Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry

Jäsenlehti 2014

Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry
painatti T - paitoja Ruukinpajalla
Paitoja voi ostaa yhdistykseltä hinta 10€.
Jos haluat ostaa paidan ota yhteyttä sihteeriin.
Puh 0440 225570
Paitoja on erivärisiä ja kokoja (myös suuria) alla kuvat
väreistä.

Sininen

Turkoosi

Vihreä

Punainen

Musta

Tumman harmaa
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Tässä jäsenlehdessä:
Yhdistys on vuosittain julkaissut jäsenlehtisen, jossa on kerrottu yhteystiedoista ja
muista ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Näiden lisäksi tähän lehteen on
otettu mukaan myös muutamia kirjoituksia.
Yhdistyksen hallitus ja yhteystiedot
Jorma Snellman,
Oiva Niskanen,
Erkki Hohenthal
Ulla Kindstedt
Eino Huotari
Ritva Tuominen
Martti Härkönen
Otto Turunen
Paula Vasama
Varajäsenet
Timo I Vasama
Pekka Frosterus
Ismo Nikander

pj
vpj
rh
siht

045 6332341
040 71 53 195
0400 22 55 70
0440 22 5570
040 5240722
040 83 20 657
040 52 48 081
0400 47 23 66

jorma.snellman64@gmail.com
oivaniskanen@gmail.com
erkki.hohenthal@gmail.com
info@karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi
eino.huotari@kolumbus.fi
huikka@suomi24.fi
otto.turunen@pp.sonera.net

050 30 89 858
09 22 56 066
040 5073718

Yhdistyksen postiosoite on Korvenkatu 8, 03600 KARKKILA
Sähköpostiosoite

info@karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi

Internet

www.karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi

Jäsenmaksut

A jäsen 20 €
B jäsen 14 €
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.
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Karkkilan Vapaa-ajattelijayhdistyksen asiat ovat hyvällä tolalla.
Uskonnottomien ja uskontokuntiin kuuluvien tasa-arvo on eriarvoinen.
Uskontokunnat johtavat ja ovat kokonaan omassa arvossaan. Mielestäni ihmisten
tulee olla demokraattisessa yhteiskunnassa arvostettu kaikki samoilla oikeuksilla
vaikka mielipiteissä olisikin eroja. Me uskonnottomat emme halua mielipiteemme
takia verotusoikeutta, joka on muutamalla uskontokunnalle annettuna
etuoikeutena. Emme myöskään halua järjestöömme liitettäväksi sellaisia ihmisiä
jotka eivät voi eivätkä osaa ilmaista vakaumustaan itse. Tällaisia ovat esimerkiksi
vauvaikäiset lapset. Johtopäätös tästä on selvä. Jotta vakaumukset voisivat olla
tasa-arvoisia on harvoille annetut etuoikeudet poistettava. Kirkolta on poistettava
verotusoikeus. Uskontokuntaan liittämisvälineenä toimiva lapsikaste on myös
poistettava. Uskonnollisia etuoikeuksia on uskontokunnilla muitakin. Jopa
eduskunnan avajaisissa syrjitään uskontokuntiin kuulumattomia. Valtiopäivien
juhlallisiin avajaisiin kun kuuluu kansanedustajien kirkkoon vieminen. Siellä
heidät sitten alistetaan uskonnolliselle propagandalle. Uskonnottomat
kansanedustajat syrjäytetään heti kauden alkuun muun porukan toiminnasta.
Eduskuntaan on syntynyt vinonkatsomisen perinne. On kovin suuri vaara, että
omilla aivoillaan ajattelevaa kansanedustajaa syrjitään myös myöhemmissä
toimissa. Ainakin kirkon ja valtion erottamiseen tähtäävät toimet ja ehdotukset
tehdään jo valmiiksi alistetusta näkökulmasta jos ollenkaan..
Karkkilan Vapaa-ajattelijat ovat tänä vuonnakin jatkaneet jäsentapaamisen
perinnettä. Keväällä järjestettyyn tapaamiseen oli kokoontunut joukko
yhdistyksen jäseniä. Ruokailu oli mukava tilaisuus, jossa keskustelut
pöytäseurueissa sujuivat vilkkaina. Jäseniä kokoavaa toimintaa jatketaan edelleen.
Tätä kirjoitettaessa Kevätkokous on vielä edessä. Yhdistyksen asiat ovat hyvällä
tolalla mistä kiitos vapaaehtoistoimijoille. Haravointitalkoot ovat niinikään jo
lähellä. Syksyllä, Elokuun 14. päivä menemme Suvimajalle jonne järjestämme
ilon ylimmäksi. Paikallislehtien seurapalstoilla kerromme tilaisuuksistamme, jotta
halukkaat voivat tulla mukaan toimintaan.
On muuten mielenkiintoista seurata Ukrainan ja Venäjän välistä kiistaa
uskonnottoman näkökulmasta. Siis sitä miten rajan ympärillä toimivat samanlaiset
uskontokunnat tulevat osoittamaan omaa paremmuuttaan ja vakuuttamaan
vastustajan uskonnon olevan väärää ja vaarallista. Nyt ne on samaa kirkkoa
keskenään kukin uskontokunta tietenkin omassaan. Kansa saa tämänkin sitten
lopulta maksaa.

Jorma Snellman
4

Loistava tulevaisuus edessä vaiko takana
Median avustuksella tulin jo
aiemmin ajatelleeksi: ’elelimme
historiamme Kulta-aikoja 1980
-luvulla. Ja otimme förskottina
koko ihanan tulevaisuudenkin’.
”Siinä Kirjassa” on sanottu:
”taivaannisä rankaisee isien pahat
teot lapsille aina kolmanteen ja
neljänteen polveen saakka”.
Jos ja kun median uutistuotantoja seuraa, niin vaikeaa on motivoitua
kukoistaviin
huomisiin
–
kun
ei
siinnä
horisontissa
–
maailmanlaajuisestikaan. Ravintolähteitä varmaan vielä piisaa joksikin
aikaa, samoin muita raaka-aineita hyödykkeiden, tavaroiden ym.
helavitkuttimien tuottamiseen kiihtyvällä vauhdilla. Ja mainosmiehet
kehittelevät niille tarpeita - ravintojakin tutkitusti jalostetaan sellaisiksi,
että jo syödessä lisäävät nälkää ja kauppaan lähtemisen tarvetta. Ja kun
tuon kaiken tuottaminen automatisoidaan koneille ja vehkeille niin, että
teemme samalla itsemme tarpeettomiksi tuotannontekijöinä - siis samalla,
kun meiltä odotetaan yhä suurempaa kuluttamista niille tavaroille. Kun
tähän otetaan mukaan raha, tienestit, verot ja muut juoksutukset, niin
tuotannon / kulutuksen (ostamisen) tasapainon löytämiseen tarvitaan jo
taloustieteilijöitä parempaa Einsteinin matematiikkaa säilyäksemme edes
hengissä. Jääkö ”kehittämisestä” jäljelle muuta kuin ne robotit?
Vai tulisiko sittenkin pelastus sieltä ’Pyhästä kirjasta’, kun siellä mainitaan
seitsemän lihavan ja laihan vuoden vuorotteluistakin.
€&€
Vapaa-ajattelijoiden liiton hallinnossa luotetaan ainakin parempaan
tulevaisuuteen ihmisen lajin tiedollisen, henkisen ja hengellisenkin
ymmärryksen paranemisessa tässä elinympäristössä. Se tehtiin minulle
selväksi kun sattumoisin kävin pientä kirjeiden vaihtoa useidenkin liiton
avainhenkilöiden kanssa. ”Ei tarvita edes sukupolvien uudistumisia,
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kunnes liitosta kehittyy arvovaltainen yhteiskunnallinen vaikuttaja”.
Liiton keskeisenä tavoitteena ei vaikuta olevan suuren jäsenmäärän
hankkiminen eikä heidän ”paijaamisensa”. Vaan saada pienellä tiimillä
aikaiseksi hyviä tuloksia yhteiskunnassa tiedostamiensa epäkohtien
korjaamiseksi.
Uutena projektina liitto on ollut mukana yhdessä muiden toimijoiden
kanssa käynnistämässä kansalaisaloitetta: ”Yhdenvertainen Suomi”.
Nimien keruu on jo alkanut. Yhdistyksessämme on päätetty osallistua
aloitekampanjaan ja nimien keräämiseen. Kampanjan tavoitteet yhtyvät
myös yhdistyksemme tavoitteisiin parantaa toimintaympäristöä tässä
suomalaisessa yhteiskunnassa. Kampanjan päämääristä kaikkinensa ja
siihen
osallistumisesta
kerrotaan
erikseen.
Pelkästään
liiton
jäsenyhdistysten jäsenten (meidät mukaan lukien) ääniä kertyy
parhaimmillaan se noin 2000. Kokonaistavoite on yli 50 000 hyväksyttyä
ääntä, jolloin aloite on mahdollista viedä eduskuntaan ja toivoa sen
käsittelemistä valtakunnan parlamentissa. Kun aloitteen taustalla on
muitakin kuin va-laisia toimijoita, niin onnistumiseen sitenkin luottaen
haluamme toki olla kimpassa mukana.
martti matias

Historiaa
Seuraavilla sivuilla on Sopimusasiakirja jossa yhdistyksen alku on
nähtävillä.
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SUVIVIRSI ON SIVUSEIKKA

Täytyy sanoa, että olen aika hämmästynyt siitä hälystä, minkä
apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen sai aikaan aivan asiallisella
toiminnallaan. Puumalainen puuttui koulujen uskonnollisiin rientoihin lain
ja perusoikeuksien näkökulmasta, mutta "keskustelu" väännettiin
Suvivirren puolustamiseksi, vaikka sitä ei ole kukaan ollut
kieltämässäkään. On puhuttu "perinteistä", vaikka kyse on perusoikeuksista
ja uskonnonvapaudesta. Puumalainen on saanut itsekin paljon suoraa
palautetta, josta hän sanoo näin: "Yksikään saamani palaute ei ole koskenut
asian oikeudellisia ulottuvuuksia." Toisin sanoen kansalaiset eivät laista
piittaa, kun mielessä vellovat aivan muut asiat. Viranomaisena
Puumalaisen oli myös pakko tarttua asiaan, koska hänelle oli tehty aiheesta
kantelu.
Pieni historiallinen katsaus on paikallaan, koska näissä asioissa
historialla ja historiallisilla perinteillä on suuri merkitys. Oikeastaan kaikki
lähtee siitä, että Suomi on ollut vuosisatoja uskonnollisesti hyvin
yhtenäinen kansakunta. Täällä ei ole oikein totuttu muihin uskontoihin eikä
uskonnottomuuteen. Luterilaisen kirkon jäsenyys on ollut kuin
luonnonlaki, jonkinlainen itsestään selvyys. Sehän tulee kasteen mukana.
Suomessa hyväksyttiin v. 1919 hallitusmuoto (sen aikainen
perustuslaki), jossa oli säädökset yksilön uskonnonvapaudesta. Mutta
varsinainen uskonnonvapauslaki tuli voimaan 1923, jolloin tuli
mahdolliseksi erota kirkosta. Sitä ennen meillä oli todellisuudessa kirkon
pakkojäsenyys. Laista huolimatta kirkosta eroaminen ei ollut helppoa
kirkon ja ympäristön paineen takia. Erityisesti se korostui maaseudulla ja
koululaitoksessa, jossa tunnustuksellinen uskonnonopetus ja uskonnolliset
menot olivat jokapäiväistä meininkiä. Näin se oli minunkin kouluaikana
1958-67, joten tiedän mistä puhun. Eikä kirkon valta kouluun rajoittunut.
Ollessani asepalveluksessa 1971, sotilasvalan vaihtoehdosta eli
juhlallisesta vakuutuksesta ei puhuttu mitään ennen kuin menin asiaa
tiedustelemaan patterin vääpeliltä. Aihe oli hänelle selvästi vastenmielinen,
mutta pakkohan hänen oli sen jälkeen kertoa vaihtoehdosta koko patterille.
Mutta maailma muuttuu, mikä näkyy monilta jääneen huomaamatta. Kun
erosin kirkosta 1969, oli mentävä henkilökohtaisesti
kirkkoherranvirastoon, missä keskustelin papin kanssa. Sitten alkoi ns.
"katumuskuukausi", ja ero tuli voimaan vasta kuukauden kuluttua.
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Nyt voi erota vaivattomasti netin kautta, ja ero astuu voimaan heti.
Muutos näkyy siinäkin, että väkeä on lähtenyt kirkosta melkoisesti. Ei
kovin kauan sitten ev.lut. kirkkoon kuului yli 90 % kansasta. Nyt noin 75
%. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluu reilu prosentti.
Kirkkoon kuulumattomia on 21 %. Loput ovat muiden uskontokuntien
jäseniä. Maan eri osissa luvut vaihtelevat, mutta esim. Helsingissä
kirkollisen kasteen saa nykyisin vain noin 49 % lapsista. Koko maassa
prosentti on noin 75. Tässäkin perinne on murtumassa. Uskonnonvapaus ja
kansalaisten yhdenvertaisuus on kirjattu perustuslakiin Ei voi vedota
johonkin "enemmistöön". Miten laissa säädettyä uskonnonvapautta
käytännössä toteutetaan, siitä on kysymys, ei Suvivirrestä.
Mutta ihmisethän näitä asioita ratkovat. Uskonnottomana olen oppinut, että
muutokset tapahtuvat hitaasti.
Olen myös oppinut sietämään valtakirkkoon kuuluvien ylivaltaa.
Mutta olen nähnyt senkin, että muutosta tapahtuu. Omilta kouluvuosiltani
en muista, että kukaan koulukavereistani olisi ollut vapautettu
uskonnonopetuksesta, mutta omat lapseni opiskelivat
elämänkatsomustietoa, eivätkä ole saaneet tuntiakaan uskonnon opetusta.
Varmaa on, että muutos ei pysähdy tähän. Sen tähden olisi viisasta jokaisen
myöntää tosiasiat ja valmistautua siihen, että uskonnon ja uskonnollisten
rituaalien merkitys koulussa edelleen vähenee. Suvivirrestä löytyy ratkaisu,
jos halutaan. Sen melodia on kaunis, minkä useimmat myöntänevät? Osa
säkeistöistä on uskonnollisesti neutraaleja. Laululle on olemassa myös
täysin neutraali sanoitus. Kaikki ainekset sopuratkaisulle siltä osin ovat
olemassa, jos vain tahtoa löytyy.
Aulis Ruuth Suomenkylä
Kovelon Suvimaja kutsuu kesäpäiville 14.08.2014
Yhdistyksen hallitus on päättänyt järjestää jäsenille ja muille asioista kiinnostuneille
tapaamisen keskustelujen ja mukavan yhdessäolon merkeissä elokuun puolessa välissä
Kovelossa Karkkilan Työväenopiston Suvimajalla. Maja on varattu 14. elokuuta klo 12
lähtien. Yhdistys tarjoaa Oivan torstaisen hernesopan ja lettujen ym. kera. Sauna on
tietenkin käytettävissä, makkaran paistoineen, jne. Keskustellaan oman yhdistyksen
toiminnasta ja punotaan juonia tulevaan. Ottakaapa hyvä kesäinen mieli ja merkatkaa oitis
kalentereihinne em. päivämäärä.
Ilmoitaudu osallistumisestasi Ulla Kindstedt 0440 225570 tai Erkki Hohenthal 0400
225570 tai sähköpostilla info@karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi jotta voimme varautua
riittävään ruokatarpeiden määrään.

Oivan Hernesoppa maistuu
kunhan jutuilta ehtii

Ja jälkiruuaksi Oivan lettuja

En mää rukoile ootan että soppa jäähtyy

Joku tekee saunapuut

Kevään avauspäivälliset Valurissa

Vappumarssilla lippu liehui

Harrastemessut 2013

Hautausmaan sirottelualueelle saatiin vihdoinkin pylväikkö
pystytettyä.

