Pääkaupunkiseudun ateistit ry
MIELENOSOITUKSEMME VAATI HAUTARAUHAA
ATEISTEILLE (14.3.2007)
Yhdistys järjesti ensimmäisen oman mielenosoituksensa teemana "Hautarauha ateisteille!" eduskunnan vaalikauden päättäjäisjumalanpalveluksen
yhteydessä tiistaina 13.3.2007. Meillä oli peräti kolme tuontekstistä banderollia pystyssä poliisin osoittamalla paikalla Senaatintorin luoteiskulmassa kello 11.10–12.20. Sää oli kirkas, lämmin ja tyyni. Osanottajia oli 10 eli
aivan mukavasti.

Ateistien banderolleissa vaaditaan hautarauhaa ateisteille.

Mielenosoituksellamme kerroimme, että tunnemme syvää pahennusta ja
koemme siten rikottavan hautarauhaa rikoslain mielessä silloin, kun luterilainen kirkko ottaa kirkkoon kuulumattoman vainajan ruumiin tai tuhkan
seremoniansa kohteeksi ilman hänen jättämäänsä kiistatonta eli siis kirjallista lupaa.
Tämä mielenosoituksemme kenties hiukan arvoituksellisen teeman tarkka
merkitys saattoi meidät kauempaa ohittaneelle yleisölle tietysti jäädä
avautumatta. Mutta kanssamme juttelemaan tulleille saatoimme toki selventää sanomaamme. Jaoimme myös paperista tiedotettamme, jonka yksi
versio on tiedote nro 41.

Hallituksen kirkkoväki menossa jumalanpalvelukseen Tuomiokirkkoon. Poliisien perässä pääministeri Matti Vanhanen, valtiovarainministeri, omien
sanojensa mukaan "kirkkofani", Eero Heinäluoma, kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, opetusministeri Antti Kalliomäki, sisäasiainministeri Kari Rajamäki ja puolustusministeri Seppo Kääriänen. Naisministerit eivät suinkaan olleet jättäytyneet pois seurueesta, vaan kulttuuriminis
teri Tanja Saarela, sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen ja muitakin ministereitä seurasi Kääriäistä. Hallituksessa on 18 ministeriä, kirkkoväkeä oli tässä seurueessa 16 henkilöä.

Mielenosoituksemme kohokohta oli pääkohteemme, valtioneuvoston,
marssi ohitsemme. Olin lähettänyt tiedotteemme valtioneuvoston viestintäjohtajalle, joten ministerit olivat saattaneet saada tiedon, mitä banderollimme tarkoittivat juuri heille viestittää.
Yleisöllä oli monta eri näkemystä kysymyksestämme. Yhdet olivat aivan
samaa mieltä kanssamme, ja toiset taas kirkon nykyisen kannan puolesta.
Kolmannet kertoivat, etteivät kuulu kirkkoon, mutta ovat kysymyksen
suhteen välinpitämättömiä. Kahden jälkimmäisen ryhmän edustajat saattoivat ihmetellä, miksi itse koemme asian tärkeäksi.
Mutta niin vain koemme asiamme tärkeäksi. Ja koska asiamme koskee
juuri meitä itseämme, nimittäin ateistisen ja sekularistisen katsomuksemme sekä muistomme kunnioittamista kuollutta ruumistamme tai
tuhkaamme käsiteltäessä, on meillä moraalinen oikeus puolellamme.
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Tuomioistuinten kirkkoväkeä. Neljäs henkilö vasemmalta korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg.

Onneksi myös valtiollinen oikeus on tullut puolellemme niin, että meillä on
nyt mahdollisuus ryhtyä ajamaan asiaamme tuomioistuimissakin. Tarkoitin
mielenosoituksemme juuri etukäteen tukemaan tuomioistuimia, jotta ne
rohkenisivat ratkaista aikanaan mahdollisesti nostamamme kanteet hyväksemme.
Mutta yleisökontaktimme paljastivat, että meidän on myös pyrittävä saamaan laajempi yleisön tuki taaksemme ja että välinpitämättömät olisi saatava tiedostaviksi.
Mielenosoitukseen osallistunut Ilmari Huuskonen (s. 1920) osoitti jo vuonna 1987 mieltään eduskunnan vaalikauden avajaisjumalanpalveluksen yhteydessä ja silloin paljon radikaalimmalla tavalla kuin me nyt (Vapaa Ajattelija 3/1987: s. 51 ja s. 59).
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PAT:n vanhin jäsen, Ilmari Huuskonen (s. 1920) (istuu),
osoittamassa taas mieltään valtiopäiväjumalanpalveluksen
yhteydessä. Banderollia pitelevät Unto Söderman (vas.) ja
Mikko Kiio.

Keltaista banderollia kannattelevat Hannu Töyri (vas.) ja mielenosoituksen järjestäjä Jouni Luukkainen.
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Yhdistyksen markkinointitoimikunta, Mikko Kiio ja Hannu Töyri, oli ollut
hyvässä iskussa ja järjestänyt komeat banderollit.

Harsobanderolli ja Arvo Keinänen.

Epäonnistuin tiedottajana sikäli, että tiedotusvälineiden ja menolistojen
suhteen aloin toimeni liian myöhään. Mutta viime hetken tiedot sain välitetyksi oman yhdistyksemme sähköpostiosoitteellisen jäsenistön lisäksi
myös Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheuksen jäsenistölle.
Yksi valokuvista todistaa myös tuomioistuinten kirkkoväen nähneen banderollimme. Kuvat otti Kimmo Sundström.
Jouni Luukkainen
puheenjohtaja
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