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1 dl hyytelösokeri Multia
5 dl maitoa
1 tl vaniljasokeria
marjoja

Sekoita maito ja sokerit 
kattilassa, kuumenna kie-

huvaksi ja keitä noin puoli 
minuuttia.
Kaada seos jälkiruoka-asti-
oihin.
Hyydytä jääkaapissa vähin-
tään kaksi tuntia.Tarjoa pan-
nacotta marjojen kanssa.

Resepti: Martat

Helppo pannacotta

Yhteystiedot: Puhelin 010 665 7621 (arkisin kello 9–16) |  Sähköposti hyva.arki@almamedia.fi  tai etunimi.sukunimi@almamedia.fi 

Ota sivu talteen tai jaa se Shortcutilla: 1) Lataa ilmainen Shortcut-sovellus älypuhelimesi sovellus kaupasta. 
2) Avaa sovellus ja ota kännykälläsi kuva sivusta. 3) Shortcut ohjaa sinut verkossa olevaan sisältöön.

TIINA ELLILÄ

”Vihaisia”
Kuinka ollakaan, teemme juu-
ri videota meihin kohdistuvista 
ennakkoluuloista. Työnimi on 
”aggressiiviset ateistit”. Aiom-
me laittaa otoksia Youtubeen ja 
levittää niitä Facebookissa.

Räyhähenkisiä-ennakkoluulo 
on peräisin Vapaa-ajattelijoiden 
aiemmasta sukupolvesta. Se ha-
lusi pitää omaa, samanmielis-
ten keskustelukerhoa ja esittää 
kerran vuodessa julkisuuteen 
jyrkkiä kannanottoja, kuten ”us-
konto kokonaan pois kouluista”.

Uusi sukupolvi yrittää esittää 
vaihtoehtoja, jotka mahdollises-
ti menevät läpi. Änkyräateistit 
syyttävät meitä siitä, että yri-
tämme osallistua yhteiskunnal-
liseen keskusteluun.

Ja kyllä, on ateisteja, joille ju-
malankieltäminen on oma us-
kontonsa.

”Moraalittomia”
Uskonnottomia on demonisoi-
tu paljon. Uskovaisten hauskin 
heitto on, että moraali katoaa, 

jos kirkon asema heikkenee.
Ateistikirjailija Susan Black-

more sanoi Suomessa luennol-
laan, että ”en kävele kaduilla 
tappamassa ihmisiä enkä syö 
lapsia”. Kyllä hyvän käytöksen 
täytyy syntyä jostakin muualta 
kuin uskosta Jumalaan.

Yhteisöllinen käytös on ih-
misellä ilmeisesti geeneissä, kai 
koska ihminen on laumaeläin. 
Itse kunnioitan ihmis- ja perus-
oikeuksia. Ja tasa-arvoa enem-
män kuin moni muu.

”Eivät usko mihinkään”
On hyvin monimutkaisia asi-
oita, kuten suhteellisuusteoria. 
En minä sitä kunnolla ymmärrä 
enkä pysty todeksi todistamaan, 
kun en ymmärrä niin monimut-
kaista matematiikkaa.

Kuulemma kännykätkään ei-
vät toimisi kunnolla ilman suh-
teellisuusteorian korjauksia. 
Monimutkaisista asioista osan 
tietää, ja loput on pakko uskoa.

Uskonnottomia on kirkon si-
sälläkin, ehkä viidesosa. Kirkos-
sa uskonnottomia on todennä-
köisesti enemmän kuin uskon-
toryhmiin kuulumattomissa.

”Arvot puuttuvat”
Uskovat katsovat taaksepäin ja 
etsivät vastauksia menneisyy-
destä, Raamatusta. 

Me ateistit katsomme eteen-
päin. Uskallamme nähdä, että 
maailma voi muuttua. Emme 
hirttäydy yhteen ajatukseen, 
vaan elämme hetkessä, histo-
riaa unohtamatta – ja voimme 

huomioida uuden tiedon. 
Koska on tutkittu, ettei homo-

jen adoptoimista lapsista tule 
sen enempää homoja tai lesbo-
ja kuin muistakaan, niin ei ole 
mitään syytä olla hyväksymättä 
homoparien adoptio-oikeutta.

Kun politiikassa järkiperus-
teet loppuvat, aletaan vedota us-
kontoon. Näin esimerkiksi tasa-
arvoisessa avioliittolaissa.

Uskonto on aina tulkintaa. Ei-
hän me tiedetä, kuka sen Raa-
matun on kirjoittanut ja millä 
motiiveilla.

”Ei elämäntarkoitusta”
On yleinen ajatus, että uskonto 
tuo elämään tarkoituksen. Kai, 
koska silloin ajattelee pääsevän-
sä taivaaseen.

Ateistin pitää luoda oma tar-
koituksensa elämälleen, koska 
ateismi ei tarjoa elämän aak-
kosia. Ei jonkin puutteesta voi 
vetää mitään elämänfi losofi aa.

Minun elämäni tarkoitus on, 
että olisi säälliset oltavat, kivo-
ja kavereita, kivoja harrastuksia 
ja suht mukava työ. Minulla on 
myös sisäsyntyinen tarve vai-
kuttaa yhteiskunnan kulkuun.

”Jumalankieltäjiä”
Eiväthän ateistit kiellä mitään, 
vaan ateismi on puutostila.

Meillä ei ole tarvetta meta-
fyysisille olennoille, kuten ju-
malille, hattivateille ja keijuille. 
Historiassa ihmisillä on ollut 
satojatuhansia jumalia, antii-
kin kreikkalaisilla kymmeniä 
ja kristityillä yksi. Me olem-

”Ateisti luo elämänsä tarkoituksen itse”
Uskontoryhmiin kuulumattomat: 
Vapaa-ajattelija Petri Karisma kertoo 
heihin kohdistuvista ennakkoluuloista.

Mielikuvat: Ateistien ajatellaan olevan 
älyllistäjiä, jumalankieltäjiä, moraalittomia 
ja että heidän elämältään puuttuu tarkoitus.

Mainepesu: Ateistit tekevät parhaillaan 
videota työnimellä ”aggressiiviset ateistit”. 
Sen tarkoitus on karkottaa ennakkoluuloja.

Poiminta

Jatka viittä lausetta

1. Kuoleman jälkeen me-
nen... Minusta tulee multaa. 
Tai minut tuhkataan ja ehkä 
sirotellaan mereen. Sitten ei 
mitään.
2. Pidän itseäni... Aika reip-
paana ja ehkä vähän hauska-
na. Oppilaani pitävät minua 
tasapuolisena ja äijämäisenä.
3. Nauroin viimeksi... Just äs-
ken, kun piti yrittää luonnehtia 
itseään. Sitä ei usein tee.
4. Itkin viimeksi... En juuri 
itke, mutta liikutun usein. Vii-
meksi liikutuin varmaan jos-
takin elokuvasta, kai jonkun 
ihmisen tai eläimen vuoksi.
5. Haasta ennakkoluulosi... 
Lukemalla netistä meistä.
Lehti: Vapaa Ajattelija
Netti: Vapaa-ajattelijat.fi 

Uskonnollisiin ryhmiin 
kuulumattomissa on...
a) ateisteja 
b) agnostikkoja, jotka eivät tie-
dä, onko Jumalaa tai jumalia.
c) epävirallisiin uskontokun-
tiin kuuluvia, kuten yhdistys-
pohjaisia aktiivisia muslimeja 
ja helluntailaisia.
Puolet ihmisistä uskoo Ju-
malaan, viidesosa ei. Kuudes-
osa ei tiedä, uskooko vai ei.
Miehistä ateisteja on 16 pro-
senttia, naisista 10 prosenttia.

Lähde: Gallup Ecclesiastica

Meistä  
uskotaan 6
Juttusarjassa kysymme 
eri uskontojen edustajilta, 
mitkä ovat heidän 
uskontoonsa kohdistuvat 
suurimmat ennakkoluulot.

76,4

%

Suomen suurimmat uskonnot
Evankelisluterilaiset

4 147 000
henkilöä

0,35
Jehovan 
todistajat
19 000

0,28
Vapaakirkko
15 000

0,21
Katoliset

11 500

0,20
Islamilaiset

10 600

0,14
Helluntaikirkko

7 500

Lähde: Tilastokeskus 2012

1,1
Ortodoksit
59 000

Usk.
yhdyskuntiin
kuulumattomat
1 140 000

21

a
Ihminen 
saa alkunsa 

yhdynnästä, syntyy, 
sairastelee välillä 
elämänsä aikana, 
kuolee ja jää toisten 
muistoihin. Geenit 
vain periytyvät. 
Jostakusta tämä voi 
tuntua rankalta.

me vain vieneet asian pykälän 
eteenpäin ja edelleen vähentä-
neet jumalien määrää nollaan.

Ateisteille ei ole luonnon ul-
kopuolista voimaa, joka voisi 
vaikuttaa luonnonlakeihin ja 
vaikka pysäyttää tsunamin.

Moni uskova sanoo, että ei-
hän meidänkään Jumala sellais-
ta tee. Mikä sellainen kaikki-
voipa Jumala on, joka ei pysty 
pysäyttämään tsunamia, vaikka 
on luonut maapallonkin?

”Tunnevammaisia”
Ateisti ei ole välttämättä sen 
kylmempi ihminen kuin muut-
kaan, vaikka hänellä onkin elä-
män synnystä ja lopusta aika 
raadollinen käsitys.

Ihminen saa alkunsa yhdyn-
nästä, syntyy, sairastelee välillä, 
kuolee ja jää toisten muistoihin. 
Geenit vain periytyvät. Josta-
kusta tämä voi tuntua rankalta.

Jaa että jos joku saisi sydän-
kohtauksen, tekisimmekö mi-
tään? Tietenkin auttaisin. Ja hei, 
meissä on myös lääkäreitä.

”Individualisteja”
Ettäkö ateistit ajattelisivat, että 
jokainen pärjätköön omillaan? 
Tämä ajatus ei välttämättä liity 
ateismiin, vaan nuoriin miehiin, 
joissa individualisteja on eniten. 
He ovat voimiensa tunnossa.

Köyhät kyykkyyn -blogien 
kirjoittaja on varmaan tyypilli-
simmin 35-vuotias hyvin pär-
jäävä mies, mutta voi hän olla 
uskontoonkin taipuvainen. Kun 
hänen viiden tonnin palkastaan 

verotetaan yli 30 prosenttia ja 
osa annetaan köyhille tulonsiir-
toina, häntä voi ärsyttää.

Jos on ongelmia, ihmisen 
pitää riuhtaista itsensä irti ti-
lanteesta. Ei se auta, että ky-
syy neuvoja. Hammaskipukaan 
ei parane voivottelemalla, vaan 
menemällä hammaslääkäriin.

”Älyllistäjiä”
Totta kai ihmisessä on oltava 
molemmat puolet, sekä äly että 
tunne. Sensitiivisyys ja empatia 
ovat ihmisen parhaita piirteitä.

Ei rationalismi tarkoita, ettei 
tunneälyä voisi olla ollenkaan.

Tunneälyn avulla minäkin 
pystyn kohtelemaan ammatti-
koulussa kone- ja metallialan 
opiskelijoita yksilöinä.

”Kieltävät uskonnot”
Moni ajattelee, että ateistit ha-
luavat kieltää uskonnot ja luoda 
ateistisen valtion.

Ei meillä ole mitään uskon-
toja vastaan, vaan sitä vastaan, 
että evankelisluterilainen ja or-
todoksinen kirkko saavat verot-
taa samoin kuin kunta ja valtio.

Kirkko voisi järjestää rahoi-
tuksensa itse samoin kuin mi-
kä tahansa pursiseura. Ei vero-
tusoikeudesta sinänsä olekaan 
haittaa, mutta oikeuden pitäisi 
olla sitten kaikilla yhdistyksil-
lä. Kysymys on periaatteellinen.

Kirkko on myös ainut yhdis-
tys, joka mainitaan perustus-
laissa. Lisäksi sille on sallittu 
poikkeuksia, kuten että kirkoil-
ta ei vaadita energiatodistuksia. 

Yleisradiolaissa lukee, että te-
levisiossa pitää olla hengellistä 
ohjelmaa – ja evankelisluteri-
lainen kirkko pitkälti määrittää, 
mitä se on.

”Uskontoa ei kouluihin”
Joissakin Helsingin kouluissa 
oppilaille pitää järjestää jo seit-
semän eri katsomusaineen ope-
tusta. Se tulee kalliiksi.

Voitaisiin siirtyä kaikille yh-
teiseen elämänkatsomusainee-
seen, jonka tunneilla voitaisiin 
tarjota faktapaketit eri uskon-
noista.

Uskontonäkemyksen ei kuu-
luisi olla toisten tiedossa, kuten 
ei ammattiliittoon kuulumisen, 
puoluekannan tai sukupuolisen 
suuntautumisenkaan. Jos lap-
si ei tule koulun joulujuhlaan, 
kaikki saavat tietää, mikä lapsi 
on miehiään.

Tiedän ihmisiä, jotka eivät ole 
saaneet työpaikkaa, koska ovat 
ateisteja. Ja voisin ajatella, et-
tä Pohjanmaalla körttipiireis-
sä tuomari voisi ajatella, että 
uskova puhuu enemmän totta 
kuin ateisti.

”Kommunisteja”
Kaikki ateistit eivät ole kommu-
nisteja, vaikka osa onkin. Meil-
lä on myös paljon porvareita ja 
korkeasti koulutettuja ihmisiä, 
kuten it-ihmisiä.

PETRI KARISMA

ateisti, Vapaa-ajattelijain liiton 

puheenjohtaja ja eroakirkosta.fi  

-sivuston toinen perustaja

Jukka Vuokola/Aamulehti

– Joku keksi aikanaan senkin mielenkiintoisen asian, että ihmisille voitiin alkaa maksaa palkkaa eikä kaikkea tarvinnut tehdä orjatyönä. Ja joku keksi antaa rahvaalle äänioikeuden, vaikka konservatiivit pelkäsivät, että rahvas ei osaa tehdä oikeita päätöksiä. Ateistien ajat-
telutapa on sama kuin näiden asioiden keksijöillä. Uskallamme ajatella, että maailma voi muuttua.


