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Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta

Painostus jumalanpalveluksiin osallistumiseen tulee lopettaa kouluissa

Helsingin kaupungin peruskouluissa leimataan syrjivästi ”osallistumattomiksi”
oppilaita, jotka osallistuvat koulussa uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja
puoluepoliittisesti sitoutumattomaan toimintaan. Oppilaita nimitetään ”osallistuviin”
ja ”osallistumattomiin” lomakkeessa, jossa käytännössä markkinoidaan
koulupäivään liitettyjä evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia.

Syrjivä menettely käynnistyy jo koteihin lähetettävän lomakkeen otsikossa
”Koulun uskonnolliset tilaisuudet ja juhlat”. Kun lomakkeessa sanotaan
uskonnollisiin tilaisuuksiin ”osallistumattomille” järjestettävän vaihtoehtoista ja
mielekästä toimintaa, miksi siitä ei ole lomakkeen otsikossa mitään? Miksi
otsikkona ei ole koulun tilaisuudet ja juhlat? Miksi mielekkään, uskonnollisesti ja
katsomuksellisesti sitouttamattoman toiminnan sisällöstä ei kerrota?

Miksi kahta vaihtoehtoista ohjelmaa ei esitetä tasavertaisina, vaan toinen on
selvästi ensisijaisena ja toinen toissijaisesti sen vaihtoehtona, vaikka pitäisi olla
kaksi yhtä arvokasta ohjelmaa? Tai jos yhden ohjelman pitää olla ensisijainen,
eikö silloin normaali, uskonnollisesti sitouttamaton tilaisuus ole ensisijainen ja
tunnustuksellinen evankelis-luterilainen jumalanpalvelus sille vaihtoehtoinen
extra? Koulun toiminnanhan pitäisi olla uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja
puoluepoliittisesti sitouttamatonta.

Uskonnollisen tilaisuuden, kuten jumalanpalveluksen liittäminen kunnallisen
koulun toiminnan osaksi ja sellaisen ensisijaiseksi nostava tarjoaminen on
uskonnollista painostusta kohteenaan perheet, joita ei kiinnosta lapsensa
osallistaminen uskonnonharjoitukseen koulupäivän yhteydessä. Tarjonta-
asetelma myös pakottaa perhettä vastentahtoisesti tuomaan julki
suhtautumistaan uskonnollisiin tai uskonnottomiin katsomuksiin, mikä rikkoo
arkaluontoisen tiedon yksityisyyden suojaa.

Mielestämme perusratkaisu tuohon syrjivään asetelmaan ei ole kahden
rinnakkaisen ohjelman tarjonnan kehittäminen, vaan se, että koulu ei enää liitä ja
tarjoa toimintansa kuuluvana minkään uskontokunnan jumalanpalveluksia,
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hartauksia ja muuta uskonnonharjoitusta. Kun tilastojen mukaan valtaosa
vanhemmistakaan ei vie lapsiaan kirkon jumalanpalveluksiin, koulun ei pidä olla
kirkollisempi kuin perheet itse. Eihän kaupungin suurimmalle puolueellekaan
järjestetä yksinoikeudella omia koululaistilaisuuksiaan. Katsomusten ja
puolueiden esittely tulee hoitaa muulla tavalla. Liitämme mukaan Reykjavikin
kaupungin ohjeen.

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry

Jape Lovén Thomas Mangs
puheenjohtaja sihteeri
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Reykjavikin kaupungin ohjeet kouluille

Reykjavikin kaupungin säännöt yhteistyöstä uskonnollisten ja katsomuksellisten
yhdistysten kanssa kouluissa, tarhoissa ja kerhoissa.(Alla puhuttaessa
materiaaleista tarkoitetaan painettua tekstiä, kuvia ja elokuvia.)

1. Koulun tehtävä on opettaa uskonnoista ja katsomuksista opetussuunnitelmien
ja oppikirjojen mukaan
2. Uskonnolliset ja katsomuksellisten yhdistysten eivät saa harjoittaa toimintaansa
koulu- ja työaikana. Tämä koskee kaikkia käyntejä ja materiaalin jakamista.
3. Opettajat ja ohjaajat voivat pyytää kouluihin uskonnollisia ja katsomuksellisia
järjestöjä osana opetusta. Se tulee olla opettaja/ohjaajavetoista ja
opetussuunnitelman mukaista.
4. Tutustumis- ja muut käynnit kirkoissa ja vastaavissa tulevat olla
opettaja/ohjaajavetoisia ja opetussuunnitelman mukaisesti.
5. Oppilaat voivat seurata mutta ei osallistua rituaalisiin seremonioihin eikä saa
olla kyse indoktrinaatioista tai materiaalin jakamisesta.
6. Uskonnolliset ja katsomukselliset järjestöt eivät saa järjestää konfirmaatioita ja
siihen liittyvää opetusta kouluaikana, ettei se häiritse koulutyötä.
7. Koulujen tulee sopia vanhempien kanssa mitä kriisipalveluja voidaan käyttää.
Lähiympäristössä voi olla kyse asiantuntijoista, uskonnollisten ja
katsomuksellisten yhdistysten edustajista tai muita ammattiryhmiä.
Jumalanpalvelukset ja rukoilut järjestetään kouluajan ulkopuolella.
8. Perinnelaulut ja tiettyihin vuodenaikoihin kuuluvat virret ja kuvaelmat katsotaan
kuuluvan yleissivistykseen ja perinteisiin.

Näillä säännöillä halutaan varmistaa, että kaikkiin uskonto- ja katsomuskuntiin
kuuluvat voivat osallistua koulutyöhön. Kristinuskosta ja maailmanuskonnoista,
filosofiasta, filosofeista, etiikasta ja islantislaisesta kulttuurista opettaminen on
kaikkien kaupungin koulujen tärkeä tehtävä. Indoktrinointi ja vain jostakin yhdestä
uskonnosta opettaminen ei kuulu julkisen koulun tehtäviin. Vanhempien
tehtävänä on opettaa omaa uskontoaan ja filosofiaansa. Reykjavikin kaupungin
henkilökunnan kuuluu toimia Islannin hyväksymien ihmisoikeussopimusten ja
konventioiden mukaan.

Jos näiden sääntöjen tulkinnasta tulee erimielisyyttä, ne käsitellään Koulu- ja
kerhoneuvostoissa. Koulu- ja kerhoneuvostoissa tulee valita komitea joka arvio
kokemuksia vuoden päästä tämän sopimuksen alkamisesta ja käydä läpi
ongelmat. Tässä komiteassa tulee olla jäseniä ihmisoikeusneuvostosta (sellainen
on osana kaupungin organisaatiota), koulusta, vanhemmista, akateemikoista,
uskonnollisista ja katsomuksellisista yhdistyksistä.
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