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Täydennys aiempaan kanteluun oikeuskanslerille
Kantelija: Jouni Luukkainen
puheenjohtaja, Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry
Castréninkatu 10 C 53, 00530 HELSINKI
p. (09) 7534 703, (09) 191 51443, jouni.luukkainen@helsinki.fi
Kyseinen kantelu: Tuon kantelun päiväsin ja jätin 10.3.2005, ja kanteluni koski
Aasian tsunamin suomalaisuhreista myös uskonnottomille järjestettäviä ekumeenisia
muistohetkiä Helsingin–Vantaan lentoasemalla.
Täydennys: Lisään Liitteeksi 5 artikkelini ”Kirkkojärjestystä on korjattava”. Olen
artikkelissani pohtinut vastaavaa ongelmaa uskonnottomien vainajien hautaamisen
tapauksessa, mutta hautaamattoman ruumiin käsittelystähän nytkin on kyse. Huomautan, että varsinaisen tekstin kolmannen kappaleen kohdassa ”joka olisi niin epäjohdonmukainen, että vailla kirkon jäsenyyttä kuitenkin haluaisi itselleen kirkolliset
hautajaiset” sana ”niin” pitäisi alkuperäisen ajatuksen mukaisesti korvata sanalla
”sikäli”, sillä voihan ihmisellä olla aivan johdonmukaiset syyt tuollaiseen ensinäkemältä epäjohdonmukaisuutta osoittavaan haluun. Tällöin tuollainen halu olisi toki
ilmaistava todistettavalla tavalla, mieluiten kirjallisessa muodossa.
Kirkon toimeliaisuus Aasian uhrien tapauksessa yli minun mielestäni asiallisten
rajojen heijastuu myös muualle. Televisiossa oli määrä esittää tammikuussa dokumentti kirkosta eroamisesta, mutta ohjelma siirrettiin epämääräiseen tulevaisuuteen
”Aasian onnettomuuden vuoksi”, kuten vastaus kysymykseeni kuului. Ohjelman päähenkilö on nuoriin aikuisiin keskittyvässä projektissa työskentelevä pappi, mutta siinä esiinnyn lyhyesti myös minä. Ohjelmassa kritisoin kirkkoa raskaasti siitä, että
se pakotti minut nuorena olemaan jäsenensä ja oppiensa opetuksessa vastoin tahtoani. Kritiikkini siis estettiin ainakin toistaiseksi. Tämä ei ole yhdentekevää, sillä
uskonnonvapauslakiehdotuksesta vuonna 2001 antamassaan lausunnossa Åbo Akademin teologinen tiedekunta väitti ”lain osoittautuneen toimivaksi”. Ohjelmassa esitin
huutavan vastalauseeni tuollaiselle väärälle väitteelle.
Kirkko siis toimii kanteluni tilanteessa kuin olisimme edelleen kristillisessä yhtenäiskulttuurissa, ja kirkon tukijat toimivat tämän ajatuksen mukaisesti. Mutta se
johtaa silloin sekä uskonnottomien vainajien vakaumuksen loukkaamiseen että uskonnottomien oikeustaistelun vaimentamiseen. Kantelullani tähtään osaksi siihen,
että kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat antaisivat täyden arvon ihmisen uskonnolliselle vakaumukselle ja uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydelle tai todistettavalle sitoutumiselle jonkin uskonnollisen yhdyskunnan mukaisiin hautausmenoihin
keskittymällä vain tällaisiin ihmisiin ja kunnoittamalla tällöin muita jättämällä puuttumatta heihin.
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