
Mitä vapaamuurarius on?



Vapaamuurariuden 

historia

Vapaamuurarius syntyi 1600-luvulla Englannissa. 

Loosien esikuvana olivat keskiaikaisten kirkonrakentajien 

kiltojen työmaakopit eli loosit (engl. lodge), joiden suojissa 

mestarit opettivat oppipojilleen ammattisalaisuuksiaan. 

Valistusaatteiden alkaessa nostaa päätään rakentajakillat 

otettiin uuteen käyttöön. Looseista tuli käytännöllisen 

rakentamisen sijasta henkisen rakentamisen suojapaikkoja.



Vapaamuurariuden 

historia

Vapaamuurarius levisi nopeasti ympäri maailman. 

Suomeen vapaamuurarius tuli Ruotsin kautta 1762. 

• Venäjän tsaari kielsi vapaamuuraritoiminnan 1808.

• Se pääsi Suomessa uudelleen käyntiin vasta 1922 

amerikansuomalaisten vapaamuurarien toimesta.
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Kuinka paljon 

vapaamuurareita on?



Vapaamuurariuden 

levinneisyys
Vapaamuurarit ovat maailman suurin miesten järjestö. 

Jäseniä on maailmanlaajuisesti 2,8 milj. (enemmän kuin Lions- ja 

Rotary-klubeissa yhteensä). 

Suomessa on 38 paikkakunnalla yhteensä noin 9.000 

vapaamuuraria, joista 7.500 Suomen suurloosin alaisuudessa ja 

1.700 Ruotsin suurloosin alaisuudessa.

Vantaalla kokoontuu yli 300 vapaamuuraria.



Tunnettuja vapaamuurareita

George Washington 

(1752)

Benjamin Franklin 

(1730)

Fredrik II Suuri 

1739)
Kaarle XIII 

(1770)

W.A. Mozart 

(1784)

Winston Churchill 

(1901)

Melvin Jones 

(1906)

Jean Sibelius 

(1922)



Mikä on 

vapaamuurariuden 

tarkoitus ja luonne?



Vapaamuurariuden 

tarkoitus ja luonne

Vapaamuurarius opettaa symbolein ja vertauskuvin 

inhimillisiä hyveitä, joista keskeisimpiä ovat:

➢ totuudenrakkaus

➢ suvaitsevaisuus

➢ lähimmäisenrakkaus

➢ avuliaisuus

➢ veljeys



Vapaamuurariuden 

tarkoitus ja luonne

Rituaalit ovat vapaamuurariuden ydin. Ne sisältävät eettiseen 

arvomaailmaan ja ikivanhoihin vertauskuviin perustuvia 

opetuksia. Rituaaleja ei paljasteta ulkopuolisille, vaan ne ovat 

salaisia – muita salaisuuksia vapaamuurareilla ei ole.

Vapaamuurarius ei ole uskonto, vaikka se edellyttää uskoa 

Jumalaan ja vaikka istunnoissa on esillä Raamattu. 



Millaisia 

vapaamuurariuden eri 

muotoja on?



Miesten vapaamuurarius

➢ Syntyi 1600-luvulla Englannissa

➢ On maailman suurin yhä toimiva miesten järjestö

➢ Syntyi 1890-luvulla Ranskassa

➢ Ottaa jäsenikseen sekä miehiä että naisia

Yhteisvapaamuurarius

Naisten vapaamuurarius

➢ Syntyi 1910-luvulla Englannissa

➢ Ottaa jäsenikseen vain naisia



Perusmuurarius eli sininen 

vapaamuurarius
"Sininen muurarius”, johon kuuluu kolme astetta:

1° oppilasmuurari

2° veljesmuurari

3° mestarimuurari

Vapaamuurarit käyttävät 

henkisellä rakennustyömaallaan 

esiliinoja.

Myös kivirakentamiseen liittyvä 

symboliikka on esillä 

- kuten lohkokivi ja silokivi.



Lisäasteita ja riittejä

"Yorkin riitti"
Merkkimestari - Royal Arch

Temppeliritari - Maltan ritari

Konstantinuksen Punainen Risti

"Skottilainen riitti”
Asteet 4° - 33°



Millaista hyväntekeväisyyttä 

vapaamuurarit harjoittavat?



Millaista hyväntekeväisyyttä 

vapaamuurarit harjoittavat?
Jokaisessa vapaamuurari-istunnossa kerätään lopussa  

”leskenropo” tai ”almu” lahjoitettavaksi 

hyväntekeväisyyteen.

Maailmalla vapaamuurarit tunnetaan laajasta 

hyväntekeväisyydestään. Englannissa ja Yhdysvalloissa 

on useita vapaamuurarien ylläpitämiä sairaaloita. 

Perinteisiä suomalaisten vapaamuurarien 

avustuskohteita ovat olleet sotaveteraanit, vammaiset, 

vanhukset, partiotyö, vaikeasti sairaat lapset ja 

varattomat opiskelijat. 

Vapaamuurarien hyväntekeväisyysjärjestöjä ovat: 

Vanhusten ja Lasten Tuki -säätiö 

Humanitas-Seura

Pro Humanitate Säätiö

Sompala-seura



Miksi vapaamuurareista 

puhutaan pahaa?



Miksi vapaamuurareista 

puhutaan pahaa?

Kun 1686 eräässä kirjassa kerrottiin vapaamuurarien esiintyvän 

rituaalinäytelmissään Salomon temppelin rakentajina, tästä levisi 

käsitys, että vapaamuurarius liittyisi juutalaisuuteen. Siitä alkaen 

juutalaisten ja vapaamuurarien vainot ovat kulkeneet käsi kädessä.

Paavi Klemens XII julisti 1738 vapaamuurarit kirkonkiroukseen koska 

"vapaamuurarius oli avoin kaikkien uskontojen miehille, vaati 

vakuutuksia, kielsi pappien määräysvallan ja piti salaisia kokouksia”.

Kirkonkirouksia ja yhtä heppoisia perusteluja on toistunut 

muutamien vuosikymmenten välein toistakymmentä kertaa. 



Miksi vapaamuurareista 

puhutaan pahaa?

Natsit ja fasistit vainosivat vapaamuurareita.

Suomessa äärioikeisto vastusti 1930-luvulla vapaamuurareita.

Vapaamuurarius on pääsääntöisesti kielletty muslimimaissa. 



Miksi vapaamuurareista 

puhutaan pahaa?

Media ja erityisesti sosiaalinen media levittävät jatkuvasti virheellistä 

ja pahansuopaa tietoa vapaamuurareista.

”Totuus ei koskaan voi tavoittaa kiertämään päässyttä valhetta.”



Hyväksyykö luterilainen kirkko 

vapaamuurarit?



Luterilainen kirkko hyväksyy 

vapaamuurarit
Kristittyjen protestanttinen valtavirta hyväksyy vapaamuurariuden.

Fundamentalistikristittyjen ja eräiden kristillisten ääriliikkeiden 

piiristä löytyy kiivaita vapaamuurariuden vastustajia sekä Suomessa 

että ulkomailla.

Suomen Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijalle Harri Heinolle annettiin 

poikkeuksellisesti käyttöön kaikki vapaamuurarien rituaalikirjat ja 

muu sellainen aineisto, jota yleensä ei anneta ulkopuolisille. 

Tutkimusraportissaan 1986 Heino totesi, että 

vapaamuurarius ei sisällä mitään kristinuskon vastaista.

Luterilaiset, reformoidut ja anglikaaniset kirkot hyväksyvät 

pääsääntöisesti vapaamuurariuden sekä kirkon jäsenille että papeille.

Suomen ortodoksisen arkkipiispan näkemyksen mukaan maallikot 

voivat kuulua vapaamuurarilooseihin, mutta papit eivät.



Miten vapaamuurariksi 

pääsee?



Miten vapaamuurariksi pääsee?

Riittää, että olet kunnollinen mies 

ja tunnet yhden vapaamuurarin, 

joka tuntee sinut niin hyvin, että voi 

suositella sinua.



Hakuprosessi vapaamuurariksi

Vapaamuurariloosin jäseneksi voi pyrkiä kuka tahansa mies, joka:

➢ on täysi-ikäinen

➢ on elämäntavoiltaan ja maineeltaan nuhteeton

➢ uskoo Jumalan olemassaoloon

➢ jota yksi vapaamuurari ehdottaa ja kaksi suosittelee

Vapaamuurariloosille esitetty jäsenhakemus on hyväksyttävä 

loosissa yksimielisesti.

Varsinainen jäseneksi ottaminen tapahtuu vuosisatoja vanhan 

perinteen mukaisesti tiettyjä juhlallisia rituaaleja noudattaen. 

Vapaamuurariloosit ovat yhdistyksiä, joista voi vapaasti erota. 

Loosin jäsenyydestä voidaan myös erottaa, jos jäsen on jättänyt 

maksamatta jäsenmaksunsa tai jos hänet on tuomittu rikoksesta 

vapausrangaistukseen.



”2 B 1 ASK 1”

(”To be one, ask one”)


