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Ella: Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjoh-
taja Petri Karisma meuhkaa Teemu Laa-
jasalon kanssa Suvivirrestä Ylen taajuuk-
silla. Keskustelu kiertää kehää ja vaikuttaa 
muutenkin typerältä. Kuten vapaa-ajatte-
lijat yleensäkin: jotain ihme elämänkieltä-
jiä, jotka vaihtavat raamattuja pornolehtiin 
kompensoidakseen vanhoja koulun uskon-
nontunneilta saatuja traumoja. Kun Samuli 
ehdottaa Karisman henkilöhaastattelua, kir-
joitan paperille nokkelia kysymyksiä ja val-
mistaudun saivartelemaan. Ensimmäinen 
kädenpuristus Petri Karisman kanssa ehtii 
jo osoittaa minut vääräksi.

Samuli: Miksi, Petri?

Tämä oli se kysymys, joka minulle an-
nettiin useaan kertaan kun kerroin, että ai-
omme haastatella Vapaa-ajattelijain liiton 
puheenjohtajaa. ”Miksi helvetissä se rähjää? 
Mitä sillä on kirkkoa vastaan? Kiusasiko us-
konnonopettaja sitä?”

Saman kysymyksen Karisma kysyy mi-
nulta ja kirkolta: ”Miksi?” Ei sillä, että hän 
jotenkin pitäisi uskonnollisuuttani pahana 
asiana. Ei se häntä kiusaa eikä hän kehtaa si-
täkään sanoa, jos pitää uskonnollisuutta tyh-
mänä. Mutta hän ei vaan tosissaan ymmärrä 
sitä. ”Miksi ihminen yhä olisi uskonnollinen 
kun ei siihen ole mitään tarvetta?”

Ella: Petri Karisma on eloisa ja hyväntah-
toinen ammattikoulun opettaja, kasvissyöjä 
ja eroakirkosta.fi-sivuston perustaja, jonka 
mielestä uskonto on ennen kaikkea yksi-
tyisasia. Samalla tavalla kuin seksuaalinen 
suuntautuminen, politiikka tai ammattiyh-
distykseen kuuluminen. Julkisen sektorin, 
kuten koululaitoksen ei tule asettua min-
kään uskonnon puolelle. Kun niin tehdään, 
loukkaantunut vanhempi ottaa yhteyttä va-
paa-ajattelijoihin. Siitä syntyy kantelu, kuten 
nyt tästä Suvivirrestä. Karisman mielestä va-
paa-ajattelijat ovat ennen kaikkea ateistien 
etujärjestö: ”Ei me mitään vaadita. Me vaan 
halutaan olla samaa mieltä kuin laki.” Eikä 
lain mukaan ketään saa pakottaa harjoitta-
maan uskontoa omantuntonsa vastaisesti. 

Mutta eikö tämä nyt mene Suvivirren 
kohdalla naurettavaksi hiustenhalkomi-
seksi? Mitä jos koulussa soitetaan vaikka 
Mikko Kuustosen Enkelit lentää sun uniin? 
Kyllähän siinäkin kristillisiä symboleja vil-
jellään. Karisman mielestä asiassa ei ole mi-
tään ihmeellistä. Populaarimusiikki viljelee 
kaikenlaisia kuvastoja ja sitä voi kuunnella 
kun huvittaa. Suvivirsi on kristilliseen juma-

PETRI KARISMA  
– ÄRSYTTÄVÄN MUKAVA MIES

Kyyhkysen toimittajat läh-
tivät roustaamaan tyhmää 
vapaa-ajattelijaa. Metsään 
meni, kun vapaa-ajattelija 

ei ollutkaan tyhmä.

Ella Luoma

Samuli Suonpää

lanpalvelukseen kuuluva osa, jonka aikana 
noustaan kunnioittamaan Jumalaa: ”Kyllä 
tyhmempikin tajuaa, mikä siinä on uskon-
nonharjoitusta.” Karisman mukaan kult-
tuuri ja uskonto ovat kaksi täysin erillistä 
asiaa, joista ensimmäinen tarkoittaa esimer-
kiksi kristillisten kirkkojen ihastelemista lo-
mamatkalla Roomassa. Se siitä saivartelusta 
sitten.

Samuli: Alan ymmärtää Karisman ajattelua. 
Karisma ei ole ylioppilas. Tie vei ammatti-
koulun kautta tuotantotalouden diplomi-in-
sinööriksi. Sen jälkeen hän on työskennellyt 
miesvaltaisella alalla, miesten keskellä. ”No 
onhan siellä meillä ammattikoulussa pakko 
ottaa aika äijäasenne”, hän nauraa kun huo-
maa vahingossa kiroilleensa.

 Ella: Karisman puheessa vilahtelee jatku-
vasti termi valistus. Lisäksi mies on tampe-
relainen diplomi-insinööri. Itse asiassa suuri 
osa vapaa-ajattelijoista tunnustautuu in-
sinööreiksi. Vuonna 2003 perustettu eroa-
kirkosta.fi lienee sekin eräänlainen insi-
nöörityön taidonnäyte: ”Emmä tiedä, ehkä 
meillä insinööreillä on jotenkin samanlai-
nen tapa ajatella asioita.” Olisiko tämä sa-
manlainen tapa jonkinlaista kehitysoptimis-
mia? Sitä Karisma ei suostu myöntämään, 
mutta puhuu samalla uskonnoista historial-
lisina vaiheina, jotka tulevat kuolemaan it-
sestään kun länsimainen sekulaariyhteis-
kunta kehittyy tarpeeksi pitkälle: ”Minä 
uskon että alunperin, tuhansia vuosia sit-
ten ihminen oli animistinen ja eikös siitä sit-
ten kehittynyt polyteismi. Monoteismissa on 
sitten enää yksi jumala ja minusta on ihan 
luonnollista että jumalien määrä laskee 
edelleen kohti nollaa.”

Karisma ei väitä mallia tieteelliseksi teo-
riaksi. ”Mutta on ihan luonnollista että ih-
miskunta kehittyy.” Karisman maailmassa 
aatehistoriat seuraavat toisiaan marxilaisella 
vääjäämättömyydelllä. Samuli mainitsee 
marxilaisuuden, mutta sitä Karisma kavah-
taa. ”Kommunismi olisi minulle saman-
lainen peikko kuin uskonnollinen totalita-
rismi. Mulle on tärkeää, että ihminen saa 
vapaasti olla oma itsensä. Myös oikeus yk-
sityisyyteen on tärkeä.”

Samuli: Karisman mukaan: ”Uskonto on ol-
lut liian keskeisessä roolissa kansakunnan 
rakentajana.” Tuntuu jopa hämmentävältä 
kuulla uskontokeskustelun ykköskasvon sa-
novan: ”Minusta uskonto ei oikeastaan ole 
ollut kovin kiinnostava ilmiönä.”
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Ella: Teologisesta tiedekunnasta 
Karisma ei osaa sanoa oikein mi-
tään, kun ei ole tutustunut aihee-
seen. Mutta yliopistot saavat kuiten-
kin kovaa peukutusta. Mitä tahansa 
saa tutkia, kunhan lähtökohdat ovat 
tieteelliset. Lisäksi Karisma korostaa 
keskusteluyhteyden merkitystä. Va-
paa-ajattelijat ovat tempauksillaan 
hakeneet median huomiota ja pyr-
kineet edistämään keskustelua. Ny-
kyisin provokatiiviset keskusteluna-
vaukset ovat vähentyneet, mediaa 
kiinnostaa muutenkin jo valmiiksi.

Samuli: Suhde marxilaisuuteen tu-
lee esiin uudelleen kun kysyn, mikä 
vapaa-ajattelijain toimintaa on viime 
vuosikymmeninä aktivoinut. ”No 
vuoteen 1991 oli oikeastaan yh-
teinen sopimus, ettei keikuteta ve-
nettä.” Kodin, uskonnon ja isän-
maan kolmiyhteyttä tarvittiin, kun 
rajan takana vaani ”se vanha vai-
nooja, kavala kauhea”. 

”YYA-Suomessa ja kylmän so-
dan pelon ilmapiirissä, kun Neuvos-
toliitto oli vahvoilla, ei täällä uskal-
lettu instituutioita arvostella. Vasta 
nyt on muutaman vuoden ajan oltu 
itsenäisiä: nyt ei tarvitse turvata 
mihinkään. Neuvostoliitto oli ar-
vaamaton, ehkä se saattoikin olla 
ihan hyvää politiikkaa. Nyt Suomi 
on toinen.” Nyt Suomessa on pa-
remmin tilaa vapaa-ajattelulle. Nyt 
voidaan puhua uskonnosta julki-
sessa tilassa, kirkon roolista ja siitä 
suvivirrestäkin.

Mutta miksi, Petri? Sitä sä et vielä 
kertonut. ”No kun tää on oikein, 
tää meidän työ. Tämä on tärkeää. 
En minä kenenkään uskonnolli-
suutta halua vähentää”, hän vastaa. 
”Mutta tässä maassa pitää olla tilaa 
elää uskonnottomastikin – tai kerto-
matta mitään uskonnollisuudesta. 
En minä yritä maailmaa muuttaa, 
minä haluan että täällä noudate-
taan lakia. Se on vapaa-ajattelijoi-
den tavoite.”

Karisma ei lopultakaan halua se-
littää tarkemmin, rautalangasta hän 
ei väännä. ”Tajuathan sinä itsekin.”

Ja tajuanhan minä, totta puhuen.

Ella: Keskustelua olisi voinut jatkaa 
ties kuinka kauan, mutta Karismalla 
on jo kiire toisaalle. Karisma vai-
kuttaa tyytyväiseltä ja huikkaa vielä 
ovelta, että kaikesta on tärkeää voida 
keskustella. Sitä ei lähtökohtaisesti 
vapaa-ajattelijalta odottanut.
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