirkossakin 
kävijänä, oli läsnä ja sanoi meille: ”lähtekää vaan pois, ei se muuta tee kuin haukkuu teitä”. Isäni, 
maanviljelijä,  sotaveteraani,  lääkintäkersantti,  ei  ujostellut  vaan  ohjasi  perheensä  ulos  kesken 
saarnan pidon. Se taisi olla kohu tapaus kylän seuraillassa.

Sittemmin  1980-luvulla  yksi  nuorimmista  pojistani  kastettiin  seurakuntatalolla.  Olin  eronnut  7 
vuotta  sitten  1.  vaimostani  ja  elänyt  viisi  vuotta  uuden  naisen  kanssa  avoliitossa.  Olimme 
avovaimoni kanssa käyneet viikko enne kastetilaisuutta ”virallistamassa” suhteemme maistraatissa, 
jotta  mm.  lapsi  saisi  yhteisen  sukunimemme.  Pappipa  ei  hyväksynytkään  pikamaistraattia  vaan 
julisti,  että  lapsi  saa  sen  sukunimen  joka  äidillä  oli  lapsen  syntymähetkellä  ja  näin  merkittiin 
kastetodistukseen. Itse kastetoimituksessa pappi alkoi ensin ”vahingossa” lukea vihkikaavaa. Sitten 
anteeksi pyytelemättä hän siirtyi kastetoimitukseen joka huipentui sanoihin: ”minä kastan sinut Juha 
Kaj Kristian + (Äidin Tyttönimi sanottiin perään). Toinen sylikummeista oli muuten papin poika. 
Joitain vuosia myöhemmin kuulin, että kastepastorin oma, kirkollisesti vihitty vaimo, oli laittanut 
pappismiehensä ”kiertoon”.  

Jos  toimitus  ja  lukijat  sallivat,  kerron  vielä  yhden  teologisen  kokemuksen:  Luin  1990–luvulla 
paikallisesta  lehdestä,  että  lähistön koululla  alkaa iltakurssi  aiheesta:  ”Stressin hallinta”.  En ole 
koskaan kokenut varsinaisesti ongelmana stressiä. Mutta kun paikalle oli matkaa kotoani vain 200 
metriä ja alkamisajankohta klo 18,00 oli myös sopiva, niin päätin mennä kuuntelemaan luentoja 
iltalenkkini  jatkoksi.  Aluksi  siellä  oli  useampikin  asiantuntija  kertomassa  mitä  tuleman  piti. 
Kolmannella  kerralla  oli  lääkäri  kertomassa  ihmisen fyysisestä  elämänkaaresta.  Jaksoin luennon 
kuunnella  sujuvastikin,  mutta  vähän  aprikoin  sitä,  kun  lääkärin  tunnistin  lähistön  kylpylä-
kuntoutuslaitoksen ylilääkäriksi, jossa mm. ruokavalioon kiinnitetään erityistä huomiota painottaen 
kasvisravintoja.  Neljännen  kurssi-illan  tilaisuuden  otti  kokonaan  haltuunsa  henkilö,  joka  jo  oli 
esiintynyt kurssin vastuullisena järjestäjänä ja vetäjänä.  Kuuntelin ihmeissäni luentoa,  joka alkoi 
vaikuttaa  yhä  enemmän  papin  saarnalta.  Kiemurtelin  tuolillani  ilmeikkäänäkin,  kait.  Väliajan 
kahveilla  tämä  luennoitsija  tuli  pöytääni  ja  alkoi  sadatella:  ”tuollaisilla  ihmisillä  on  varmaan 
tunnollaan jokin painava synti, jonka takia heidän on vaikeaa kuunnella raamatun sanaa”. Vähän 
aiemmin jo olin saanut vierustoveriltani kuulla, että hän on teologian maisteri. Tämän esimerkin 
halusin monien joukosta valita siksi,  koska siinä tulee esille se miten meitä epäuskovaisia paitsi 
”huijataan”  myös  voimakkaasti  ”synnillistetään”.  Vastaavanlaista  olen  kokenut  pääsääntöisesti 
jokaisessa  pappistilaisuudessa.  Seurakunnan menoissa,  hautajaisissa jms.  tilaisuuksissa  minua on 
myös ”ahistanut” se, että kuinka näinkin ”pakana” kuin itse olen, osaa siellä käyttäytyä oikein ettei 
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nolaisi  itseä  ja  seuralaisia.  Palkatun  seurakuntaväen  ja  etenkin  aktiivien  seurakunnan  jäsenten 
keskuudessaankin olen aistinut aivan hirmuista ”nokkimisjärjestystä”. Saati tavallinen kirkollisveron 
maksaja ei ole heidän rinnallaan, ei niin yhtään mitään.

Vielä yksi asia on pakko saada kertoa: Yksi vanhimmista pojistani opiskeli teologian kandidaatiksi. 
Jonka jälkeen hän tiesi julistaa: ”uskontotieteet ovat täyttä huuhaata!”

Uusia tuulia Karkkilassa.

Eläkepäivieni  lähestyessä  aloin  tähyillä  väljempää  asuinympäristöä,  koska  silloisen  koin 
kaavoituksilla pilatuksi slummikyläksi. Sattumoisin parempi löytyi Karkkilasta, josta entuudestaan 
olin kuullut vain metallituotteistaan ja karkeista. ”Morjens”-tuttujakin alkoi lisääntyä Karkkilassa. 
Ajan  kuluessa  yksi  näistä  tutuistani  oli  menehtynyt,  ja  sain  jopa  omaisilta  kutsun  saapua 
hautajaisiin.  Osallistuin  luonnollisesti  kirkollisiin  menoihin.  Hautausmaan  vieressä  huomasin 
toisenkin. Kerrottiin, että se on Vapaa-ajattelijoiden. Vähintään yhtä nätti, ajattelin. 

Muutaman vuoden kuluttua luin lehdestä, että yhtä juttelukaveriani kylältä ollaan viemässä jalat 
edellä  Vapaa-ajattelijoiden  hautausmaalle.  Lehdessä  tervetulleiksi  saattueeseen  toivotettiin  myös 
kaikki  ystävät  ja  tutut.  Katsoin  olleeni  sen  verran  tuttava  kylän  mies,  että  liityin  saattojoukon 
jatkoksi.  Se  oli  ensimmäinen  kokemukseni  ja  kunnon  kontakti  Karkkilan  Vapaa-ajattelijoihin. 
Hautauskokemus ei ollut ollenkaan epämiellyttävä, päinvastoin en kokenut sellaista jännitystä kuin 
kirkollisissa  menoissa.  Muistopuhe  uurnan  äärellä  oli  suorasanaisuudessaan  minulle  hieman 
yllättävän rohkea. Paluumatkalla kysyinkin kuka tuon jämerän puheen pitäjä oli. Kerrottiin, ja myös 
että hän on yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, myöhemmin luin että liiton. 

Seuraavan kunnon kosketuksen vapaa-ajattelijoihin sain talvella 2008, jolloin yhdistys oli järjestänyt 
omaa  ja  liiton  toimintaa  esittelevän  näyttelyn  Karkkilan  kirjaston  yhteydessä  olevassa  salissa. 
Näyttely sisällöllisesti ja laajuudessaan oli suurin mitä olin samassa tilassa ennen nähnyt ja tähän 
ovat  yhtyneet  kaikki  tuttavanikin.  Kävin  näyttelyssä  kaksikin  kertaa.  Merkitsin  vihkooni  ylös 
teoksia  joita siellä oli  esillä ja muutamia olen tilannut paitsi  itselleni myös lahjoiksi  tuttavilleni 
ympäri Suomea. Näyttelyssä oli paikalla myös liiton kunniapuheenjohtaja, jonka kanssa olisi voinut 
keskustella  vaikka  mistä,  mutta  eihän  näin  ”vihreä  tässäkin  asiassa”  osaa  paljoakaan  viisaasti 
kysellä.  

Liityin  keväällä  2008  Karkkilan  Vapaa-ajattelijat  ry:n  jäseneksi.  Yhdistyksen  sihteeriltä  ja 
taloudenhoitajalta olen saanut lukemisina jäsenlehtiä ja kirjallisuutta ja heidän kanssaan olen käynyt 
antoisia  keskusteluja  heidän  kodissaan  ja  kohdattaessa  kylällä.  Syksyllä  osallistuin  yhdistyksen 
syyskokoukseen, johon saapui yllätyksekseni monia ”morjens”-tuttujakin kylän raitilta. Ihmettelin 
ääneenkin,  miksi  minulle  ei  oltu  kerrottu  mitään  yhdistyksestä.  Kysyinkin,  että  ”onko matalaan 
profiiliin  olemassa  jokin  perusteltu  syy?”  Sain  vastauksia  ettei  ole  ja  että  olisi  tilaa  uusillekin 
voimille  yhdistyksen  ja  liiton  olemassa  olemisesta  ja  toiminnasta  tiedottamiseksi.  Kuten 
kokouksessa todettiin, seurakuntiin kuuluu 80 % suomalaisista ja heistä vain 20 % käyttää kirkon 
palveluksia jotensakin hyväkseen muiden ollessa vain uskollisina veronmaksajina mukana. Kirkosta 
eroamisien  tiedettiin  olevan  myös  kaiken  aikaa  lisääntymässä.  Eli  mahdollisuuksia  jäsenistön 
lisäämiseksi VA-yhdistyksillä olisi vaikka kuinka paljon. Parin vuoden jäsenyyden ja tutustumisen 
jälkeen  koen  enemmän  samaistumista  vapaa-ajattelijoiden  ”filosofiaan”  kuin  koskaan  olen 
”sisäistynyt”  raamatusta  lähtöisiin  oppeihin  ja  uskomuksiin.  Ihmettelen  sitä,  kuinka  monien  eri 
uskontokuntien edustajat voivat vapaasti, enemmän ja vähemmän ”härskistikin”, pyydystää ”kaloja” 
verkkoonsa. Mutta vaihtoehtona ”järjen ääntä” kuulee ainakin näin tavallinen suomalainen kovin 
harvoin.  Liian  hienotunteisuudestako  on  kysymys  ja  /  tai  onko  tällä  puolen  oltu  liian  lojaaleja 
tunnetulle fraasille ”uskomusten vapaudesta”, eli että toisten vakaumustako ei pidä ”häiritä”?      

Martti Matias   
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        Hyötyliikuntaa talkoohengessä hautausmaalla

  Kevät siivoustalkoot 09-05-2009        Syksyn siivoustalkoot 17-10-2009

  Puiden poisto parkkialueen reunalta           Puut on poistettu 03-10-2009       

  Lumitöitä on piisannut talvella                      Vilpola talvella 2010



Stone Henge

Hautausmaan jätekatoksen viereen on ilmestynyt kivistä koottu rakennelma. Tämä 
näky on ihmetyttänyt monia hautausmaalla kävijöitä. Mikä ´muistomerkki´ oikein 
on?

Syksyllä  2007  siivosimme  Marko  Torvisen  kanssa  jätekatoksen  ympäristöä. 
Katoksen  viereen  oli  vuosia  kerääntynyt  kaikenlaisia  kiviä  ja  rikkinäisiä 
kaivonrenkaita  yms.  Mietin  kovin,  miten  tämä  ylimääräinen  kivi-  ja  betonijäte 
saataisiin  edullisesti  siirrettyä pois  hautausmaalta.  Kunnes päässäni  ”niksahti” ja 
aloimme Torvisen kanssa rakennella kivikkokasvialuetta.

Murskasimme  lekalla  kaivonrenkaat  ja  järjestimme  suuret  kivet  kehään,  joka 
täytettiin sementinpaloilla ja pienemmillä kivillä.  Luomuksen valmistuttua Marko 
Torvinen nimesi sen ”Stone Hengeksi”. Myöhemmin Raimo Tanner sanoi, että se on 
”Hukkuneiden  merimiesten  muistomerkki”.  Myöhemmin  itse  ajattelin  että 
samannimisiä  on  paljon,  joten  muutin  mielessäni  rakennelman  ”MASTOSTA 
PUDONNEIDEN MERIMIESTEN MUISTOMERKIKSI”.
Erkki Hohenthal


